
Malina powtarzająca Poranek®
70-676 / 1 roślina / 14,50 zł NOWOŚĆ

PREZENTPREZENT

Do każdego zamówienia 

z tego katal
ogu: 

cebule kwiatowe

Wiosna 2021Wiosna 2021
Z nami zakwitnie Twój OgródZ nami zakwitnie Twój Ogród

Pyszne, soczyste i aromatyczne maliny są ce-
nione za swoje właściwości odżywcze i zdro-
wotne. Sok malinowy jest niezbędny w każdej 
domowej apteczce. Są też doskonałym dodat-
kiem do potraw i deserów, niezastąpione na 
przetwory. Malina Poranek  jest nową od-
mianą wyhodowaną w Sadowniczym Zakła-
dzie Doświadczalnym w Brzeznej. Owocuje na 
pędach jednorocznych od początku VIII do 
przymrozków i powtarza owocowanie na pę-
dach dwuletnich. Owoce są wyjątkowo duże, 
jasnoczerwone, słodkie, bardzo smaczne, łatwo 
odchodzą od szypułki. Krzew dorasta do 1,2 m, 
tworzy wiele odrostów, przez co owocowanie 
jest bardzo obfite w każdym sezonie. W porów-
naniu  z  innymi  odmianami  ma  mało  kolców.

®®
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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
1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł, nie wliczając w to kosztów 

dostawy. Zamówienia o mniejszej wartości nie będą przyjmowane do 
realizacji.

2. Do wartości zamówienia doliczamy koszty przesyłki w wysokości 15 zł. 
Jeśli łączna wartość zamówionych produktów przekracza 200 zł, koszty 
przesyłki  wynoszą  tylko  1  zł.

3. Jeśli składają Państwo zamówienie drogą listowną lub telefoniczną, paczka 
z zamówionymi artykułami zostanie doręczona za pobraniem (opłata przy 
odbiorze). Możliwość zapłaty przelewem dostępna jest tylko dla zamówień 
internetowych.

4. Maksymalny ciężar przesyłki wynosi 15 kg. Zamówienia, których waga po 
spakowaniu przekroczy 15 kg, zostaną podzielone na odpowiednią ilość 
mniejszych  przesyłek.

5. Paczki doręcza Poczta Polska w usłudze kurierskiej Pocztex.
6. O nadaniu paczki informujemy sms-em, aby otrzymać powiadomienie, 

podczas składania zamówienia należy podać swój numer komórkowy. 
W smsie zawarty będzie numer przesyłki i kwota pobrania. W przypadku 
dużych zamówień, podzielonych na mniejsze paczki, sms będzie wysłany 
do  każdej  paczki.

7. Do przesyłki dołączamy dowód sprzedaży.
8. Do każdej przesyłki dołączamy bezpłatny poradnik uprawy.
9. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy paczek za 

granicę.
10. Florexpol zapewnia gwarancję na wszystkie rośliny z prawem ich zwrotu. 

Na rośliny zakupione wysyłkowo przysługuje Państwu prawo odstąpienia 
od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, bez podawania 
przyczyny. Szczegółowy regulamin sprzedaży wysyłkowej znajduje się na 
stronie  www.florexpol.eu.

11. Oferta  sezonowa  ważna  do  wyczerpania  zapasów.

TERMINARZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówienia złożone w ramach przedsprzedaży wiosennej (luty/marzec) 

wysyłane  są  od  drugiej  połowy  marca  do  wyczerpania  zapasów. 
 2. Wysyłka sadzonek ziół, roślin balkonowych i ciepłolubnych z reguły rozpo-

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

cząwszy od zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży. Nowe zamó-
wienia  przyjmujemy  przez  cały  sezon,  aż  do  wyczerpania  zapasów.

Szanowni Klienci!
Kolejny katalog z jesienną ofertą cebul, 

kwiatów i krzewów ukaże się już 
na  początku sierpnia 2021 roku. 

NASI LAUREACI
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu 

zwycięzcę naszego konkursu. W sezonie Jesień 
2020 nagrodę rzeczową, ufundowaną przez firmę 

Florexpol wygrała Pani Teresa Skowronek 
z Ligoty Oleskiej k. Radłowa w województwie 

opolskim. Serdecznie gratulujemy!    
Nagrodzone zdjęcia konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć zamówienie do 31 marca 
2021 roku i nadesłać fotografie swoich rabatek z kwiatami z Florexpolu. 
Zdjęcia można nadsyłać drogą listowną (np. razem z zamówieniem) lub mailem 
na adres: konkurs@florexpol.com.pl.
Zwycięzcę nagrody przedstawimy w kolejnej edycji katalogu.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.florexpol.eu.

Twój ogród pełen jest kwiatów? Uchwyć 
ich barwy w obiektywie i weź udział 
w konkursie! W bieżącej edycji nagro-
dzimy posiadacza najpiękniejszej ra-
baty kwiatowej. Do wygrania atrak-
cyjna nagroda rzeczowa: zakupy na 
równowartość 2000 zł z oferty naszego 
sklepu ogrodniczego (www.florexpol.eu).

K O N K U R S
Barwy wiosny

Rozkład stron w katalogu
Kwiaty cebulowe str.   3 - 17

Kiermasz wiosenny str. 18 - 21

Zioła str. 22 - 23

Byliny, kwiaty wieloletnie str. 24 - 33

Trawy ozdobne str. 34 - 35

Róże str. 36 - 39

Krzewy ozdobne i pnącza str. 40 - 43

Drzewa i krzewy owocowe str. 44 - 48

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

U W A G A
Wszystkie produkty z tego katalogu znajdziesz również na naszej 

stronie internetowej: www.florexpol.eu.  Składając zamówienie przez 
sklep internetowy możesz skorzystać z wygodnej płatności przelewem, 

a ponadto otrzymasz od nas DODATKOWY UPOMINEK!

Zdjęcia roślin w katalogu mają charakter poglądowy i przedstawiają 
egzemplarze dorosłe. Prosimy mieć  na uwadze, że zamawiane rośliny  to 

młode sadzonki, które swój  wygląd docelowy osiągną po  kilku latach uprawy.
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Frezje zdobią bogactwem kwiatów ogród, 
taras, balkon i mieszkanie, gdzie nie tylko 
pięknie wyglądają, ale urzekają cudownym 
zapachem, któremu zawdzięczają ogro-
mną popularność. Aby poczuć ich aromat 
warto sadzić je w ogrodzie lub w donicz-
kach blisko miejsc wypoczynku. Frezje to 
także niezwykle trwałe kwiaty cięte pole-
cane do letnich bukietów. Symbolizują 
miłość, dlatego często pojawiają się w wią-
zankach ślubnych. Polecamy atrakcyjną 
odmianę Honeymoon o polskiej nazwie 
Miesiąc miodowy  z cieniowanymi, mocno 
pachnącymi  kwiatami.

Frezje

Frezja pełna Honeymoon

25-271 / 1 op. / 5 szt. / 12,00 zł

30-40 cm VII-VIII Frezja pełna mieszanka

25-028 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł / 5,80 zł

30-40 cm VII-VIII

Frezja czerwona

25-186 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł

30-40 cm VII-VIIIFrezja pełna fioletowa

25-044 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł

30-40 cm VII-VIII

Frezja pełna żółta

25-206 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł

30-40 cm VII-VIII

Frezja pełna biała

25-182 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł

30-40 cm VII-VIII

Frezja różowa

25-207 / 1 op. / 10 szt. / 6,50 zł

30-40 cm VII-VIII

NOWOŚĆ
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13-047    Begonia pachnąca Angelique
13-050    Begonia pachnąca Red Glory
13-049    Begonia pachnąca Sunny Dream
(Begonia). Zachwyca nie tylko obfitością i urodą 
swoich kwiatów, ale również słodkim, przyjem-
nym zapachem. Ma lekko zwisające pędy. Jest 
doskonała do uprawy w misach, donicach i ko-
szach kwiatowych na lekko ocienionych balko-
nach i tarasach. Nie toleruje palącego słońca. 
Kwitnienie trwa nieprzerwanie od czerwca do  
przymrozków.

25-059    Galtonia, Hiacynt letni
(Galtonia candicans). Piękna, wysoka roślina ce-
bulowa polecana na rabaty i na kwiat cięty.  Stop- 
niowo na długim pędzie rozwijają się dzwonko-
wate  kwiaty,  o  pięknym,  słodkim  zapachu.

25-029    Babiana Kew Hybrids
(Babiana plicata). Roślina, której kwiaty przypo-
minają małe frezje. Zakwita w środku lata, jest 
znakomita na niskie rabaty kwiatowe. Zachwyca 
wyrazistymi  barwami,  nadaje  się  na  kwiat  cięty.  

25-216    Tygrysówka pawia Aurea
(Tigridia pavonia). Ogrodowa piękność o nakra-
pianych kwiatach. Doskonała na kwiat cięty. Naj- 
efektowniej prezentuje się posadzona grupami. 
Na łodydze przez około 5 tygodni wyrasta 
sukcesywnie  kilka  nowych  kwiatów.

25-043    Śniedek wiechowaty
(Ornithogalum thyrsoides). Dobrze znosi dłuższy 
niedobór wody. Zebrane w gęste kwiatostany 
kwiaty przyjemnie pachną. Są wyjątkowo trwa-
łe, długo utrzymują świeżość, sprawdzają się 
w  dekoracjach  ślubnych.

25-259    Krokosmia olbrzymia
(Crocosmia masoniorum). Laureatka prestiżowej 
nagrody Garden Merit, przepiękna, trwała, zimu- 
jąca w gruncie krokosmia zakwita pachnącymi, 
bardzo dużymi kwiatami, które zwabiają motyle 
i zdobią ogród do jesieni. Kwiaty zachowują 
świeżość  w  wazonie  przez  2  tygodnie.

Begonia pachnąca Angelique
13-047 / 1 op. / 1 szt. / 9,90 zł

Begonia pachnąca Red Glory
13-050 / 1 op. / 1 szt. / 9,90 zł

Begonia pachnąca Sunny Dream
13-049 / 1 op. / 1 szt. / 9,90 zł

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

Krokosmia olbrzymia
25-259 / 1 op. / 8 szt. / 14,50 zł

Babiana Kew Hybrids
25-029 / 1 op. / 5 szt. / 8,00 zł

Śniedek wiechowaty
25-043 / 1 op. / 5 szt. / 9,80 zł

Tygrysówka pawia Aurea
25-216 / 1 op. / 10 szt. / 9,50 zł / 8,50 zł

90-120 cm VII-VIII

20-30 cm VI-VII

70-100 cm VII-IX

25-35 cm VI-X

40 cm VI-VIII

30-40 cm VII-VIII
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Kalla Captain Violetta
11-144 / 1 op. / 1 szt. / 11,60 zł

Kwiaty drobnocebulowe

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

25-272    Krokosmia Anna Marie
(Crocosmia). Znakomita, zimująca w gruncie, nie-
zawodna roślina na rabaty bylinowe. Polecana 
na kwiat cięty, przez 2 tygodnie utrzymuje świe- 
żość w wazonie. Kwiaty zdobiące ogród do je-
sieni  zwabiają  liczne  motyle.

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. 

11-143    Kalla Captain Odeon
11-144    Kalla Captain Violetta
11-145    Kalla Gold Medal
(Zantedeschia). Bardzo piękne, dekoracyjne od- 
miany, których kwiaty są popularne we współ-
czesnej florystyce. Zdobią ogród bardzo trwa-
łymi kwiatami, kwitną długo. Mogą być upra-
wiane na rabatach lub w doniczkach. Kalle to 
doskonałe kwiaty cięte, w wazonie utrzymują 
się  ponad  10  dni. 

25-049    Irys holenderski mieszanka
(Iris hollandica). Zachwyca różnorodnością barw. 
Jest polecany na rabaty i na kwiat cięty. Najefek-
towniej wygląda posadzony w grupach. Na jed-
nym pędzie wyrastają 2-3 bardzo atrakcyjne i  
trwałe  kwiaty. 

35-45 cm VII-VIII

40-60 cm VI-VII

Kalla Captain Odeon
11-143 / 1 op. / 1 szt. / 11,60 zł

Kalla Gold Medal
11-145 / 1 op. / 1 szt. / 11,60 zł

Chasmante Saturnus
25-258 / 1 op. / 1 szt. / 6,00 zł

Irys holenderski mieszanka
25-049 / 1 op. / 10 szt. / 9,90 zł / 8,90 zł

Ismena
25-042 / 1 op. / 2 szt. / 9,90 zł

50-70 cm V-VI

70-90 cm VII-VIII

80-100 cm VII-VIII

Krokosmia Anna Marie
25-272 / 1 op. / 8 szt. / 15,80 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Niskie kanny (Canna indica) z grupy Happy 
posadzone w ozdobnej donicy upiększą 
każdy balkon lub taras, mogą być także sa-
dzone do gruntu jako bardzo dekoracyjne 
rośliny rabatowe. Niewątpliwą ozdobą kanny 
są jej przepiękne, kwitnące do przymrozków 
kwiatostany, ale także ozdobne, bordowe 
liście jak u odmiany Happy Wilma i Happy 
Julia. Kanny należą do roślin żarłocznych, 
do kwitnienia wymagają intensywnego 
zasilania nawozem do roślin kwitnących. 
Kanna nie zimuje w gruncie, wymaga wy-
kopania  i  przechowania.

www.florexpol.eu

Kanna Happy Carmen

11-376 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

40-50 cm VI-IX

Kanna Happy Isabel

11-371 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

40-50 cm VI-IX Kanna Happy Cleo

11-369 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

40-50 cm VI-IX

Kanna Happy Emily

11-372 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

40-50 cm VI-IX

Kanna Happy Julia

11-370 / 1 op. / 1 szt. / 11,00 zł

40-50 cm VI-IX

Kanna Happy Wilma

11-375 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

40-50 cm VI-IX

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



7Irysy

Irys syberyjski Kita-No-Seiza

11-532 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł / 5,60 zł

70 cm V-VI

Irys japoński Jell-O

11-535 / 1 op. / 1 szt. / 15,60 zł

50 cm VI-VII

Irys syberyjski Imperial Opal

11-464 / 1 op. / 1 szt. / 6,00 zł

90 cm V-VI

Irys syberyjski How Audacious

11-466 / 1 op. / 1 szt. / 12,10 zł

70 cm V-VI

Irys syberyjski See Ya Later

11-533 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

80 cm V-VI

Irys japoński Greywoods Catrina

11-534 / 1 op. / 1 szt. / 15,60 zł

90 cm VI-VII

Irys japoński Tiramisu

11-536 / 1 op. / 1 szt. / 15,60 zł

60 cm VI-VII

Irys syberyjski Concord Cruch

11-458 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

70 cm V-VI

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Irysy oprócz przepięknych, dekoracyjnych 
kwiatów tworzą kępy trawiastych liści, które 
efektownie wyglądają na rabatach i nad 
oczkiem wodnym. Kwiaty nadają się do 
cięcia, ale nie są trwałe. Irysy japońskie (Iris 
ensata) tworzą olbrzymie kwiaty do 20 cm 
średnicy, a irysy syberyjskie (Iris sibirica) są 
wyjątkowo odporne i długowieczne. Usu-
wanie przekwitłych kwiatów wzmacnia roś- 
liny i powoduje obfite kwitnienie w roku 
następnym.
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Mieczyk Zizane
12-110 / 1 op. / 6 szt. / 10,50 zł

Mieczyk White Prosperity
12-020 / 1 op. / 6 szt. / 5,60 zł / 5,00 zł

Mieczyk Alannah
12-222 / 1 op. / 6 szt. / 6,50 zł

Mieczyk Vedetta
12-197 / 1 op. / 6 szt. / 6,50 zł

Mieczyk Oscar
12-048 / 1 op. / 6 szt. / 5,60 zł

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

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

12-199 / 1 op. / 6 szt. / 6,50 zł

Mieczyk Purple Flora
12-108 / 1 op. / 6 szt. / 5,00 zł

 Mieczyki to przede wszystkim eleganckie i dostojne kwiaty cięte, które nadają się do tworzenia 
bukietów na każdą okazję. Można z nich tworzyć także piękne kompozycje na rabatach. Najład-
niej 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

Mieczyk Green Star
12-077 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Mieczyk Gydan
12-220 / 1 op. / 6 szt. / 13,00 zł

Mieczyk Black Surprise
12-118 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

Mieczyk Tango
12-192 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

Mieczyk Sogno
12-218 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

Mieczyk Blue Isle
12-019 / 1 op. / 6 szt. / 5,60 zł / 5,00 zł

Mieczyk Ted's Trump
12-205 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

Mieczyk Mon Amour
12-088 / 1 op. / 6 szt. / 6,40 zł

Mieczyk Brescia
12-219 / 1 op. / 6 szt. / 7,00 złMieczyk Passos

12-126 / 1 op. / 6 szt. / 10,00 zł
Mieczyk Plum Tart

12-153 / 1 op. / 6 szt. / 5,00 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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.
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Liliowiec Free Wheelin

11-275 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

75 cm VII-VIII

Liliowiec Mildred Mitchell

11-080 / 1 op. / 1 szt. / 11,50 zł

55 cm VII-VIII

Liliowiec Entrapment

11-279 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

55 cm VII-VIII

Liliowiec Open My Eyes

11-271 / 1 op. / 1 szt. / 10,80 zł

50 cm VII-VIII

Liliowiec South Seas

11-044 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł

60 cm VII-VIII

Liliowiec Villa Vanilla

11-270 / 1 op. / 1 szt. / 19,90 zł

50 cm VII-VIII

Liliowiec Amadeus

11-073 / 1 op. / 1 szt. / 13,30 zł

60 cm VII-VIII

Liliowiec Holiday Delight

11-272 / 1 op. / 1 szt. / 10,80 zł

65 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Liliowiec Matrousjka

11-188  / 1 op. / 1 szt. / 11,50 zł / 10,30 zł

60 cm VII-VIII
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Liliowiec Dress Pink

11-276 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

60 cm VII-VIII

Liliowiec Heavenly Angel Ice

11-274 / 1 op. / 1 szt. / 19,90 zł

90 cm VII-VIII

Liliowiec Moses Fire

11-278 / 1 op. / 1 szt. / 19,90 zł

50 cm VII-VIII

Liliowiec Yellow Submarine

11-077 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

65 cm VII-VIII

Liliowiec Bela Lugosi

11-094 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

65 cm VII-VIII

Liliowiec Magic Dancer

11-277 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

65 cm VII-VIII

Liliowiec Madeline Nettles Eyes

11-187 / 1 op. / 1 szt. / 15,50 zł

55 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Liliowce to bardzo piękne kwiaty, polecane 
początkującym ogrodnikom ze względu na 
łatwość uprawy i małe wymagania gle-
bowe. Swoją popularność zawdzięczają 
imponującej długowieczności. Na jednym 
miejscu mogą rosnąć przez 20 lat. Są nie-
zawodne w uprawie, nie chorują, znoszą 
przesadzanie. Najpiękniej prezentują się w 
grupach. Kwiaty liliowców dekorują ogród 
niezwykle intensywnym kwitnieniem, na 
jednej roślinie wytwarzają od 200 do 500 
kwiatów. Rekordzistami są odmiany: En-
trapment i Magic Dancer, które tworzą aż 
700 kwiatów. Na uwagę zasługują piękne 
liliowce pełnokwiatowe, a także odmiany 
o pachnących kwiatach: Matrousjka, Dress 
Pink,  Mildred  Mitchell  i  South  Seas.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Liliowiec Longfields Marmalade

11-273 / 1 op. / 1 szt. / 9,00 zł / 8,10 zł

50 cm VII-VIII
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Lilia drzewiasta Bellamonte

14-276 / 1 op. / 1 szt. / 7,40 zł / 6,60 zł

130-170 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Lifestyle

14-278 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-200 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Yelloween

14-277 / 1 op. / 1 szt. / 5,60 zł

150-180 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Pretty Woman

14-142 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-200 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Garden Affaire

14-280 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-180 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Purple Prince

14-198 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

140-150 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Lilia drzewiasta Purple Lady

14-226 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

130-150 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Lavon

14-141 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-180 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Garden Pleasure

14-254 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

120-160 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Olympic Torch

14-279 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-180 cm VII-VIIILilia drzewiasta Robina

14-183 / 1 op. / 1 szt. / 7,10 zł

120-150 cm VII-VIII

Lilia drzewiasta Boogie Woogie

14-275 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł / 5,60 zł

150-180 cm VII-VIII

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Dalia dekoracyjna Extase

10-145 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

40-50 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Orange Nugget

10-429 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł

40-50 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Melody Bolero

10-422 / 1 op. / 1 szt. / 12,00 zł

40-50 cm VII-X

Dalia dekoracyjna München

10-385 / 1 op. / 1 szt. / 9,50 zł

30-40 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Berliner Kleene

10-180 / 1 op. / 1 szt. / 9,50 zł

40-50 cm VII-X

Dalia kaktusowa Playa Blanca

10-305 / 1 op. / 1 szt. / 8,70 zł

30-40 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Red Empire

10-347 / 1 op. / 1 szt. / 9,30 zł

90-110 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Vancouver

10-285 / 1 op. / 1 szt. / 10,50 zł

90-120 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Caribbean Fantasy

10-256 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł / 9,80 zł

70-90 cm VII-X

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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 sa-
dzić w ogrodzie oraz w donicach na balkonach i tarasach. Nie sprawiają trudności z przezi-
mowaniem. 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.
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Dalia kaktusowa 
Hollyhill Cotton Candy

10-424 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

100-120 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Jamaica

10-179 / 1 op. / 1 szt. / 9,80 zł

90-110 cm VII-X

Dalia strzępiasta Myama Fubuki

10-427 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Dark Diamond

10-428 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł

90 cm VII-X

Dalia katusowa Daniel's Favourite

10-426 / 1 op. / 1 szt. / 9,50 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Akita

10-230 / 1 op. / 1 szt. / 10,20 zł / 9,10 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Garden Wonder

10-248 / 1 op. / 1 szt. / 7,70 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Nonette

10-423 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł

90-120 cm VII-X

Dalia strzępiasta Hale Bopp

10-425 / 1 op. / 1 szt. / 8,00 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna David Howard

10-278 / 1 op. / 1 szt. / 7,50 zł

90 cm VII-X

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Lilia trąbkowa Pink Perfection

14-061 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł

Lilia trąbkowa African Queen

14-066 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

110-120 cm VII-VIII Lilia azjatycka pełna Eagle Eye

14-267 / 1 op. / 1 szt. / 10,60 zł

90 cm VI-VII

Lilia orientalna Dizzy

14-001 / 1 op. / 1 szt. / 7,70 zł

80-100 cm VII-VIII

Lilia azjatycka Avalon Sunset

14-273 / 1 op. / 1 szt. / 6,80 zł

90 cm VI-VII

Lilia orientalna Baferrari

14-211 / 1 op. / 1 szt. / 5,00 zł

100 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lilia orientalna Brooks

14-268 / 1 op. / 1 szt. / 7,80 zł

90-100 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

Lilia azjatycka Arbatax

14-270 / 1 op. / 1 szt. / 5,50 zł / 4,90 zł

90 cm VI-VII

Lilie są jednymi z najpiękniejszych roślin 
cebulowych jakie możemy podziwiać w na- 
szych ogrodach. Warto więc tworzyć z nich 
kolekcje i komponować z innymi roślinami. 
Różnorodność barw, kształtu oraz budowy 
kwiatu sprawiają, że możemy zaoferować 
Państwu wiele ciekawych odmian. Polecamy 
lubianą lilię Królewską, oryginalną Apricot 
Fudge, piękną, pełną lilię Lotus Elegance 
przypominającą kwiaty lotosu, orientalne 
Hastings,  Extravaganza i pełną Eagle Eye. 
Lilie należy sadzić w słonecznym miejscu 
i zacieniać podłoże roślinami okrywowymi. 
Zapobiega  to  wysychaniu  gleby.

110-120 cm VII-VIII

NOWOŚĆ
Lilia Królewska

14-056 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

100-120 cm VII-VIII
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Lilia orientalna pełna Lotus Elegance

14-272 / 1 op. / 1 szt. / 8,70 zł

80-90 cm VII-VIII

Lilia orientalna Hastings

14-269 / 1 op. / 1 szt. / 7,10 zł

90-100 cm VII-VIII

Lilia azjatycka Apricot Fudge

14-223 / 1 op. / 1 szt. / 12,00 zł

70-100 cm VI-VII

Lilia azjatycka Forever Linda

14-179 / 1 op. / 1 szt. / 6,50 zł

60-80 cm VI-VII

Lilia azjatycka Fata Morgana

14-086 / 1 op. / 1 szt. / 8,00 zł

90 cm VI-VII

Lilia orientalna Extravaganza

14-271 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł

90-100 cm VII-VIII

Lilia azjatycka Red Velvet

14-246 / 1 op. / 1 szt. / 4,60 zł

120-150 cm VI-VII

Lilia azjatycka Kent

14-274 / 1 op. / 1 szt. / 4,60 zł

90 cm VI-VII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lilia azjatycka Cogoleto

14-215 / 1 op. / 1 szt. / 4,90 zł / 4,40 zł

90 cm VI-VII
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Lilia azjatycka Delmarosa

14-264 / 1 op. / 1 szt. / 4,50 zł

80-100 cm VI-VII Frezja pojedyncza mieszanka

25-030 / 1 op. / 10 szt. / 5,50 zł

30-40 cm VII-VIII

Dalia dekoracyjna Lucky Number

10-294 / 1 op. / 1 szt. / 6,50 zł

90-110 cm VII-X Dalia dekoracyjna Arabian Night

10-246 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

100 cm VII-X

Dalia dekoracyjna Color Spectacle

10-339 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

90-110 cm VII-X

Mieczyk Peter Pears

12-027 / 1 op. / 6 szt. / 4,50 zł

100 cm VII-VIII

Lilia orientalna Stargazer

14-046 / 1 op. / 1 szt. / 4,50 zł

90 cm VII-VIII

Mieczyk Priscilla

12-012 / 1 op. / 6 szt. / 4,50 zł

100 cm VII-VIII Bambus zwisający

50-815 / 1 roślina / 7,60 zł

1,2-1,5 m

KIERMASZ WIOSENNYKIERMASZ WIOSENNY

(Dahlia). Jest polecana na rabaty i na kwiat cięty. Za- 
kwita  olbrzymimi,  do  20  cm  średnicy  kwiatami.

(Dahlia). Wielokrotnie nagradzana, zachwyca bardzo 
ciemnymi,  dużymi  kwiatami.

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

(Gladiolus). Wspaniały kwiat cięty, ma imponujące, 
dwubarwne  kwiaty.

(Agrostis). Ciekawa propozycja do dekoracji balko-
nów i tarasów. Pięknie wygląda w podwieszanych 
donicach lub koszach. Wymaga bardzo wilgotne-
go, a nawet mokrego podłoża, przesuszony traci 
swoje  walory  dekoracyjne.

(Gladiolus). Wspaniały kwiat cięty o imponujących 
kwiatach.

(Lilium). Na sztywnych łodygach tworzy duże, bez-
wonne  kwiaty,  idealne  na  kwiat  cięty.

(Freesia). Kłosowate, silnie pachnące kwiaty długo 
utrzymują  świeżość  w  wazonie.

(Lilium). Niezawodna, łatwa w uprawie, ma piękne, 
duże  i  pachnące  kwiaty.

NOWOŚĆ
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Pokrzywiec, Kocie ogony

50-839 / 1 roślina / 7,60 zł

40-50 cm V-IX

Mieczyk Jester

12-062 / 1 op. / 6 szt. / 5,00 zł

100 cm VII-VIII

Mieczyk Traderhorn

12-026 / 1 op. / 6 szt. / 4,50 zł

100 cm VII-VIII

Zawilec De Caen mieszanka

25-150 / 1 op. / 10 szt. / 9,90 zł

25-30 cm VI-VIII

Dalia Sneezy

10-420 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

40-50 cm VII-X

Liliowiec Longfields Pearl

11-174 / 1 op. / 1 szt. / 5,50 zł

40 cm VII-VIII

Liliowiec Bertie Ferris

11-070 / 1 op. / 1 szt. / 5,50 zł

50 cm VII-VIII
Dalia kaktusowa Purple Gem

10-245 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

100 cm VII-X

Kupując za kwotę 30 zł z pozostałej części Katalogu Wiosna 2021 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 - ROSLINY W ATRAKCYJNYCH CENACHKIERMASZ WIOSENNY - ROSLINY W ATRAKCYJNYCH CENACH

(Gladiolus). Ma piękne, dwubarwne kwiaty, dosko-
nały  kwiat  cięty.

(Gladiolus). Wspaniały, bardzo efektowny i trwały 
kwiat  cięty.

(Hemerocallis). Tworzy ponad 300 pachnących kwia-
tów.  Jest  długowieczny,  niezawodny  w  uprawie.

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

(Hemerocallis). Jest długowieczny, zachwyca ilością 
pachnących kwiatów. W sezonie wytwarza ich ponad 
300. 

(Anemone). Pięknie wygląda w grupach. Przed sa-
dzeniem  bulwki  namoczyć  w  wodzie. 

(Dahlia). Znakomita odmiana rabatowa, sprawdza 
się  także  w  kompozycjach  w  pojemnikach.(Acalypha). Jedna z najbardziej oryginalnych roślin 

balkonowych i doniczkowych. Niezwykłe, deko-
racyjne, puszyste i długie kwiatostany przypomi-
nają  kocie  ogony.
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Mieczyk Spic and Span

12-166 / 1 op. / 6 szt. / 4,50 zł

100 cm VII-VIII

Jaskier azjatycki pomarańczowy

25-074 / 1 op. / 5 szt. / 5,00 zł

25 cm VI-VII

Jaskier azjatycki czerwony

25-013 / 1 op. / 5 szt. / 5,00 zł

25 cm VI-VII

Jaskier azjatycki różowy

25-001 / 1 op. / 5 szt. / 5,00 zł

25 cm VI-VII

Lilia azjatycka Cevennes

14-265 / 1 op. / 1 szt. / 3,80 zł

80-100 cm VI-VII
Dalia Mignon Fire and Ice

10-333 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

40 cm VII-X

Aster żeniszkowaty Adustus Nanus

50-770 / 1 roślina / 5,00 zł

15 cm VII-IX

Lilia azjatycka Red Highland

14-232 / 1 op. / 1 szt. / 3,60 zł

70-90 cm VI-VII

Acidantera, Mieczyk abisyński

25-036 / 1 op. / 20 szt. / 4,50 zł

80-90 cm VIII-IX

KIERMASZ WIOSENNYKIERMASZ WIOSENNY
NOWOŚĆ

(Lilium). Rozjaśnia ogród jaskrawymi kwiatami. Jest 
łatwa  w  uprawie,  świetna  na  kwiat  cięty.

(Dahlia). Piękna, dwubarwna odmiana o dużych 
walorach  dekoracyjnych.

(Ranunculus). Zakwita pięknymi,pełnymi kwiatami. 
Zdobi  ogrody,  może  rosnąć  w  pojemnikach.

(Ranunculus). Kwiaty nadają się do małych bukie-
tów. Może być uprawiany w ogrodzie i w pojem-
nikach.

(Aster). Miniaturowy aster, który zdobi ogród niezli-
czoną ilością drobnych kwiatów. W grupie tworzy 
kwitnący  dywan. 

(Lilium). Piękna i niezawodna odmiana. Na jednym 
pędzie  zakwita  od  5  do  7  kwiatów. 

(Gladiolus). Jest ceniony za piękne, duże kwiato-
stany.  Doskonały  kwiat  cięty. (Acidanthera). Krewna mieczyka z przyjemnie pa-

chnącymi, trwałymi kwiatami, które są zapylane 
przez  motyle.

(Ranunculus). Może być uprawiany w ogrodzie i w 
pojemnikach.  Efektowny  w  małych  bukiecikach.
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Dalia kaktusowa Red Pigmy

10-287 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł

40-50 cm VII-X

Mieczyk Strong Gold

12-115 / 1 op. / 6 szt. / 4,50 zł

100 cm VII-VIII
30-40 cm VII-VIII

Tygrysówka mieszanka

25-180 / 1 op. / 10 szt. / 6,20 zł

Skrętnik skalny

50-814 / 1 roślina / 7,60 zł

30-40 cm VI-IX

Lilia orientalna Josephine

14-235 / 1 op. / 1 szt. / 5,00 zł

90-100 cm VII-VIII

Konwalia majowa

50-088 / 1 roślina / 4,80 zł

20 cm V
Koleus Blumego zwisający

50-838 / 1 roślina / 7,60 zł

20-30 cm VI-IX

KIERMASZ WIOSENNYKIERMASZ WIOSENNY

NOWOŚĆ

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

(Convallaria). Ze względu na cudownie pachnące 
kwiaty jest chętnie sadzona w ogrodach. Silnie się 
rozrasta. 

(Coleus). Zamiast kwiatami zachwyca przepiękny-
mi, wielobarwnymi i wyrazistymi liśćmi. Ubarwia 
letnie rabaty i kompozycje balkonowe, ma lekko 
zwisający  pokrój. 

(Streptocarpus). 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.

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

(Lilium). Ma wyrazistą barwę, jest łatwa w uprawie, 
polecana  początkującym  ogrodnikom.

(Lilium). Na sztywnych łodygach tworzy duże, pięk-
ne,  pachnące  kwiaty.

(Dahlia). Jedna z piękniejszych, czerwonych dalii 
kaktusowych.

Lilia azjatycka Orange Ton

14-266 / 1 op. / 1 szt. / 3,60 zł

80-100 cm VI-VII
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50-739    Mięta limonkowa
(Mentha piperita). Pięknie pachnie, ma wyra-
zisty limonkowy aromat. Świeże listki to dosko-
nały dodatek do deserów, sałatek, sosów, potraw 
z ryb i nalewek. Świetnie smakują dodane do 
drinków i wody. Mięta limonkowa działa uspo-
kajająco, pomaga w leczeniu bezsenności, ułat-
wia  trawienie.  

50-669    Estragon meksykański
(Artemisia). Jest rośliną leczniczą i przyprawową 
polecaną do zup, sosów, kurczaka i dań z kuku-
rydzy. Słodkawe, z nutką anyżu liście mają smak 
zbliżony do estragonu. Napar z liści działa uspo-
kajająco, leczy biegunki, niestrawność i choroby 
układu oddechowego. Zaleca się uprawę w po-
jemnikach, które zimą można przechować w 
domu. 

50-658    Trawa cytrynowa
(Cymbopogon). Aromat trawy nadaje potrawom 
egzotyczny smak. Orzeźwia organizm, pomaga 
w koncentracji. Liście stosuje się do parzenia 
herbaty, przyprawiania drobiu, ryb i zup azja-
tyckich. Doskonale nadaje się do uprawy w po-
jemnikach.

50-767    Mięta truskawkowa
(Mentha suaveolens). Wyróżnia się połączeniem 
zapachu mięty z aromatem truskawek. Jest ide-
alnym dodatkiem do deserów, herbaty, wody 
i drinków, jak również do mięs i sałatek. Ze 
względu na łagodny i lekko słodkawy smak jest 
uwielbiana przez dzieci. Działa przeciwbakte-
ryjnie, uspokajająco, jest pomocna w leczeniu 
bezsenności,  migreny,  łagodzi  ból  gardła.

50-662    Werbena cytrynowa
(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.  

50-737    Tymianek limonkowy
(Thymus species). Drobne listki mają silny, limon- 
kowy zapach i korzenny smak. Ułatwia trawienie 
tłustych potraw, dlatego dodaje się go do mięs, 
wędlin, pasztetów, bigosu. Usuwa zapach ryb. 
Wzmaga apetyt, poprawia trawienie i zapobie-
ga  wzdęciom.

www.florexpol.eu

Mięta truskawkowa
50-767 / 1 roślina / 5,50 zł

Werbena cytrynowa
50-662 / 1 roślina / 8,50 zł

Tymianek limonkowy
50-737 / 1 roślina / 6,40 zł / 5,70 zł

Trawa cytrynowa
50-658 / 1 roślina / 7,80 zł

Estragon meksykański
50-669 / 1 roślina / 7,20 zł

30-40 cm VI-IX

50-80 cm

70 cm

15-20 cm V-VI

50-60 cm VI-VIII

40 cm

Mięta limonkowa
50-739 / 1 roślina / 5,50 zł
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50-677    Komarzyca
(Plectranthus  coleoides). Roślina odstraszająca 
komary polecana do uprawy w kompozycjach 
balkonowych. Tworzy długie pędy i dwubarwne 
liście wydzielające wyraźny, ostry zapach kam-
fory, którego komary nie znoszą. Wystarczy 
posadzić kilka sztuk, a żaden komar nie prze-
dostanie się na balkon lub taras. Napar z liści 
leczy  zatoki  i  katar.

50-730    Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy
(Rosmarinus). Nowa odmiana zimująca w gruncie. Wymaga miejsc zacisznych, osłoniętych i słonecz-
nych, znosi mrozy do - 20°C. Jest przyprawą do potraw mięsnych, sosów i warzyw. Łagodzi bóle 
reumatyczne,  bóle  głowy,  migrenę.  Podnosi  niskie  ciśnienie  krwi.

Zioła

150 cm

Komarzyca
50-677 / 1 roślina / 6,80 zł

Kocanka włoska Curry
50-670 / 1 roślina / 6,40 zł

Mięta Kentucky Spearmint
50-871 / 1 roślina / 5,50 zł / 4,90 zł

Oregano Variegata
50-870 / 1 roślina / 6,40 zł

Mięta indiańska
50-651 / 1 roślina / 6,00 zł

50-871    Mięta Kentucky Spearmint
(Mentha cordifolia). Jej atutem jest silny aromat, 
mocno wyczuwalny smak oraz walory deko-
racyjne. Liście są dodatkiem do drinków, wody, 
deserów, dań mięsnych i sosów. Działa uspoka-
jająco, łagodzi migreny. Dobrze rośnie w doni-
cach na balkonach. Jest stosowana do produkcji 
gumy  do  żucia. 

50-670    Kocanka włoska Curry
(Helichrysum italicum). Zapach i smak liści przy-
pomina przyprawę curry i maggi. Wzmacnia 
smak zup, sosów, mięs, ryb oraz dań z ryżu i ma-
karonu. Przyprawę powinno się dodawać pod 
koniec gotowania potraw. Ze względu na mocny 
aromat należy stosować niewielką ilość liści. 
Roślina do uprawy w donicach, które należy wsta- 
wić  na  zimę  do  pomieszczeń.

50-870    Oregano Variegata
(Origanum vulgare). Ma działanie ułatwiające 
trawienie, a także bezpiecznie i naturalnie ob-
niża poziom cukru we krwi. Świeże i suszone 
liście są wyśmienitą przyprawą do sosów pomi-
dorowych, wędlin, sałatek, ryb, zup, ziemniaków, 
pizzy i spaghetti. W ogrodzie zachwyca wspa-
niałym  zapachem  i  dekoracyjnymi  liśćmi. 

50-651    Mięta indiańska
(Satureja douglasii).  Liście wydzielają mocny 
zapach mięty. Można je stosować do napojów, 
mięs i sałatek. Roślina szybko się rozrasta tworząc 
pachnący dywan. Jest efektowna w ogródkach 
ziołowych i na balkonach w formie zwisającej. 
Odstrasza komary.

150 cm

30 cm VII-IX

30-40 cm VII

40-50 cm VI-VIII

50-80 cm

Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy
50-730 / 1 roślina / 7,20 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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11-234    Piwonia chińska Kansas
(Paeonia lactiflora). Należy do odmian bardzo 
dekoracyjnych. Ma sztywne pędy i wyjątkowo 
duże, powyżej 18 cm średnicy, kształtne, pełne, 
wyraziste, karminowoczerwone kwiaty. Jest 
łatwa w uprawie, długowieczna, doskonała na 
kwiat  cięty.  

50-847    Kocimiętka Musina
(Nepeta mussinii). Sprawdza się w suchych miej-
scach w ogrodzie i w pojemnikach. Kwiaty wabią 
motyle i pszczoły. Odstraszają mszyce, komary 
i muchy. Posadzona wokół trawnika chroni go 
przed nornicami i kretami. Jest uwielbiana przez 
koty. Aromat liści sprawia, że mają radosny na-
strój.

50-615    Zawciąg nadmorski Rubrifolia
(Armeria maritima). Tworzy zwarte, bordowe, 
efektowne poduchy. Pięknie prezentuje się na 
skalniakach i w ogrodach żwirowych. Może za-
darniać małe powierzchnie. Efektowna bylina o 
małych wymaganiach, sprawdza się na glebach 
suchych  i  jałowych. 

50-820    Hosta T Rex
(Hosta). Niesamowita odmiana należąca do host 
gigantów. Tworzy ogromne kępy osiągające 120 
cm wysokości i 200 cm szerokości, z olbrzymi-
mi, ciemnozielonymi liśćmi. Docelowe rozmiary 
osiąga po 3-4 latach uprawy. Zakwita białymi  
kwiatami.

www.florexpol.eu

50-798    Pierwiosnek lekarski Pure Yellow
(Primula veris). Jest ceniony za walory dekora-
cyjne i właściwości lecznicze, wspomaga lecze-
nie górnych dróg oddechowych. Przyjemnie 
pachnące kwiaty zdobią rabaty, skalniaki i łąki 
kwietne. Jest łatwy w uprawie i niewymagający, 
znosi  okresowe  susze.

Dzwonek Poszarskiego
50-229 / 1 roślina / 5,90 zł / 5,30 zł Fiołek motylkowaty Albiflora

50-304 / 1 roślina / 5,90 zł

Pierwiosnek lekarski Pure Yellow
50-798 / 1 roślina / 6,40 zł

Kocimiętka Musina
50-847 / 1 roślina / 5,90 zł

Hosta T Rex
50-820 / 1 roślina / 11,10 zł

Zawciąg nadmorski Rubrifolia
50-615 / 1 roślina / 5,90 zł

120 cm VI-VII200 cm

15 cm VI-VIII

80-100 cm V-VI

10-20 cm IV-V

35 cm VI-VII, IX

15-20 cm V-VI, VIII

Piwonia chińska Kansas
11-234 / 1 op. / 1 szt. / 18,80 zł

50-229    Dzwonek Poszarskiego
(Campanula poscharskyana). Jest wspaniałą, ob-
ficie kwitnącą rośliną okrywową. Wytwarza pło-
żące pędy do 60 cm długości, wymaga dużo 
miejsca. Jest doskonałą propozycją na skarpy i 
do ogrodów skalnych. Atrakcyjnie wygląda prze- 
wieszając  się  na  murkach.

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

10-15 cm IV-V
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50-505    Jeżówka biała, Echinacea
(Echinacea purpurea). Zakwita mnóstwem kwia- 
tów, które przyciągają motyle. Trwałe kwiaty są 
doskonałe do bukietów, długo utrzymują deko-
racyjny wygląd. Jeżówka jest znaną rośliną 
leczniczą. W formie naparów wzmacnia odpor-
ność  i  zwalcza  grypę.

50-363    Dąbrówka rozłogowa Burgundy Glow
(Ajuga reptans). Łatwa w uprawie, długowiecz-
na, zimozielona bylina okrywowa. W szybkim 
czasie tworzy gęsty dywan wielobarwnych liści. 
Kwitnie długo i obficie. Sprawdza się w trudnych 
miejscach,  gdzie  inne  rośliny  nie  chcą  rosnąć.

11-195    Liliowiec EveryDaylily Rose
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym kwit-
nieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. 
Na jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Naj-
piękniej wygląda w grupach. Doskonale rośnie 
w pojemnikach.

Rudbekia błyskotliwa Goldsturm 
50-213 / 1 roślina / 5,50 zł 50-753 / 1 roślina / 5,90 zł

Mak wschodni 
Beauty of Livermere Jeżówka biała, Echinacea

50-505 / 1 roślina / 5,90 zł

Liliowiec EveryDaylily Rose®
11-195 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

Dzwonek skupiony Acaulis
50-849 / 1 roślina / 5,90 zł

50-363 / 1 roślina / 5,50 zł / 4,90 zł

Dąbrówka rozłogowa 
Burgundy Glow

50-753    Mak wschodni Beauty of Livermere
(Papaver orientale). Uatrakcyjni ogród pięknymi, 
płomiennymi barwami. Zakwita bardzo dużymi, 
do 15 cm średnicy kwiatami, które ścinane w fazie 
pąka nadają się na kwiat cięty. Trwała bylina 
rabatowa.

50-213    Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
(Rudbeckia fulgida). Należy do najpiękniejszych 
bylin rabatowych. Jest łatwa w uprawie, miodo-
dajna, kwitnie do przymrozków. Złociste kwiaty 
rozświetlają nawet najmniejszy ogródek. Długo 
zachowują  świeżość  w  wazonie.

60-70 cm VII-IX 60-80 cm V-VI
80-90 cm VII-IX

15-20 cm IV-VI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

35 cm VI-IX

®

50-849    Dzwonek skupiony Acaulis
(Campanula glomerata). Zachwyca długim i obfitym kwitnieniem. Ma zwarty pokrój, pięknie wy-
gląda w grupach na brzegach rabat, w ogrodach skalnych i w pojemnikach. Ma minimalne wyma- 
gania,  co  gwarantuje  niezawodność  uprawy. 25-30 cm VI-VIII
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50-829    Pierwiosnek ząbkowany 
                   Prom Deep Rose
(Primula denticulata). Bardzo malownicza byli-
na, która powinna się znaleźć na każdej wio-
sennej rabacie lub w ogrodzie skalnym. Pełne 
uroku kwiaty zebrane są w kuliste kwiatostany 
na wierzchołku sztywnych pędów. Najlepiej 
rośnie  w  półcieniu.

50-067    Smagliczka górska
(Alyssum montanum). Wiosną tworzy przepiękne 
kobierce, które zdobią skarpy i skalniaki. Miodo-
wo pachnące kwiaty w miarę rozkwitania moc-
no się wydłużają. Doskonale znosi okresy suszy. 
Przycięta  po  kwitnieniu  zakwita  jesienią.

50-066    Przetacznik kłosowy 
                   Nana Blauteppich
(Veronica spicata). Jest wytrzymałą, niską byliną 
na słoneczne i suche rabaty. Zachwyca mio-
dodajnymi kwiatami przez ponad 2 miesiące. 
Szybko się rozrasta, tworząc podczas kwitnienia 
przepiękny,  niebieski  dywan.

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

11-207    Piwonia chińska Koningin Wilhelmina
(Paeonia lactiflora). Przepięknie pachnąca od-
miana o ogromnych, pełnych kwiatach. Została 
wyhodowana na cześć królowej Holandii Wil-
helminy. Bezkonkurencyjna ozdoba każdego 
letniego ogrodu. Jest łatwa w uprawie, długo-
wieczna,  doskonała  na  kwiat  cięty. 

www.florexpol.eu

Hosta Blue Mouse Ears
50-745 / 1 roślina / 8,50 zł

50-745    Hosta Blue Mouse Ears
(Hosta). Ta odporna na żerowanie ślimaków, mi-
niaturowa hosta tworzy śliczne, małe kobierce. 
Okrągłe, ciasno ułożone, niebiesko-zielone liście 
przypominają mysie uszy. Zakwita dużymi, lawen- 
dowymi  kwiatami.  Dobrze  toleruje  słońce.

15-25 cm VI-VIII

50-066 / 1 roślina / 5,90 zł

Przetacznik kłosowy 
Nana Blauteppich

Mak wschodni Checkers
50-786 / 1 roślina / 5,90 zł

Piwonia chińska Koningin Wilhelmina
11-207 / 1 op. / 1 szt. / 19,10 zł

60-80 cm V-VI

15-20 cm VII-VIII30 cm

80 cm V-VI

50-829 / 1 roślina / 6,40 zł

Pierwiosnek ząbkowany 
Prom Deep Rose

10-20 cm III-IV

Smagliczka górska
50-067 / 1 roślina / 5,90 zł

15-20 cm IV-V, IX

80-100 cm VI-IX

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

Trytoma Royal Castle
50-247 / 1 roślina / 6,40 zł
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50-507    Liatra kłosowa różowa
50-508    Liatra kłosowa biała
(Liatris spicata). Z gęstej rozety liści wyrastają 
rozkwitające od góry do dołu piękne, kłoso-
wate, miododajne kwiatostany, które zwabiają 
liczne motyle, pszczoły i trzmiele. Długo zacho-
wują świeżość  w  wazonie.

Byliny

50-639    Hosta White Feather
(Hosta). Unikalna odmiana. Biały kolor liści utrzy- 
muje się przez kilka tygodni wiosną. Z czasem 
liście stają się zielone lub biało-zielone. Proces 
ten powtarza się co roku. Latem zakwitają la-
wendowe  kwiaty. 

11-196    Liliowiec EveryDaylily Bronze
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym 
kwitnieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. 
Na jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Naj-
piękniej wygląda w grupach. Doskonale rośnie 
w  pojemnikach.

50-089    Pierwiośnik górski
(Vitaliana primulifolia). Efektowna, mało znana, 
warta polecenia roślina skalna, atrakcyjna z 
uwagi na poduszkowaty kształt liści i bardzo 
obfite kwitnienie. Sprawdza się w ogrodach 
skalnych, na murkach, niskich rabatach i w 
pojemnikach.

50-342    Przegorzan niebieski
(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.

Liatra kłosowa różowa
50-507 / 1 roślina / 5,90 zł

Liatra kłosowa biała
50-508 / 1 roślina / 5,90 zł

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

Hosta White Feather
50-639 / 1 roślina / 13,30 zł

Pierwiośnik górski
50-089 / 1 roślina / 5,50 zł / 4,90 zł

Liliowiec EveryDaylily Bronze®
11-196 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

20-30 cm VII-VIII40 cm

1-1,5 m VII-IX

50-70 cm VII-IX

35 cm VI-IX

3-5 cm V-VI

®

Przegorzan niebieski
50-342 / 1 roślina / 5,90 zł

NOWOŚĆ

50-690    Fuksja magellańska
(Fuchsia magellanica). Jest unikalną, zimującą 
fuksją, która może być uprawiana w polskich 
ogrodach. Raz posadzona cieszy całymi latami. 
Co roku z podziemnej karpy wyrastają pędy z 
mnóstwem pięknych kwiatów. Kwitnie niezwy-
kle obficie przez całe lato do przymrozków.

90-120 cm VI-X
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50-224    Jeżówka purpurowa, Echinacea
(Echinacea purpurea). Zakwita mnóstwem 
kwiatów, które przyciągają motyle i pszczoły. 
Jest znaną rośliną leczniczą. W formie naparów 
wzmacnia odporność i zwalcza grypę. Trwałe, 
miododajne kwiaty są doskonałe do bukietów, 
długo  utrzymują  świeżość.

50-369    Goździk siny
(Dianthus gratianopolitanus). Niewielkie wyma- 
gania, sinozielone liście i bardzo obfite kwitnie-
nie sprawiają, że jest piękną ozdobą skalniaka 
lub rabaty. Sadząc go w większych grupach 
uzyskamy  fantastyczne,  barwne  dywany.

11-179    Liliowiec EveryDaylily Punch Yellow
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym 
kwitnieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. 
Na jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Naj-
piękniej wygląda w grupach. Doskonale rośnie 
w  pojemnikach.

50-157    Kotula szorstka
(Cotula squalida). Wdzięczna, miniaturowa 
roślina płożąca polecana na skalniaki i do za-
zieleniania małych powierzchni. Rośnie silnie 
tworząc zwartą darń. Może zastąpić mały 
trawnik. Ma pierzaste liście i drobne, zielonkawe 
kwiaty. 

11-243    Piwonia chińska Red Supreme
(Paeonia lactiflora). Duże, mocno wypełnione, 
o średnicy 14-18 cm kwiaty zachwycają inten-
sywnym kolorem i delikatnym zapachem. Od-
miana bardzo dekoracyjna, łatwa w uprawie, 
długowieczna, ceniona jako doskonały kwiat 
cięty.

50-351    Macierzanka cytrynowa Aureus
(Thymus citriodorus). Wyróżnia się piękną, zło-
cistą barwą liści oraz cytrynowym zapachem. 
Niezastąpiona na miejsca suche. Szybko się 
rozrasta. Lubi jałowe gleby między kamieniami 
lub płytami. Efektownie prezentuje się w ogro-
dach  skalnych.  

www.florexpol.eu

Liliowiec EveryDaylily Punch Yellow®
11-179 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

35 cm VI-IX

Przetacznik goryczkowaty
50-138 / 1 roślina / 5,90 zł

Jeżówka purpurowa, Echinacea
50-224 / 1 roślina / 5,50 zł / 4,90 zł

Kotula szorstka
50-157 / 1 roślina / 5,50 zł

Piwonia chińska Red Supreme
11-243 / 1 op. / 1 szt. / 21,10 zł

Macierzanka cytrynowa Aureus
50-351 / 1 roślina / 5,50 zł

Goździk siny
50-369 / 1 roślina / 5,50  zł

80-90 cm VII-IX

5-10 cm VI-VII

60 cm V-VI

10 cm VII-VIII

10-15 cm V-VI, VIII

NOWOŚĆ

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

20-50 cm VI-VII

®

NOWOŚĆ



50-823    Hosta Sunset Grooves
(Hosta). Odporna na żerowanie ślimaków, jedna 
z piękniejszych, nowych odmian. Ma bardzo 
zwarty pokrój oraz dekoracyjne, grube, okrągłe 
liście z przebarwieniem w kolorze dojrzałej cy-
tryny.  Dobrze  toleruje  słońce.  Zakwita  na  biało.

11-178    Liliowiec EveryDaylily Red Rib
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym kwit-
nieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. 
Na jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Najpięk-
niej wygląda w grupach. Doskonale rośnie w po-
jemnikach.

50-830    Lawenda wąskolistna 
                   Hidcote Blue Strain
(Lavandula angustifolia). Wyróżnia się inten-
sywną barwą kwiatów. Ma zwarty pokrój i srebrne 
ulistnienie. Piękny zapach kwiatów odstrasza 
komary i kleszcze, dlatego warto sadzić ją blisko 
miejsc wypoczynku. Trwały kwiat cięty, zasu-
szone  kwiatostany  odstraszają  mole.

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.  

30-45 cm VI-VIII

5-10 cm VI-VIII

Hosta Sunset Grooves
50-823 / 1 roślina / 11,90 zł / 10,70 złLiliowiec EveryDaylily Red Rib®

11-178 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

Słonecznica Album
50-094 / 1 roślina / 5,50 zł

Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain
50-830 / 1 roślina / 6,40 zł

Słonecznica nubijska
50-358 / 1 roślina / 5,50 zł

Ożanka właściwa
50-796 / 1 roślina / 5,90 zł

35 cm VI-IX

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

50-094    Słonecznica Album
(Delosperma congestum). Ozdobą są mięsiste 
liście i stokrotkowate kwiaty otwierające się na 
słońcu. Jedna z najefektowniejszych bylin skal-
nych. Wymaga miejsc suchych, ciepłych i wa-
piennej  gleby. 

40 cm VII60 cm

5-10 cm VI-VIII

NOWOŚĆ

®
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50-872    Floks szydlasty G.F. Wilson
(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.

Ubiorek wieczniezielony
50-258 / 1 roślina / 5,90 zł

Liliowiec EveryDaylily Pink Wing®
11-180 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

11-180    Liliowiec EveryDaylily Pink Wing
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym kwit-
nieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. Na 
jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Najpiękniej 
wygląda w grupach. Doskonale rośnie w pojem-
nikach.

50-874    Szałwia omszona Synchro Pink
(Salvia nemorosa). Pełna uroku i koloru, karłowa 
odmiana, która posadzona w grupach tworzy 
barwne łany przyciągające pożyteczne owady. 
Jest bardzo dekoracyjna, długowieczna, mio-
dodajna  i  niezawodna  w  uprawie.

50-085    Żeleźniak Russela
(Phlomis russeliana). Ze względu na upodoba-
nie do słońca i suchej gleby polecany jest do 
suchych miejsc w ogrodzie, gdzie kwitnie przez 
całe lato. Po kwitnieniu tworzy oryginalne owo-
costany, które dekorują ogród aż do zimy. 
Nadaje  się  do  zasuszania.Żeleźniak Russela

50-085 / 1 roślina / 7,00 zł

Szałwia omszona Synchro Pink
50-874 / 1 roślina / 5,90 zł

Kuklik chilijski
50-876 / 1 roślina / 5,90 zł

Floks szydlasty G.F. Wilson
50-872 / 1 roślina / 5,50 zł / 4,90 zł

10 cm IV-V40 cm

50-784 / 1 roślina / 6,40 zł

Lawenda wąskolistna 
Hidcote Compact

50-876    Kuklik chilijski
(Geum chiloense). Ma atrakcyjne, szkarłatne 
kwiaty. Jest wartościową, łatwą w uprawie by-
liną polecaną na rabaty i kwiat cięty. Najefektow- 
niej zdobi ogród w niewielkich grupach w kom-
pozycjach  z  niebieskimi  kwiatami.  

40-50 cm VI-VIII

80-100 cm VI-IX

35 cm VI-IX

20-30 cm VI-VII, IX

®

50-258    Ubiorek wieczniezielony
(Iberis sempervirens). Zimozielona by- 
lina o lekko płożących pędach i skó-
rzastych liściach. Kwitnie obficie two- 
rząc przepiękny dywan kwiatów.  
Roślina  do  ogródków  skalnych  i  na  
obwódki. 20-30 cm IV-V

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

30 cm VI-VIII



50-875    Oman wąskolistny
(Inula ensifolia). Dzięki wyjątkowej wytrzyma-
łości sprawdza się w miejscach suchych, słone-
cznych na glebach jałowych, gdzie inne rośliny 
nie chcą rosnąć. Zdobi rabaty i ogrody naturali-
styczne. Latem dekoruje ogród żółtymi, stokrot-
kowatymi  kwiatami.

50-202    Wilczomlecz mirtowaty
(Euphorbia myrsinites). Ma egzotyczny wygląd, 
tworzy dywany płożących pędów przypomina-
jących szyszki. Podczas kwitnienia żółte kwia-
tostany kontrastują z sinoniebieskim kolorem 
liści. Jest rośliną sucholubną, idealną na skalnia-
ki,  murki,  do  ogrodów  żwirowych  i  donic.

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

Oman wąskolistny
50-875 / 1 roślina / 5,90 zł / 5,30 zł

Wilczomlecz mirtowaty
50-202 / 1 roślina / 5,90 zł

Floks szydlasty McDaniel's Cushion
50-873 / 1 roślina / 5,90 zł

Hosta Paul's Glory
50-817 / 1 roślina / 11,10 zł

Dzielżan jesienny Helena Red Shades
50-301 / 1 roślina / 6,80 zł

30 cm VII-VIII

20 cm V-VI

10 cm IV-V45 cm

Mikołajek płaskolistny
50-325 / 1 roślina / 5,90 zł

50-325    Mikołajek płaskolistny
(Eryngium planum). Ma wyjątkową wytrzyma-
łość na suszę, sprawdza się w miejscach słonecz-
nych i piaszczystych, gdzie inne rośliny nie chcą 
rosnąć. Zdobi rabaty i ogrody naturalistyczne. 
Kwiatostany są pięknym dodatkiem do świeżych  
i  zasuszonych  kompozycji.

40-90 cm VI-IX

50-817    Hosta Paul's Glory
(Hosta). Jedna z najładniejszych, niebiesko-złotych host. 
Wiosną środek liścia jest jaskrawy, żółto-zielony, później 
staje się kremowy. Młode rośliny mają pofalowane bla-
szki liściowe, starsze liście są płaskie. Kwiaty mają lawen-
dowy kolor. 40 cm VI-VII90 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

50-301    Dzielżan jesienny Helena Red Shades
(Helenium autumnale). Odmiana o niezwykle długim kwitnieniu, zaczyna latem, a kończy po 
pierwszych przymrozkach. Jest miododajna, zdobi wysokie rabaty wyrazistymi kwiatami, 
które  są  trwałe  po  ścięciu.  Pięknie  komponuje  się  z  trawami.

120 cm VII-IX

31Byliny
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50-364    Żagwin ogrodowy Cascade Red
(Aubrieta deltoidea). Tworzy gęste kobierce, które 
wiosną pokrywają się ogromną ilością drob- 
nych kwiatów o intensywnej barwie. Cenna 
roślina skalna tworząca dywany, na podwyż-
szeniu rozrasta się w zwisające, kaskadowe 
poduchy.

50-372    Sasanka czerwona
(Pulsatilla vulgaris). Znana i bardzo lubiana wio-
senna bylina, która jest ozdobna cały sezon. Po 
kwitnieniu pojawiają się dekoracyjne, puszyste 
owocniki z nasionami. Pięknie prezentuje się na  
rabatach  i  skalniakach. 

50-819    Hosta Orion's Belt
(Hosta). Jest jedną z większych host, ma para-
solowatą formę kępy. Wiosną przyciąga wzrok 
dużymi, turkusowoniebieskimi, z kremowym 
marginesem liśćmi. W trakcie wzrostu liście zie-
lenieją, a margines jaśnieje. Kwiaty mają kolor 
lawendowy.

11-197    Liliowiec EveryDaylily Gold
(Hemerocallis). Należy do najnowszej grupy 
EveryDaylily, wyróżnia się niskim wzrostem oraz 
spektakularnym, długim i bardzo obfitym kwit-
nieniem, wytwarza od 400 do 500 kwiatów. Na 
jednym miejscu może rosnąć 20 lat. Najpiękniej 
wygląda w grupach. Doskonale rośnie w po-
jemnikach.

50-877    Szałwia omszona fioletowa
(Salvia nemorosa). Jest długowieczna, miodo-
dajna i niezawodna w uprawie. Pełna uroku i 
koloru zdobi rabaty i ogrody naturalistyczne. 
Posadzona w grupach tworzy barwne łany przy-
ciągające pożyteczne owady. Wycinanie prze-
kwitłych  kwiatostanów  przedłuża  kwitnienie.

50-329    Karmnik ościsty
(Sagina subulata). Ma postać zielonych poduch 
przypominających mech. Tworzy rozległe, zie-
lone dywany. Stosuje się go do wypełniania 
szczelin między płytami chodnikowymi i ka-
mieniami na skalniakach. Kwiaty przypominają 
gwiazdeczki. 

50-638    Lawenda biała Ellagance Ice
(Lavandula angustifolia). Miododajna bylina o 
srebrnoszarych, aromatycznych liściach i kwia-
tach. Ma zwarty, kompaktowy wzrost. Polecana 
jest na obwódki przy ścieżkach i tarasach. Piękna 
w  kompozycji  z  innymi  lawendami. 

Lawenda biała Ellagance Ice
50-638 / 1 roślina / 6,40 zł

Liliowiec EveryDaylily Gold®
11-197 / 1 op. / 1 szt. / 13,80 zł / 12,40 zł

Szałwia omszona fioletowa
50-877 / 1 roślina / 5,90 zł

Sasanka czerwona
50-372 / 1 roślina / 6,40 zł

Żagwin ogrodowy Cascade Red
50-364 / 1 roślina / 5,90 zł

Hosta Orion's Belt
50-819 / 1 roślina / 15,10 zł

Karmnik ościsty
50-329 / 1 roślina / 5,50 zł

35 cm VI-IX

50-70 cm VI-VII, IX

15-20 cm IV-V

60 cm VI-VII90 cm

10-15 cm IV-V

NOWOŚĆ

®

35 cm VI-VIII

2-5 cm VI20 cm
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50-822    Hosta Lady Guinevere
(Hosta). Wspaniała odmiana, która ożywi każdy 
ogród. Tworzy zwarte, gęste kępy z długimi, dwu-
barwnymi, jasnymi i falistymi liśćmi. Zakwita 
lawendowymi kwiatami. Pięknie prezentuje się 
pojedynczo, ładnie kontrastuje z hostami o ciem- 
nych  liściach.

50-879    Przywrotnik miękki Irish Silk
(Alchemilla mollis). Jest długowieczny, niezawodny, efektownie prezentuje się w grupach na raba-
tach, przy ścieżkach, świetnie zadarnia miejsca półcieniste. Odmiana Irish Silk ma zwarte kwiato-
stany,  które  są  idealnym  dodatkiem  do  bukietów.

50 cm VII-VIII75 cm

Hosta Lady Guinevere
50-822 / 1 roślina / 15,10 zł

Piwonia chińska Bowl of Beauty
11-217 / 1 op. / 1 szt. / 18,90 zł

Pierwiosnek różowy Grandiflora
50-613 / 1 roślina / 6,40 zł

Żagwin ogrodowy Audrey Blue Shades
50-878 / 1 roślina / 5,90 zł / 5,30 zł

Przywrotnik miękki Irish Silk
50-879 / 1 roślina / 5,90 zł

40 cm VI-IX

50-613    Pierwiosnek różowy Grandiflora
(Primula rosea). Pierwiosnki to urocze wiosenne 
byliny, które od lat cieszą się popularnością. 
Kwiaty pierwiosnka różowego zebrane są po 
kilka lub kilkanaście na pędzie, zakwitają przed 
rozwojem  liści.  Zdobią  rabaty  i  skalniaki. 

11-217    Piwonia chińska Bowl of Beauty
(Paeonia lactiflora). Należy do odmian bardzo de- 
koracyjnych i długowiecznych. Przepiękne, nie-
spotykane, dwubarwne kwiaty typu japońskiego 
mogą przekraczać średnicę 20 cm. Są one wy-
jątkowo trwałe, doskonałe na kwiat cięty. W wa-
zonie  zachowują  świeżość  przez  dwa  tygodnie.   

50-878 Żagwin ogrodowy 
                     Audrey Blue Shades
(Aubrieta deltoidea). Bardzo dekoracyjna odmia- 
na doskonała do tworzenia kwitnących kobier-
ców. W ogrodach skalnych, na murkach i skar-
pach zachwyca obfitością kwitnienia. Wiosną 
poduchy liści przykrywa lawina miododajnych  
kwiatów.

15 cm III-IV

90 cm V-VI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

50-292    Żurawka drobna Palace Purple
(Heuchera micrantha). Można ją uprawiać na pierw- 
szym planie rabat jako roślinę obwódkową. 
Dzięki efektownym, bordowym liściom zacho-
wuje swój urok także poza okresem kwitnienia. 
Sprawdza się w pojemnikach. Liście i kwiaty 
nadają  się  do  bukietów.

Żurawka drobna Palace Purple
50-292 / 1 roślina / 5,50 zł

30-50 cm VI-VII

10 cm IV-V

NOWOŚĆ
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50-769    Trawa pampasowa różowa
50-768    Trawa pampasowa biała
(Cortaderia selloana). Królowa wśród traw. Ozdo- 
bą jest gęsta kępa liści tworzących zieloną fon-
tannę. Jesienią pojawiają się niezwykle atrakcyjne, 
duże, puszyste, białe lub różowe kwiatostany. 
Osiągają ponad 0,5 m długości, stając się jedną 
z największych atrakcji jesiennego ogrodu. Wy-
maga  zabezpieczenia  na  zimę.

50-866    Trzęślica modra Variegata
(Molinia caerulea). Strzelista trawa tworząca gę-
ste kępy z dwubarwnymi liśćmi. Szczególnie impo- 
nująco wygląda podczas kwitnienia, kiedy wy-
twarza bardzo liczne, długie, do 70 cm, ozdobne 
kwiatostany, które dodają jej lekkości i elegancji. 
Ciekawa propozycja dla każdego miłośnika traw.

50-110    Miskant Giganteus
(Miscanthus). Jest piękną, majestatyczną, jedną 
z najsilniej rosnących traw w Polsce. Sprawdza 
się w kompozycjach z innymi trawami lub jako 
pojedynczy element ogrodu. Może być stoso-
wany na żywopłoty lub do maskowania nieatrak- 
cyjnych  miejsc.

Trawa pampasowa różowa
50-769 / 1 roślina / 8,00 zł

Trawa pampasowa biała
50-768 / 1 roślina / 8,00 zł

1-2 m IX-X

50-524    Turzyca Buchanana Red Rooster
(Carex buchananii). Ma wzniesiony pokrój, najpiękniej prezentuje się posadzona w 
grupie, tworząc wyrazistą plamę kolorystyczną. Miedzianobrązowe, z czerwonymi 
refleksami liście lekko wykręcają się na końcach, co dodaje roślinie oryginalnego 
wyglądu. 40-50 cm VII-IX

Turzyca Buchanana Red Rooster
50-524 / 1 roślina / 9,90 zł

50-864    Turzyca ptasia Variegata
(Carex ornithopoda). Jest bardzo trwała i niezawodna. Tworzy 
ładne, zimozielone kępki z dekoracyjnymi, dwubarwnymi liśćmi. 
Doskonale sprawdza się w formie obwódek lub w połączeniu z 
innymi trawami, a posadzona w grupach zdobi skalniaki, ogrody 
żwirowe i brzegi oczek wodnych. 

Turzyca ptasia Variegata
50-864 / 1 roślina / 9,90 zł / 8,90 zł

10-20 cm V

NOWOŚĆ

30-70 cm VI-IX

Trzęślica modra Variegata
50-866 / 1 roślina / 9,90 zł

NOWOŚĆ

Miskant Giganteus
50-110 / 1 roślina / 8,00 zł 2-3,5 m VIII-IX
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50-862    Piórkówka japońska Red Head
(Pennisetum alopecuroides). Niezwykle dekora- 
cyjna trawa, tworząca gęste kępy o pięknym 
pokroju i zachwycające, czerwonaworóżowe, 
zwiewne kwiatostany. Jesienią przybierają one 
odcienie brązu i razem z przebarwionymi na 
żółto-pomarańczowo liśćmi stanowią ozdobę 
ogrodu  przez całą  zimę.  Silnie  się  rozrasta.

50-863    Piórkówka japońska Hameln
(Pennisetum alopecuroides). Piękne, zwarte kępy 
liści zdobią bardzo obficie kwitnące, kremowe, 
puszyste kwiatostany. Są one ozdobą przez dłu-
gi czas latem. Efektownie prezentują się jesienią, 
kiedy razem ze złotymi barwami liści stanowią 
niebanalną  ozdobę  ogrodu.

50-645    Imperata Red Baron
(Imperata cylindrica). Przepiękna trawa pole-
cana na rabaty i do pojemników. Wiosną liście są 
zielone. Latem stopniowo zmieniają barwę na 
czerwoną. Jesienią ich kolor jest tak intensywny, 
że  przypominają  ogniste  języki. 

50-859    Obiedka szerokolistna
(Chasmanthium latifolium). Mało znana, niezwykle 
dekoracyjna trawa przypominająca bambusy. 
Jesienią przybiera złotożółty odcień. Jej naj-
większą ozdobą są podobne do szyszek kwia-
tostany, które w miarę przekwitania stają się 
czerwono-brązowe. 

Kostrzewa sina Zwergenkonig
50-865 / 1 roślina / 5,30 zł

30-60 cm VIII-IX

70-120 cm VIII-IX

60-100 cm VII-IX

70-90 cm VII-IX

50-865    Kostrzewa sina Zwergenkonig
(Festuca glauca). Odmiana o polskiej nazwie Król 
krasnali tworzy urocze, miniaturowe, sinonie-
bieskie kępy. Pięknie prezentuje się w grupach. 
Jest jedną z najmniej wymagających traw, im bar- 
dziej uboga gleba tym lepiej, na glebach żyznych 
traci  swój  niepowtarzalny,  niebieski  kolor.

10-15 cm VII-VIII

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Obiedka szerokolistna
50-859 / 1 roślina / 8,00 zł

Miskant chiński Goliath
50-861 / 1 roślina / 9,90 zł

50-861    Miskant chiński Goliath
(Miscanthus sinensis). Ma szybki wzrost, jest 
okazały i majestatyczny. Pięknie prezentuje się 
w grupach lub pojedynczo jako soliter. Uroku 
dodają mu bardzo dekoracyjne, bordowe kwia-
tostany i wyjątkowo efektowne przebarwienie 
jesienne.

1,5-2,5 m IX

Piórkówka japońska Red Head
50-862 / 1 roślina / 9,90 zł

Imperata Red Baron
50-645 / 1 roślina / 12,10 zł

Piórkówka japońska Hameln
50-863 / 1 roślina / 9,90 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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30-194    Róża parkowa Lavender Lassie
Kwiaty rozwijają się po kilka tworząc spore bu-
kiety. Są półpełne, płaskie, średnicy 7-8 cm, mają 
lawendoworóżowe zabarwienie i intensywny za- 
pach. Krzew rośnie silnie, jest bardzo zdrowy, 
dobrze  znosi  surowe  zimy,  toleruje  półcień. 

30-200    Róża pnąca Guy Savoy
Krzew rośnie silnie, jest zdrowy, odporny na 
choroby, kwitnie do późnej jesieni. Tworzy  pół-
pełne, duże, wiśniowoczerwone kwiaty o subtel- 
nym zapachu. Płatki mają bardzo zmienne wy-
barwienie  z  różowymi  i  białymi  smugami.

30-173    Róża wielkokwiatowa Fulgurante
Niezwykle urodziwa odmiana, doskonała na 
kwiat cięty. Kwiaty pełne, czerwone, o sub-
telnym, słodkim zapachu. Dobrze zimuje pod 
kopczykiem  z  ziemi.

30-172    Róża pnąca Mushimara
Soczyście czerwona róża pnąca o dużych, peł-
nych, delikatnie pachnących kwiatach. Kwitnie 
bardzo obficie i powtarza kwitnienie. Posiada 
sztywne, grube pędy. Krzew zdrowy, odporny 
na  choroby  i  wymarzanie.

30-092    Róża wielkokwiatowa Berolina
Kwiaty cytrynowożółte, duże, delikatnie pachną- 
ce, trwałe, doskonałe do bukietów. Krzew zdrowy,  
odporny  na  wymarzanie,  o  silnym  wzroście. 

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.  

30-019    Róża wielkokwiatowa Casanova
Bardzo atrakcyjna odmiana o żółtokremowych, 
dużych, 10-12 cm, pełnych, intensywnie pachną- 
cych kwiatach. Krzew rośnie silnie, ma pędy z 
małą  ilością  kolców  i  powtarza  kwitnienie. 

1-1,5 m VI-X

1,5 m2-3 m VI-X

1-1,2 m VI-X

30-173 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Fulgurante

Róża pnąca Mushimara
30-172 / 1 roślina / 17,50 zł

30-194 / 1 roślina / 17,50 zł

Róża parkowa 
Lavender Lassie

Róża pnąca Guy Savoy
30-200 / 1 roślina / 17,50 zł

30-131 / 1 roślina / 17,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Hommage a Barbara

30-019 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Casanova

1-1,2 m VI-X

1 m VI-X

1 m VI-X

1,5 m2-3 m VI-X

NOWOŚĆ

Róża wielkokwiatowa Berolina
30-092 / 1 roślina / 17,50 zł / 15,70 zł
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30-141    Róża rabatowa New Imagine
Pełna uroku, przykuwająca wzrok odmiana. 
Kwiaty półpełne o niezwykłym zabarwieniu, ze-
brane w bukiety, mocno pachnące. Na pasko-
wanych płatkach widać mieszaninę kolorów: kre- 
mowobiałego, czerwonego i burgunda. Kwitnie 
cały  sezon.

30-162    Róża wielkokwiatowa Lila Wunder
Piękna, niespotykana, fioletowa róża, idealna na 
kwiat cięty. Kwiaty duże, 13-15 cm, silnie pach-
nące. Krzew odporny na mróz i choroby liści. 
Kwitnie  do  późnej  jesieni.

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

30-058    Róża wielkokwiatowa Ena Harkness
Wypróbowana, ogniścieczerwono kwitnąca od-
miana. Duże, pełne, pachnące kwiaty długo sto-
ją  w  wazonie.

30-181    Róża pnąca Orange Climbing
Jedna z piękniejszych odmian pnących. Kwiaty 
w soczyście pomarańczowej barwie, zebrane 
w piękne kiście. Krzew rośnie silnie i wymaga 
solidnych podpór. Jest odporny na choroby i 
dobrze  zimuje.

30-032    Róża pnąca Golden Showers
Ogromną zaletą tej fantastycznej odmiany jest 
długie i obfite kwitnienie. Żółtocytrynowe, pół-
pełne kwiaty rozświetlają ogród i przyjemnie 
pachną.  Krzew  dobrze  znosi  duże  mrozy.

30-040    Róża rabatowa Queen Elizabeth
Piękna róża o długich łodygach i dużych, peł-
nych kwiatach. Nadaje się na kwiat cięty. Bardzo 
odporna na choroby. Niewymagająca, rośnie 
nawet w niezbyt korzystnych warunkach. Nie-
zawodna.

1,5 m2-3 m VI-X

60-80 cm VI-X

 1-1,3 m VI-X

60-80 cm VI-X

Róża pnąca Golden Showers
30-032 / 1 roślina / 17,50 zł

Róża pnąca Orange Climbing
30-181 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża rabatowa New Imagine
30-141 / 1 roślina / 17,50 zł / 15,70 zł

Róża rabatowa Queen Elizabeth
30-040 / 1 roślina / 17,50 zł

30-058 / 1 roślina / 17,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Ena Harkness

30-162 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Lila Wunder Róża wielkokwiatowa Peace

30-016 / 1 roślina / 16,50 zł

1,5 m3-4 m VI-X

90 cm VI-X

0,8-1 m VI-X

Ró ez
.
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30-171    Róża pnąca Pink Cloud
Wyjątkowo piękna odmiana o dużych, pełnych 
i mocno pachnących kwiatach. Kwitnie bardzo 
obficie, aż do późnej jesieni. Krzew rośnie buj-
nie, posiada wysoką odporność na choroby i 
niskie  temperatury.

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.

30-013    Róża wielkokwiatowa Kronenbourg
Zdrowa, odporna odmiana o pięknie zbudowa-
nych, dwubarwnych, dużych, do 12 cm średnicy, 
intensywnie  pachnących  kwiatach.

30-183    Róża rabatowa Tzigane
Kwiaty półpełne, delikatnie pachnące, o zmiennej 
kolorystyce. W pierwszej fazie rozwoju są żółte, 
później łososiowopomarańczowe, aż w końcu 
ciemnoróżowe. Krzew jest odporny i kwitnie 
obficie  dając  wielobarwny  efekt.

30-195    Róża rabatowa Allgold
Odmiana bardzo dobrze się krzewi, kwitnie ob-
ficie, jest polecana na większe rabaty. Duże, w 
kształcie róż wielkokwiatowych kwiaty nadają 
się do cięcia, rosną pojedynczo lub w bukietach. 
Są  odporne  na  deszcz.  

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

30-191    Róża wielkokwiatowa Belle Ange
Bardzo ceniona, zdrowa, odporna na choroby 
odmiana o delikatnie pachnących kwiatach. Pąki 
kwiatowe są niezwykle trwałe, doskonale na-
dają  się  do  bukietów.

 1 m VI-X

1,5 m2-3 m VI-X

1 m VI-X

0,8-1 m VI-X

Róża pnąca Pink Cloud
30-171 / 1 roślina / 17,50 zł

Róża rabatowa Allgold
30-195 / 1 roślina / 16,50 zł Róża rabatowa Nina Weibull

30-043 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża rabatowa Tzigane
30-183 / 1 roślina / 17,50 zł

30-191 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Belle Ange

30-013 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Kronenbourg

Róża wielkokwiatowa Desse
30-156 / 1 roślina / 17,50 zł / 15,70 zł

50-60 cm VI-X

70-90 cm VI-X

0,8-1 m VI-X



30-144    Róża rabatowa Kimono
Niezwykła odmiana. Tworzy kwiaty angielskie-
go typu, łososioworóżowe, przyjemnie pach-
nące, które są trwałe w wazonie. Krzew zdrowy, 
kwitnie  bardzo  bujnie. 

30-000    Róża pnąca Indigoletta
Kwiaty duże, pełne, mocno pachnące, w bardzo 
oryginalnym, liliowofioletowym kolorze. Uwaga: 
pierwsze kwiaty mogą być w kolorze różowym. 
Barwa zależy od kwasowości gleby i stanowiska. 
Odczyn gleby powinien mieć pH 6,5-7,5. Krzew 
rośnie  silnie,  jest  odporny  na  choroby.

30-166    Róża wielkokwiatowa 
                   Doris Tysterman
Obficie kwitnąca odmiana o pięknych, półpeł-
nych, intensywnie, przyjemnie pachnących kwia- 
tach. Doskonała na kwiat cięty i rabaty. Atutem 
jest również wysoka odporność na choroby i 
niskie  temperatury.

30-036    Róża wielkokwiatowa Chopin
Polska odmiana, niezwykle odporna na mróz, 
choroby i szkodniki. Kwiaty kremowobiałe, pełne, 
bardzo duże, 12-13 cm, lekko pachnące. Obo-
wiązkowa  w  każdym  ogrodzie.

30-130    Róża wielkokwiatowa Papageno
Odmiana o oryginalnych, ciemnoczerwonych 
płatkach w białe paski. Kwiaty duże, półpełne, 
lekko pachnące. Krzew zwarty o silnym wzro-
ście.  Dobrze  zimuje  pod  kopczykiem  z  ziemi.

0,6-1 m VI-X

1,2-1,4 m VI-X

1,5 m2,5-3 m VI-VIII

30-174    Róża wielkokwiatowa Cygne Noir
Bardzo atrakcyjna, ciemnoczerwona odmiana 
o pełnych, dużych kwiatach, które idealnie na-
dają się na kwiat cięty. Uroku dodaje jej subtelny 
i  delikatny  zapach.  Łatwa  w  uprawie. 

70-80 cm VI-X

0,8-1,2 m VI-X

Róża pnąca Indigoletta
30-000 / 1 roślina / 17,50 zł / 15,70 zł

Róża wielkokwiatowa Chopin
30-036 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa Cygne Noir
30-174 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża rabatowa Kimono
30-144 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa Papageno
30-130 / 1 roślina / 17,50 zł

30-166 / 1 roślina / 16,50 zł

Róża wielkokwiatowa 
Doris Tysterman

1 m VI-X

39Ró ez
.



60-706    Różanecznik Eruption
(Rhododendron). Zimozielony krzew o rozłoży-
stym pokroju. Wymaga wilgotnego, przepuszczal- 
nego, kwaśnego (pH 4,5-6,0) podłoża i półcie-
nistego stanowiska. Kwiaty są w pąku czerwone, 
po otwarciu dwubarwne, duże, na brzegach 
ciemnoróżowe.

60-217    Żylistek Strawberry Fields
(Deutzia hybrida). Krzew do nasadzeń poje-
dynczych lub grupowych, także na naturalne 
żywopłoty. Efektowny pokrój i dwubarwne, 
pachnące kwiaty wzbudzają zainteresowanie 
w każdym ogrodzie. Najpiękniej kwitnąca 
odmiana  żylistka.

60-074    Obiela The Bride
(Exochorda macrantha). Krzew o ciekawym 
pokroju. Pędy wyginają się łukowato pod cięża-
rem licznych kwiatów zebranych w grona. 
Pięknie  wygląda  posadzony  pojedynczo.

34-030    Rdestówka Auberta
(Fallopia aubertii). Najszybciej rosnące pnącze 
w naszym klimacie. Roczny przyrost do 6 m. 
Od VIII do X obsypuje się drobnymi, białymi 
kwiatami.  Idealna  roślina  maskująca.

60-567    Hortensja dębolistna Snowflake
(Hydrangea quercifolia). Rarytas dla kolekcjone-
rów. Ozdobą są zarówno ogromne (do 20 cm), 
skórzaste liście jak i oryginalne, atrakcyjne kwia-
ty w kształcie różyczek. Kwiaty są zebrane w bardzo 
duże (do 30 cm), efektowne kwiatostany. W miarę 
rozwoju  różowieją.

Hortensja dębolistna Snowflake
60-567 / 1 roślina / 24,50 zł

Rdestówka Auberta
34-030 / 1 roślina / 16,50 zł

Żylistek Strawberry Fields
60-217 / 1 roślina / 13,50 zł

Obiela The Bride
60-074 / 1 roślina / 20,80 zł

10-15 m VIII-X

1,5 m VII-X1,5 m

1,5 m VI

2 m V-VI

Różanecznik Eruption
60-706 / 1 roślina / 20,90 zł

1 m V-VI

NOWOŚĆ
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Pieris Little Heath
60-033 / 1 roślina / 18,70 zł

60-033    Pieris Little Heath
(Pieris japonica). Zimozielony, niski, zwarty krzew. 
Wiosenne liście są intensywnie różowe, potem 
stają się zielone z białą obwódką. Kwiaty kremo-
wobiałe, zebrane w zwisające kwiatostany. Wy-
maga  kwaśnych  gleb  i  okrycia  na  zimę.

50-60 cm IV

60-168    Głogownik Little Red Robin
(Photinia fraseri). Zimozielony, atrakcyjny krzew 
ze skórzastymi, błyszczącymi liśćmi oraz mło-
dymi przyrostami koloru ognistoczerwonego. 
Roślina polecana na pojedyncze jak i grupowe 
nasadzenia.

Głogownik Little Red Robin
60-168 / 1 roślina / 17,50 zł / 15,70 zł

1,5 m V-VI



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

60-662    Hortensja ogrodowa Selma
(Hydrangea macrophylla). Wolno rosnąca odmia- 
na o zwartym i kulistym pokroju. Zebrane w 
duże, efektowne kwiatostany, na początku dwu-
barwne kwiaty z czasem stają się ciemnoróżo-
we.  Wskazane  jest  okrywanie  na  zimę.

60-531    Hortensja bukietowa Wim's Red
(Hydrangea paniculata). Jedna z najcenniejszych 
odmian. Kwiatostany początkowo białe, później 
różowe, a w końcu lata intensywnie bordowe 
sprawiają wrażenie olbrzymich bukietów. Do-
datkowym atutem jest silny, miodowy zapach, 
który przyciąga motyle. Kwitnie bardzo obficie 
do  późnej  jesieni.

34-208    Powojnik Kohana
(Clematis). Niezwykle oryginalna, japońska od-
miana o niewysokim, kompaktowym wzroście. 
Kwitnie na zeszłorocznych pędach od samego 
dołu rośliny. Kwiaty bardzo efektowne, duże, 
pełne, białe z jasnozielonym i różowym cienio-
waniem.

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

60-538    Jaśminowiec Frosty Morn
(Philadelphus). Świetna odmiana do niewielkich 
ogrodów. Kwiaty pełne, śnieżnobiałe, zebrane 
w niewielkie grona, wyjątkowo mocno pachną-
ce. Krzew kwitnie bardzo obficie i jest łatwy w 
uprawie.

41Krzewy ozdobne
.

60-596    Hibiskus syryjski Starburst Chiffon
(Hibiscus syriacus). Krzew o wyprostowanym, 
krzaczastym pokroju i zjawiskowych kwiatach. 
Lubi zaciszne miejsca i lekko kwaśną glebę. 
Kwitnie bardzo obficie. Tworzy duże do 10 cm, 
półpełne kwiaty z pomarszczonymi płatkami 
i  pięknym  wzorem. 

Jaśminowiec Frosty Morn
60-538 / 1 roślina / 16,30 zł / 14,60 zł

Hortensja ogrodowa Selma
60-662 / 1 roślina / 22,10 zł

Budleja Flutterby Pink®
60-707 / 1 roślina / 22,10 zł

Hortensja bukietowa Wim's Red
60-531 / 1 roślina / 30,50 zł

Kielisznik bluszczowaty Flore Pleno
34-082 / 1 roślina / 17,10 zł

Hibiskus syryjski Starburst Chiffon
60-596 / 1 roślina / 28,50 zł

1,2 m VI-X

1,2 m V-VI2-3 m VII-IX

2 m VII-IX

1-1,5 m V-VI

NOWOŚĆ

Powojnik Kohana
34-208 / 1 roślina / 23,50 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

®

1-2 m VII-X

1 m VI-X
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34-126    Powojnik Princess Diana
(Clematis). Pnąca bylina o bardzo oryginalnych, 
tulipanokształtnych, jaskraworóżowych kwiatach 
zdobiących roślinę latem. Jesienią i zimą roślinę 
pokrywają ozdobne owocniki. Wiosną zeszło-
roczne  pędy  należy  przyciąć  tuż  nad  ziemią.
 

60-595    Żarnowiec Palette
(Cytisus). Krzew o miotlastym pokroju i wzniesio- 
nych, rozgałęzionych pędach. Kwitnie bardzo 
obficie. W czasie kwitnienia pędy są wręcz oble-
pione dekoracyjnymi, żółto-czerwono-różo-
wymi kwiatami.  Doskonały na słoneczne stano-
wiska  z  mało  żyzną  glebą.

60-597    Hortensja krzewiasta 
                   Candybelle Bubblegum
(Hydrangea arborescens). Rewelacyjna nowość! 
Kompaktowa odmiana, która kwitnie bardzo 
obficie i niezawodnie co roku na pędach jedno-
rocznych. Kwiaty różowe, zebrane w kuliste kwia- 
tostany.  Zdrowa  odmiana  odporna  na  mróz.  

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 
września.

60-600    Pieris japoński Debutante
(Pieris). Zimozielony krzew o egzotycznej uro-
dzie i bardzo obfitym kwitnieniu. Białe, dzwon-
kowate, zwisające kwiaty zebrane są w wiecho-
wate kwiatostany. Wymaga zacisznych miejsc 
i lekko kwaśnej, wilgotnej gleby. Polecamy okry-
cie  na  zimę. 

60-211    Żarnowiec Boskoop Ruby
(Cytisus). Krzew o zielonych, miotlastych pędach. 
Wiosną przekształca się w fontannę tryskającą 
kwiatami. Wymaga osłoniętych stanowisk. Na 
zimę  należy  okryć  nasadę  krzewu.

60-594    Bez Prince Wolkonsky
(Syringa vulgaris). Wolno rosnąca odmiana o 
rozłożystym pokroju. Kwitnie bardzo obficie. 
Kwiaty pełne, w pięknej fioletowo-różowej bar-
wie, zebrane w pachnące, okazałe, wiechowate 
kwiatostany.

Powojnik Nelly Moser
34-005 / 1 roślina / 21,00 zł

2-3 m V-VI, VII-IX

Powojnik Princess Diana
34-126 / 1 roślina / 23,50 zł

Żarnowiec Palette
60-595 / 1 roślina / 13,50 zł

Pieris japoński Debutante
60-600 / 1 roślina / 18,20 zł

Żarnowiec Boskoop Ruby
60-211 / 1 roślina / 13,50 zł

Bez Prince Wolkonsky
60-594 / 1 roślina / 22,90 zł / 20,60 zł

60-597 / 1 roślina / 35,00 zł

Hortensja krzewiasta 
Candybelle Bubblegum

2-3 m VII-VIII

0,5-1 m VII-IX

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1 m IV-V

50-80 cm IV-V

1,5 m IV-V

2-4 m V



60-705    Kalmia Deep Secret
(Kalmia latifolia). Wytrzymały, odporny na mróz, 
zimozielony krzew, który bardzo obficie kwitnie. 
Niezwykle urodziwe, duże kwiaty zebrane w 
efektowne, wiechowate kwiatostany w pąkach 
są  intensywnie  burgundowoczerwone. 

60-598    Hortensja bukietowa 
                   Magical Moonlight
(Hydrangea paniculata). Odmiana widowiskowa, 
wyróżnia się sztywnymi pędami, które nie ugi-
nają się pod ciężarem ogromnych, nawet 40 cm 
kwiatostanów. Kwiaty na początku kwitnienia 
mają barwę limonki, potem stają się śnieżno-
białe.

60-427    Trzmielina oskrzydlona Compactus
(Euonymus alatus). Zielone liście jesienią prze-
barwiają się na niesamowity, krwistoczerwony 
kolor. Zimą pędy ozdabiają korkowate wyrostki. 
Roślina ma wyjątkowo niewielkie wymagania, 
jest odporna na susze i zanieczyszczenie po-
wietrza.  Lubi  słoneczne  miejsca.

34-207    Powojnik Syrena
(Clemtis). Polska odmiana o dużych, śr. 12-14 cm, 
purpurowych, aksamitnych kwiatach. Kwitnie 
bardzo obficie i wyjątkowo długo. Szczególnie 
ładnie  wygląda  na  jasnym  tle.

60-599    Itea wirginijska Merlot
(Itea virginica). Nowa, karłowa odmiana idealna 
do małych ogrodów, na balkony i tarasy. Pachną- 
ce, kremowobiałe kwiaty zebrane są w zwisające, 
gęste kwiatostany do 15 cm długości. Jesienią 
liście przebarwiają się na piękny, purpurowo-
czerwony  kolor.  Lubi  gleby  lekko  kwaśne.

60-593    Bez Krasawica Moskwy
(Syringa vulgaris). Słynna rosyjska, bardzo od-
porna odmiana o unikalnym kształcie płatków. 
Pełne, perłowobiałe kwiaty o gwiaździstych płat- 
kach są zebrane w ogromne, przyjemnie pa-
chnące  wiechy.  Pąki  kwiatów  są  różowoliliowe.

60-469    Andromeda Compacta
(Andromeda polifolia). Zimozielona krzewinka 
o zwartym pokroju i licznych, kulistych kwiatach.  
Zdrowo rośnie na glebach kwaśnych. Odpowied- 
nia na wrzosowiska w połączeniu z wrzosami 
i  wrzoścami.

60-598 / 1 roślina / 31,30 zł

Hortensja bukietowa 
Magical Moonlight

1 m VIII

Andromeda Compacta
60-469 / 1 roślina / 19,10 zł

Kalmia Deep Secret
60-705 / 1 roślina / 16,20 zł

Itea wirginijska Merlot
60-599 / 1 roślina / 17,30 zł / 15,50 zł

Trzmielina oskrzydlona Compactus
60-427 / 1 roślina / 17,50 zł

Powojnik Syrena
34-207 / 1 roślina / 21,00 zł

Bez Krasawica Moskwy
60-593 / 1 roślina / 22,10 zł

40-50 cm V-VI

30 cm IV-V

1,5 m VII-X

80 cm V-VI

3-4 m VII-X

2-4 m V

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

K.-H. Huebbers
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NOWOŚĆ
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70-649    Malina powtarzająca Delniwa
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.  

70-672    Truskawka Just Add Cream
Plenna, wczesna odmiana o różowych kwiatach. 
Owocowanie rozpoczyna się w V i trwa do jesie-
ni. Ma wyjątkowy smak, który łączy tradycyjne 
odmiany ze smakiem alpejskiej truskawki. Dos-
konale nadaje się do uprawy w pojemnikach na 
balkonach  i  tarasach.

70-678    Winorośl Reliance
Odmiana polecana do uprawy ze względu na 
atrakcyjne owoce, jak również wytrzymałość na 
choroby i mróz. Owoce deserowe, bezpestko-
we, różowo-czerwone, smaczne, słodkie z trus-
kawkowym aromatem; dojrzewają w pierwszej  
połowie  IX.

70-626    Aronia Miczurina
(Aronia mitschurinii). Jest bardzo plenna i od-
porna. Powstała ze skrzyżowania aronii i słodkiej 
jarzębiny, co dało dużą mrozoodporność (do 
-30ºC), oraz bardzo duże i słodkie owoce. Je-
sienią liście przebarwiają się na piękny, czer-
wony  kolor.  Dorasta  do  2-3  m. 

70-358    Poziomka Yellow Wonder
Owoce o kremowej barwie mają wyjątkowe 
walory smakowe. Są smaczne, słodkie, bardzo 
aromatyczne. Zbiór zaczyna się od VI i trwa do 
końca  IX.

Truskawka Just Add Cream
70-672 / 1 roślina / 13,20 zł

Czereśnia Regina
70-327 / 1 roślina / 29,90 zł

Malina powtarzająca Delniwa®
70-649 / 1 roślina / 16,50 zł

Winorośl Reliance
70-678 / 1 roślina / 25,50 zł

Poziomka Yellow Wonder
70-358 / 1 roślina / 3,90 zł

 Aronia Miczurina
70-626 / 1 roślina / 15,50 zł / 13,90 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Borówka wysoka Liberty®
70-670 / 1 roślina / 30,50 zł

®

NOWOŚĆ

70-327    Czereśnia Regina
Drzewo rośnie średnio silnie, dość wcześnie wcho- 
dzi w okres owocowania. Owoce atrakcyjne,  
bardzo duże, soczyste, smaczne, ciemnoczer-
wone.  Zbiór  przypada  na  połowę  VII.

70-670    Borówka wysoka Liberty
Odmiana późna, bardzo plenna, dorasta do 1,5 m. 
Owoce bardzo dobrej jakości, duże,  atrakcyjne, 
jędrne, słodkie i aromatyczne, o wyśmienitym 
smaku, wybitnie deserowe. Zaczynają dojrzewać 
od  połowy  VII,  zbiór trwa  do  połowy  IX.

®
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Borówka wysoka Draper®
70-658 / 1 roślina / 27,00 zł

Jabłoń Malinowa Oberlandzka
70-317 / 1 roślina / 28,20 zł

Żurawina wielkoowocowa Stevens
70-543 / 1 roślina / 8,50 zł

Jagoda kamczacka Jugana
70-545 / 1 roślina / 16,50 zł

NOWOŚĆ

Truskawka Grandarosa®
70-675 / 1 op. / 5 szt. / 19,50 zł

70-317    Jabłoń Malinowa Oberlandzka
Stara, niezawodna odmiana, znana od 200 lat.  
W okres owocowania wchodzi wcześnie, owo-
cuje corocznie. Owoce są duże, miąższ  kruchy, 
soczysty, smaczny z malinowym posmakiem. 
Dojrzałość zbiorcza k. IX, spożywcza w X. Owo-
ce  nie  są  trwałe  w  przechowywaniu.

70-447    Agrest Mucurines
Odmiana niezwykle plenna. Wyróżnia się bar-
dzo dużą odpornością na mączniaka i inne 
choroby grzybowe. Owoce bardzo duże, żółte, 
aromatyczne i smaczne, dojrzewają w połowie  
lipca. 

70-660    Świdośliwa Northline
Odmiana o bardzo dużych (do 1,6 cm), smacz-
nych, słodkich owocach, mających korzystny 
wpływ na zdrowie. Krzew rośnie silnie, dorasta 
do 4 m, jest odporny i łatwy w uprawie. Owo-
cuje bardzo obficie przez wiele lat. Zbiór na prze- 
łomie  VI-VII.

70-545    Jagoda kamczacka Jugana
Krzew wys. 150 cm, średnio zwarty. Owoce du-
że, ciemnofioletowe, z silnym nalotem wosko-
wym, twarde, bardzo słodkie. Dojrzewają w 
drugiej połowie VI. Mają średnią tendencję do 
osypywania się, w czasie zbioru łatwo oddzie-
lają się od szypułki. Najlepiej owocuje w są-
siedztwie  innych  odmian  tego  gatunku.

Agrest Mucurines
70-447 / 1 roślina / 14,60 zł / 13,10 zł

Świdośliwa Northline
70-660 / 1 roślina / 8,50 zł

NOWOŚĆ

70-658    Borówka wysoka Draper
Odmiana bardzo plenna, z jednego 
krzewu na przełomie VII i VIII zebrać 
można 4-8 kg, dużych, do 2 cm śred-
nicy owoców. Są one wyjątkowo sma-
czne, aromatyczne, jędrne i słodkie. 
Mają mocną skórkę, dlatego nadają się 
do długiego przechowywania w lo-
dówce  i  do  mrożenia. 

70-675    Truskawka Grandarosa
Wyśmienita, wczesna odmiana, zaczy- 
na dojrzewać od pocz. VI. Tworzy wy-
jątkowo duże, atrakcyjne, jędrne, bar-
dzo smaczne owoce doskonałe na 
przetwory i w stanie świeżym. Plonuje 
bardzo obficie i dobrze rośnie w pol-
skich warunkach, jest odporna na wiele  
chorób  truskawek.

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

®

®
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70-215    Truskawka Honeoye
Jedna z najsmaczniejszych, wczesnych odmian. 
Zbiór rozpoczyna się z końcem V. Owoce atrak-
cyjne, błyszczące, wyrównane, soczyste, aroma-
tyczne, wyjątkowo smaczne. Bardzo dobrze 
znoszą  transport. 

Truskawka Honeoye
70-215 / 1 op. / 5 szt. / 18,50 zł

Winorośl Leon Millot
70-679 / 1 roślina / 23,50 zł

Malina powtarzająca Polonez®
70-627 / 1 roślina / 12,80 złPorzeczka Tihope®

70-631 / 1 roślina / 9,00 zł

Poziomka wisząca Attila
70-503 / 1 roślina / 5,60 zł / 5,00 zł Poziomka Regina

70-370 / 1 roślina / 3,60 zł

NOWOŚĆ

Borówka wysoka Osorno®
70-669 / 1 roślina / 33,50 zł

NOWOŚĆ

70-669    Borówka wysoka Osorno
Średniopóźna, bardzo plenna, jedna z naj-
smaczniejszych odmian borówki. Owoce duże, 
większe niż u innych odmian, jędrne, niezwykle 
słodkie, wyjątkowo smaczne. Zachowują wła-
ściwości nawet w bardzo upalne lato. Zbiór z 
końcem  VII  do  końca  VIII.

70-679    Winorośl Leon Millot
Zdrowa, mrozoodporna i plenna odmiana. Roś-
nie silnie, dorasta do 10 m, nadaje się do obsa-
dzania dużych altan. Owoce kuliste, ciemno-
granatowe, szczególnie polecane do wyrobu 
wina. Dojrzewają pod koniec IX. Miąższ jasno-
czerwony,  bardzo  smaczny.

70-370    Poziomka Regina
Odmiana o silnym wzroście, bardzo plenna, nie 
wytwarza rozłogów. Owoce są aromatyczne, 
intensywnie czerwone, dwukrotnie większe niż 
u innych odmian, smakiem i aromatem przy-
pominają  leśną  poziomkę. 

®

70-627    Malina powtarzająca Polonez
Nowa polska, typowo deserowa odmiana. Owo-
ce 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.

70-631    Porzeczka Tihope
Nowa odmiana wyhodowana w Skierniewicach. 
Rośnie silnie, jest odporna na rdzę i amerykań-
skiego mączniaka agrestu. Ceniona za najlepszy 
wygląd i smak bardzo dużych owoców, o uni-
wersalnym zastosowaniu: do spożycia w stanie 
świeżym, zamrażania i na przetwory. Zbiór owo-
ców  połowa  VII.

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

®

®



70-677    Jabłoń Beforest
Stara, deserowa odmiana. Owocuje bardzo obfi-
cie, tworzy rozłożystą koronę, jest wytrzymała 
na mróz, odporna na choroby. Owoce średniej 
wielkości, bardzo soczyste, winno-słodkie, z ko-
rzennym posmakiem i aromatem, dojrzewają 
pod  koniec  IX,  nie  opadają  przed  zbiorem.

47Krzewy owocowe

70-352    Malina Canby
Odmiana średniowczesna, wyróżnia się dużą 
plennością. Jest odporna na choroby i wytrzy-
mała na mróz. Pędy prawie bez kolców. Lepiej 
rośnie na glebach żyznych, dobrze zaopatrzo-
nych w wodę. Owoce smaczne, piękne, dosko-
nałe  jako  deserowe  i  na  mrożonki.

Jabłoń Beforest
70-677 / 1 roślina / 28,20 zł

Malina Canby
70-352 / 1 roślina / 10,90 zł

Malina powtarzająca Jantar®
70-674 / 1 roślina / 12,50 zł

Jagoda kamczacka Bakczarskij Velikan
70-601 / 1 roślina / 16,80 zł

Porzeczka Tisel®
70-448 / 1 roślina / 9,90 zł / 8,90 zł

Borówka wysoka Pink Blueberry
70-494 / 1 roślina / 23,50 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Morwa Full Seasons

70-634 / 1 roślina / 28,20 zł

70-674    Malina powtarzająca Jantar
Owocuje głównie na pędach tegorocznych. Zbiór 
owoców rozpoczyna się na początku VIII i trwa 
do przymrozków. Owoce są jędrne, średniej wiel- 
kości, z połyskiem, słodkie, smaczne. W miarę 
dojrzewania przybierają kolor od jasnożółtego  
po  ciemnopomarańczowy.

70-634    Morwa Full Seasons
Krzew lub nieduże drzewko dorastające do 4-5 m. 
Ma właściwości prozdrowotne. Owoce są po-
czątkowo biało-żółte, następnie różowe, w pełni 
dojrzałości ciemnofioletowe, słodkie, soczyste, 
smaczne. Dojrzewają w VI. Napar z liści jest sku-
tecznym  środkiem  w  leczeniu  nadciśnienia.

70-601    Jagoda kamczacka 
                   Bakczarskij Velikan
Krzew wysokości 160 cm. Owoce wydłużone, 
wrzecionowate, dł. 4,5 cm, dojrzewają pod 
koniec VI. W smaku słodko-kwaśne, deserowe, 
dobre do zamrażania. W celu uzyskania obfi-
tego plonowania zaleca się sadzić kilka różnych 
odmian  obok  siebie.  

70-494    Borówka wysoka Pink Blueberry
Krzew owocuje obficie, osiąga do 1,5 m. Owoce 
słodkie, ze zwartym, aromatycznym, o cytryno-
wym posmaku miąższem. Polecane do bezpoś-
redniego spożycia i na przetwory: kompoty, 
konfitury, mrożonki. Dojrzewają od końca VIII 
do  przełomu  IX  i  X.

®

70-448    Porzeczka Tisel
Odmiana wczesna. Krzew rośnie silnie, ma pokrój 
wzniesiony i zwarty. Plonuje obficie i regularnie. 
Grona są średniej długości, jagody dość duże. 
W smaku owoce są słodkawe, oceniane jako smacz- 
ne. Nadają się na przetwory, soki i do mrożenia.  
Zbiór  na  początku  lipca.

®

NOWOŚĆ
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70-671    Jeżyna bezkolcowa Columbia Star
Nowa amerykańska odmiana o wyjątkowo jędr-
nych owocach. Tworzy bardzo duże (7,5 g),  bły-
szczące, bardzo smaczne owoce, które długo 
zachowują wysoką jakość i jędrność po zbiorze. 
Odmiana wczesna, dojrzewa w pierwszej po-
łowie  VII,  bardzo  plenna.

Truskawka Senga Sengana
70-210 / 1 op. / 5 szt. / 18,50 zł

Winorośl Arkadia
70-376 / 1 roślina / 25,30 zł

 Śliwa President
70-329 / 1 roślina / 29,90 zł

Jeżyna bezkolcowa Columbia Star
70-671 / 1 roślina / 22,40 zł / 20,10 zł

Agrest Niesłuchowski
70-604 / 1 roślina / 14,10 zł

70-210    Truskawka Senga Sengana
Niezawodna odmiana o dużych, ciemnoczer-
wonych owocach. Miąższ ciemny, dość zwarty, 
bardzo aromatyczny i bardzo smaczny. Zbiór 
owoców w połowie czerwca. Odmiana bardzo 
plenna, szczególnie przydatna na wszelkie 
przetwory.

NOWOŚĆ

Kiwi Dr Szymanowski
70-235 / 1 roślina / 21,60 zł

Malina Przehyba®
70-629 / 1 roślina / 16,50 zł

70-329    Śliwa President
Drzewo wchodzi wcześnie w okres owocowania, 
plonuje obficie i corocznie. Jedna z najcenniej-
szych późnych odmian. Ogromne, ciemnogra-
natowe owoce dojrzewają na początku X. Są do-
skonałe  jako  deserowe  i  na  przetwory.

70-629    Malina Przehyba
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. Dojrze-
wają  wcześnie,  już  w  drugiej  poł.  VI. 

70-604    Agrest Niesłuchowski
Jedna z najwcześniejszych odmian, owocuje 
bardzo obficie już na początku VII. Jest odporna 
na mączniaka agrestu. Wzniesione pędy ułat-
wiają zbiór owoców. Dojrzałe owoce są atrak-
cyjne, ciemnoczerwone, duże, o gładkiej, bły-
szczącej skórce, bardzo smaczne.

70-235    Kiwi Dr Szymanowski
Dekoracyjna odmiana, która owocuje bez zapy-
lacza, ale jego zastosowanie zwiększa liczbę owo- 
ców. Tworzy zielono-biało-różowe liście. Zielo-
ne, nieduże, 2-2,5 cm, smaczne, soczyste owoce 
dojrzewają końcem VII. Zaczyna owocować w 
3-4  roku,  dorasta  do  4 m,  wymaga  podpór.

70-376    Winorośl Arkadia
Rewelacyjna odmiana deserowa do gruntu i pod 
osłony, o wczesnej porze dojrzewania; połowa 
IX, pod osłonami w końcu VII. Owoce duże, 
jasnożółte, owalne, bardzo smaczne, zebrane w 
okazałe grona, nawet do 1 kg. Najlepiej zimuje 
pod  okryciem.

®
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