
OFERTA ROŚLIN OZDOBNYCH   
LATO 2019

Lato otwieramy bogatą ofertą pięknych i pachnących róż, kwitnących letnich bylin, 
paletą barwnych żurawek i urodziwymi hortensjami ogrodowymi. W naszej ofercie 
zawarliśmy wiele nowości, które pięknie ozdobią letni ogród.

W ciągłej sprzedaży posiadamy:
- byliny
- drzewa i krzewy liściaste
- drzewa i krzewy iglaste
- pnącza
- rośliny szczepione na pniu

Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.kalina-rosliny.pl

Godziny otwarcia punktów sprzedaży:
W Kluczach ul .Bolesławska 43a

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 19.00 (lipiec, sierpień 9,00-16,00)
w soboty od godz. 9.00 do 14.00

W Bukownie ul. Nowa 4
od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 (lipiec, sierpień 9,00-16,00)
w soboty od godz. 9.00 do 14.00

Wyjaśnienie symboli występujących w ofercie:

P- doniczki kwadratowe :
P9 –  pojemność 0,5 l     P11 –  poj. 0,75 l
P13-  poj. 1,7 l      P15 –  poj. 2,5 l
C 2, C3, C5, C10 – doniczki okrągłe o pojemności 2,3,5,10 l
Pa 100  - roślina pienna szczepiona na wysokości 100 cm                     
  ☼ ,  ,  stanowisko słoneczne, półcieniste, cieniste              

          

                                                                                                              aktualizacja: 01.07.201
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BYLINY  

nazwa polska i łacińska kolor
kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
(cm)

stan
owis
ko

uwagi wielk
doniczki

Aster krzaczasty 
‘Island Barbados’   
Aster dumosus

jasny
fiolet

VIII-X 40 ☼ szybko się rozrasta C2

Aster żeniszkowaty 
‘Starshine’
aster ageratoides   

biały VIII-X 40 ☼ poduchowaty pokrój C2

Bodziszek ‘Rozanne' 
Geranium sanguineum    

niebieski VI-X 40 ☼ roślina okrywowa, 
rozrasta się do 80 
cm, bardzo duże 
kwiaty

C2

Brunera wielkolistna
'Aleksander's Great' 
Brunnera macrophylla

niebieski IV-V 40  bardzo duże,  liście 
zielono-srebrne, 
szerokość do 80 cm

C3

Dziewanna ‘Rosie’
Verbascum     

różowy VIII-X 40 ☼ łatwa w upawie, 
pachnie, zwabia 
maotyle

C3
nowość w ofercie!

Dziewanna ‘Sugar Plum’
Verbascum     

fioletowy VIII-X 40 ☼ łatwa w upawie, 
pachnie, zwabia 
maotyle

C3
nowość w ofercie!

Floks wiechowaty 
‘Flame Blue’    
Phlox paniculata

błękitny VII-IX 45 ☼ karłowy, na rabaty i 
do donic, pachnie

C3

Floks wiechowaty 
‘Flame Pink’     
Phlox paniculata

różowy VII-IX 45 ☼ karłowy, na rabaty i 
do donic, pachnie

C3

Floks wiechowaty 
‘Flame Red’    
Phlox paniculata

czerwony VII-IX 45 ☼ karłowy, na rabaty i 
do donic, pachnie

C3

Funkia    
Hosta

biały
j. fiolet

VII-VIII szer/wys
bez

kwiatow

90/60

110/60

130/80

90/40

80/70

 różne kolory liści 
odm:

'George Smith'

‘Great Expectations’

‘American Hallo’

‘Halcyon’  

‘Liberty’ (jesienią)

C5
C3

Ketmia bagienna
Hibiscus moscheutos

mix
kolorów

VII-X 1,5 ◗ bylina o 
gigantycznych 
kwiatach średnicy 
nawet 25 cm

C5

Kłosowiec 'Kudos Ambrosia'
Agastache  

różowy VI-IX 45 ☼ pachnące liście i 
kwiaty,stanowisko 
lekko wilgotne, ale 
przepuszczalne

C2

Jasnota plamista 
‘Golden Anniversary’    
Lamium maculatum

liliowy VI-IX 20  liście żółto-zielono-
białe, roślina 
okrywowa

C11

Kocimiętka 'Blue Dragon'
Nepeta x faassenii        

fioletowy VI-IX 75 ☼ miododajna, 
pachnąca, odstrasza 
komary

C2

Kocimiętka 'Pursian Blue
Nepeta x faassenii     

fioletowy VI-IX 35 ☼ miododajna, 
pachnąca, odstrasza 
komary, szerokość 
do 70 cm

C2

Lawenda wąskolistna 
'Hidcote Blue'  
Lavandula angustifolia 

niebieski VI-VIII 40 ☼ pachnąca na niskie 
żywopłoty

C1

Lawenda wąskolistna 
'Rosea'     
Lavandula angustifolia 

różowy VI-IX 35 ☼ pachnąca na niskie 
żywopłoty

C1
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nazwa polska i łacińska kolor
kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
(cm)

stan
owis
ko

uwagi wielk
doniczki

Lawenda 
‘Pure Platinum’     
Lavandula x intermedia

fioletowy VI-IX 60 ☼ pachnąca, duże 
kępy, liście srebrne

C1,5

Liliowiec 
Hemerocallis     (mix

kolorów)

VI-II 60 ☼ Bylina  kwitnienie C2

Liliowiec ‘Stella de’Oro’
Hemerocallis     

żółty VI-II 40 ☼ Bylina o trawiastych
liściach i dużych, 
podobnych do lilii, 
kwiatach

C3

Miodunka ‘Moonshine’
Pulmonaria 

j.niebieski III-IV 30  liście prawie białe 
zaokrąglone

C2

Nachyłek 'Bengal Tiger'
Coreopsis             

żółty z
czerwonym
środkiem i

częścią
płatków

VI-X 50 ☼ duże kwiaty, długie 
kwitnienie

C2

Nachyłek 'Red &Gold'
Coreopsis             

czerwony
żółtymi
końcami
płatków 

VI-IX 30 ☼ bardzo oryginalny 
kolor kwiatów

C2

Przetacznik kłosowy 
'Firts Glory'
Veronica spicata   

granatowy VI-VIII 40 ☼ odporny na mrozy, 
znosi suszę, 
miododajny, 
przycięty po 
kwitnieniu powtarza 
kwitnienie

C2

Przetacznik kłosowy 
'Firts Lady'
Veronica spicata    

biały VI-VIII 40 ☼ odporny na mrozy, 
znosi suszę, 
miododajny, 
przycięty  powtarza 
kwitnienie

C2

Pstrolistka 'Pied Piper'
Houttuynia     

biały VI 40  liście zielono-żółto-
różowe, roślina 
okrywowa

P12

Rozchodnik ‘Brillant’
Sedum telephium     

różowy VIII-X 50 ☼ odwiedzany przez 
motyle, liście 
zielone kwiaty 
bardzo duże

C3

Rozchodnik ‘Cloud Walker’
Sedum telephium     

różowy VII-IX 50 ☼ odwiedzany przez 
motyle, liście 
zielone, łdygi 
czerwone, kwiaty 
bardzo duże

C3

Rozchodnik ‘Dark Magic’
Sedum telephium     

różowy,
pąki

fioletowe

VIII-X 40 ☼ odwiedzany przez 
motyle, liście 
czarno-fioletowo-
bordowe, zmienne

C3
nowość w ofercie!

Runianka japońska
Pachysandra terminalis

biały IV-V 20  zimozielona,
okrywowa

C2

Zawilec 'Pamina'    
Anemone x hybrida     

karminowy VIII-XI 70 ☼ kwiat półpełny C3

Zawilec 'Whirlwind'
Anemone x hybrida     

biały VIII-XI 80 ☼ obficie kwitnie C3
nowość w ofercie!

Złocień ‘Macaroon’ 
Leucathemum x superbum

biało-
kremowy

VI-VIII 30 ☼ kwiaty półpełne, 
ładnie się krzewi

C2
nowość w ofercie!

Żuraweczka 
,Copper Cascade'     
Heucherella

biały VI-VIII 20 ☼ liście brązowo-
miedziano-
oliwkowe,  
szerokość do 80 cm

C2

Żurawka 'Black Taffeta'
Heuchera    

białe V-X 30 ☼  liście śliwkowe, 
prawie czarne, 
pomarszczone 

C2

Żurawka 'Blondie in Lime'
Heuchera   

kremowe
pełne

V-X 30   liście seledynowe, 
jesienią czerwone 
żyłkowanie liścia 

C2

Żurawka 'Fire Chief'     
Heuchera 

lekki  róż VI-VIII 25 ☼


liście czerwono-
bordowe, błyszczące

C2
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nazwa polska i łacińska kolor
kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
(cm)

stan
owis
ko

uwagi wielk
doniczki

Żurawka 'Grape Ecpectation'
Heuchera      

kremowy V-VI 30 ☼


liście fioletowo-
srebrne, duże

C2

Żurawka 'Lime Marmalade'
Heuchera    

biały V-VI 30  liście cytrynowe, 
pofalowane

C2

Żurawka 'Marmalade'
Heuchera     

kremowy V-VI 30 ◗ liście bursztynowo 
różowe. pofalowane

C2

Żurawka  Rex 'Dark Amber'  
Heuchera    

kremowy V 50  liście różowo-
czerwono- 
oliwkowe, 
gigantyczna 

C3
nowość w ofercie!

Żurawka  Rex 'Lime'      
Heuchera   

kremowy V 50  liście limonkowo-
żółte, gigantyczna 

C3

Żurawka 'Southern Comfort'
Heuchera    

kremowy VII-IX 40  liście miedziano-
żółte, bardzo duże

C2

Żurawka 
'World Cafe Romano'
Heuchera 

kremowe V-X 30   liście seledynowo-
żółte, duże, jesienią 
czerwono żyłkowane

C2

Trawy ozdobne i turzyce 

nazwa polska i łacińska kolor
kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
(cm)

sta
no

uwagi wielk
donicy

Hakonechloa smukła
 'Aureola'
Hakonechloa macra       

kremowy VIII-X 30 ☼
◗

krawa kępkowa
liście intensywnie żółte z 
zielonym paskiem, 
stanowiska wilgotne, dość
żyzne, szerokość do 80 
cm

C2

Kostrzewa sina 'Azurit'
Festuca glauca       

szary VI-VII 20 ☼ trawa  kępkowa
intensywna niebieska 
barwa, stanowisko suche

C1

Miskant 'Aligator'
Miscanthus sinensis          

brązowo-
czerwony

IX-X 230 ☼
◗

trawa o pokroju 
wyprostowanym, 
zwarta,liście zielone z 
dużymi  żółtymi 
plamkami, gleba żyzna, 
wilgotna, rozrasta się 
wolno

C3
nowość w ofercie!

Miskant 'Apache
Miscanthus sinensis        

---- --- 50 ☼ trawa o pokroju 
wyprostowanym,,liście 
zielone z poprzecznymi 
żółtymi paskami, gleba 
żyzna, wilgotna, rozrasta 
się wolno, idealny do 
pojemników

C3
nowość w ofercie!

Miskant 'Giraffe'
Miscanthus sinensis        

brązowo-
czerwony

IX-X 230 ☼
◗

trawa o pokroju 
wyprostowanym, 
zwarta,liście zielone z 
dużymi poprzecznymi 
żółtymi paskami, gleba 
żyzna, wilgotna, rozrasta 
się wolno

C3

Miskant ‘Goliath’
Miscanthus sinensis    

czerwone IX-X 230 ☼ trawa o pięknym 
fontannowym 
kwiatostanie, liść szeroki 
zielony zze srebrnym 
paskiem,stanowiska żyzne
i wilgotne

C3
nowość w ofercie!

Miskant 'Little Zebra'
Miscanthus sinensis           

brązowo-
czerwony

IX-X 130 ☼
◗

trawa o pokroju 
kaskadowym,,liście 
zielone z poprzecznymi 
żółtymi paskami, gleba 
żyzna, wilgotna, rozrasta 
się wolno

C3
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nazwa polska i łacińska kolor
kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
(cm)

sta
no

uwagi wielk
donicy

Miskant 'Sioux'      
Miscanthus sinensis       

wiśniowe,
potem
białe

 VII-X 110 ☼ trawa o pokroju 
fontannowym, liście 
zielon-czerono-różowe,  
jesienią żółte, purpurowe. 
Gleba żyzna, wilgotna.

C3
nowość w ofercie!

Miskant 'Zebrinus'
Miscanthus sinensis

rude
pożniej
białe

od VIII
do zimy

210 ☼ trawa o pokroju 
wyprostowanym, 
zwarta,liście zielone z 
dużymi poprzecznymi 
żółtymi paskami, jesienią 
pomarńczowo-żółte,gleba 
żyzna, wilgotna

C3

Proso ‘ Prairie Sky’     
Panicum  virgatum

brązowy VIII-X 170 ☼ trawa rozłogowa o 
liściach zielono-
niebieskich, jesienią 
żółtych, wyprostowana, 
stanowiska umiarkowanie
wilgotne i  żyzne

C3

Proso ‘ Warrior’     
Panicum  virgatum

purpurowy VIII-X 120 ☼ trawa lekko rozłogowa o
liściach zielonych, 
jesienią czerwonych, 
wyprostowana

C3

Proso ‘ Shenandoah’       
Panicum  virgatum

brązowy VIII-X 130 ☼ trawa lekko rozłogowa o
liściach zielono-
niebieskich, jesienią 
intensywnie czerwonych, 
wyprostowana

C3

Rozplenica japońska
 'Hameln'      
Pennisetum alopecuroides

beżowe
później

brązowieją

VII-X 60 ☼ trawa kępkowa tzw 
piórkówka, gęsta
bardzo ozdobne 
kwiatostany, gleba 
umiarkowanie wilgotna, 
przepuszczalna, liście 
zielone

C3

Rozplenica japońska
 'Hameln Gold'   ( od sierpnia)
Pennisetum alopecuroides

beżowe
później

brązowieją

VII-X 60 ☼ trawa kępkowa tzw 
piórkówka, gęsta
bardzo ozdobne 
kwiatostany, gleba 
umiarkowanie wilgotna, 
przepuszczalna, liście 
żółte

C3

Rozplenica japońska
 'Lady U’   
Pennisetum alopecuroides

fioletowo-
beżowy

VIII-X 140 ☼ trawa  kępkowa
bardzo ozdobne 
kwiatostany, gleba 
wilgotna, przepuszczalna

C3
nowość w ofercie!

Rozplenica japońska   
 'Little Bunny'    
Pennisetum alopecuroides

białe
później

brązowieją

VII-IX 40 ☼ trawa kępkowa tzw 
piórkówka, najniższa z 
odmian piórkówki,bardzo 
ozdobne kwiatostany, 
gleba umiarkowanie 
wilgotna, przepuszczalna, 
liście zielone

C2

Rozplenica japońska
 'Red Head'       
Pennisetum alopecuroides

fioletowo-
czerwony,

poźniej
ciemnieje

VIII-X 120 ☼ trawa  kępkowa
bardzo ozdobne 
kwiatostany, gleba 
wilgotna, przepuszczalna

C3
nowość w ofercie!

Rozplenica obca
 'Rubrum’     
Pennisetum advena

czerwono-
różowy

VI-X 80 ☼ bardzo ozdobne 
wydłużone kwiatostany, 
liście fioletowo-
purpurowe, póżniej 
rózowieją. Idealna do 
pojemników, zimuje w 
pomieszczeniu.

C2

Turzyca Morrowa
 'Ice Dance’   
Carex morrowii      

brązowe V-VI 40 
●

 trawa rozłogowa 
zimozielona
liście zielone z białym 
brzegiem, pokrój 
kaskadowy, gleba żyzna

C2

Turzyca Morrowa
 'Vanilla Ice’   
Carex morrowii      

brązowe V-VI 30 
●

trawa rozłogowa 
zimozielona
liście zielone z żółtym 
brzegiem, pokrój 
kaskadowy, gleba żyzna

C2

Wysokość traw jest przybliżona i  podana jest wraz z kwiatostanem.
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W sprzedaży  zioła : 
mięta marokańska, mięta limonkowa, oregano, macierzanka,  szałwia

 doniczka 0,5 - 1,0 litr
 5,00- 7,00 zł

KRZEWY  LIŚCIASTE 

Nazwa polska i łacińska rośliny kolor
 kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
dorosł

(m)

stan
owis
ko

uwagi wielk
donicz

ki

wysok
sadzonki (m)

Berberys Thunberga
'Concorde' 

Berberis thunbergii

żółty V-VI 0,4 ◗ kulisty,
zwarty,liście

śliwkowe

C2 0,2

Berberys Thunberga 
 ‘Dariusz’   

Berberis thunbergii

żółty V-VI 1,7  wzniesiony,
liście

czerwono-
purpurowe,

wzrost
szybki

C3 0,3-0,4

Berberys Thunberga 
 ‘Golden Tower’   
Berberis thunbergii

żółty V-VI 1,0  wzniesiony,
kolumnowy
liście żółte

C3 0,2-0,3

Berberys Thunberga 
'Orange Tower’   
Berberis thunbergii

żółty V-VI 1,5 ◗ szeroko
kolumnowy,

liście
pomarańcz-
czerwone

C3 0,3

Berberys Thunberga
 ‘Rose Glow’  

Berberis thunbergii

żółty V-VI 2,0 ◗ rozłożysty,
gęsty krzew,

liście
czerwone

nakrapione
biało i
różowo

C2 0,3

Budleja Free Petite   
‘Tutti Frutti’   

Buddleja   

fioletowy VI-X 0,6  kompaktowa
odmiana

również do
pojemników,

pachnąca

C3 0.2-0,3

Budleja ‘Wisteria Lane’
Buddleja   

lawendowy VI-X 1,5  mocno
przewisająca

bardzo
długie

kwiatostany

C3 0.2-0,3
nowość w ofercie!

Budleja Dawida (Omżyn)
‘Royal Red’

Buddleja davidii

fioletowy VI-X 2-3  kwiaty
zwabiają
motyle

C5 0.6-0,8

Budleja Dawida (Omżyn)
‘White Profusion’

Buddleja davidii

biały VI-X 2-2,5  kwiaty
zwabiają
motyle

C5 0.6-0,8

Budleja seria Buzz
 'Hot Raspberry'    

Buddleja   

różowy
ciemny

VI-X 1,0  kompaktowa
zwarta

odmiana
również do

pojemników,
pachnąca

C5 0.2-0,3

Budleja seria Buzz 
 'Ivory'   

Buddleja  

biały VI-X 1,0  kompaktowa
zwarta

odmiana
również do

pojemników

C5 0.2-0,3

Bukszpan wieczniezielony
Buxus sempervirens

zielony III-IV 2,0 ◗ zimozielony,
 formowany

C5 0,2-0,3

Dereń biały ‘Spaethii’
Cornus alba     

biały VI 2,5-3  forma 
krzaczasta, 
liście zielone
żółto 
obrzeżone

C3 0,3-0,4
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Nazwa polska i łacińska rośliny kolor
 kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
dorosł

(m)

stan
owis
ko

uwagi wielk
donicz

ki

wysok
sadzonki (m)

Dziurawiec 'Hidcote'
Hypericum

żółty VI-X 0,8  ogromne 
kwiaty, 
rozłożysty

C3 0,3-0,4

Forsycja 'Paulina'
Forsythia   

żółty IV 0,8  wzrost
wolny,
pokrój

zwarty, gęsty

C2 0,2

Hortensja bukietowa
‘Polestar’  

Hydrangea paniculata

biały VII-IX 0,6   kwitnie
obficie,

miniaturka
idealna do

donic

C3 0,2-0,3

Hortensja bukietowa
SUNDAE-FRAISE 'Rensun'  

Hydrangea paniculata

biały VII-X 1,0   kwiaty
przebarwiają

się na
różowo,
odmiana
karłowa

C5 0,3-0,4

Hortensja bukietowa
‘Wim’s Red’  

Hydrangea paniculata

biały VII-IX 1,7-2  duże kwiaty
ażurowe
jesienią

różowieją,
potem

czerwienieją

C5 0,4-0,5

Hortensja bukietowa
VANILLE-FRAISE 'Renhy'  

Hydrangea paniculata

biały VII-X 1,5-
2,0

 ogromne
kwiaty

przebarwiają
się na

różowo i
czerwono

C5 0,4-0,5

Hortensja ogrodowa
'Bella'

Hydrangea macrophylla

niebiesko
fioletowy

VI-IX 1,5  ogromne
kwiaty, liście

ciemno
zielone

C5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Caiprinha'

Hydrangea macrophylla

biały VI-IX 1,5   kwiaty
początkowo
limonkowe,

potem czysto
białe

C5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Cameroun Rose'

Hydrangea macrophylla

różowy VI-X 1,5  kwitnie na
pędach

jednorocznych
i

dwuletnikch
niezawodnie

każdego
roku
HIT

C7,5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Early Blue'

Hydrangea macrophylla

niebiesko
fioletowy

VI-IX 1,0  ogromne
kwiaty, liście

soczysto
zielone, duże

C5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Hot Red'

Hydrangea macrophylla

czerwony VI-IX 1,0  kwiaty
bardzo duże 

C5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Royal Red'

Hydrangea macrophylla

karmin VI-IX 1,5   liście
bardzo duże,
błyszczące

C5 0,3-0,4

Hortensja ogrodowa
'Trivoli Rot'

Hydrangea macrophylla

karmin z
białą

obwódką

VI-IX 1,0  kompaktowa
dwubarwne

kwiaty

C5 0,3-0,4

Irga Dammera 'Major'  
Cotoneaster dammeri  

biały V-VI 0,15  liście
zimozielone,
mocno płoży

się,
czerwone

owoce

C2 0,2
szerokość

Jagoda goji ‘Korean Big’
kolcowój szkarłatny
Lycinum barbarum

fioletowy VI-VII 2,5  pokrój
przewisający

owoce
czerwone
jadalne
VIII-X

C3 0,5-0,7
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Nazwa polska i łacińska rośliny kolor
 kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
dorosł

(m)

stan
owis
ko

uwagi wielk
donicz

ki

wysok
sadzonki (m)

Jagoda kamczacka
(Suchodrzew jadalny)

'Brązowa’
Lonicera coerulea var

kamtschatica

biały IV 1,5 ◗ w II
poł.czerwca

jadalne
smaczne
jagody 

C3 0,3-0,4

Jagoda kamczacka
(Suchodrzew jadalny)

'Wojtek’
Lonicera coerulea var

kamtschatica

biały IV 1,8 ◗ w I
poł.czerwca

jadalne
smaczne
jagody 
dł 2 cm

C3 0,3-0,4

Kalina koralowa 
‘Park Harvest'    

Viburnum opulus

biały V-VI 3-4 ◗ płaskie
kwiatostany,

owoce,
czerwone
liście żółte

C3 0,2-0,3

Kalina koralowa ‘Roseum’
Viburnum opulus

biały V-VI 3-4 ◗ kuliste
kwiatostany,

owoców
brak

C3 05-0,7

Kalina wonna
‘December Dwarf’

Viburnum farreri

biały II-IV 2,0 ◗ Kwiaty
pachnące
zebrane w
kule, liście

jesienią
przebarwiają

się na
czerwono.

C3 0,3-0,5
nowość w ofercie!

Ketmia syryjska
Hibiscus syriacus

mix
kolorów

VII-X 2,0 ◗ zwarty
krzew
bogato

kwitnący,
kwiaty

pojedyncze
lub pełne

C3 0,5-0,7

Kolkwicja chińska ‘Maradco’
Kolkwitzia amabilis    

j. róż V-VI 1,3 ◗ jaskrawożółte
liście, młode

przyrosy
pomarańczowe

pokrój
przewisający

C3 0,2-0,3

Lilak pospolity

 Syringa vulgaris

różowy
fioletowy

biały

V-VI 4,0  kwiaty
półpełne,

pelne

C5 0,8-1,0

Ognik szkarłatny 
‘Kuntayi’   

Pyracantha coccinea

biały V-VI 1,0   liczne
czerwone
owoce,

zimozielony,
krzaczasty

C3 0,3-0,4

Pęcherznica kalinolistna
 'Luteus'

Physocarpus opulifolius

biały VI 2,5 ◗ żółte liście C3 0,4-0,5

Pęcherznica kalinolistna
‘Midnight’   

Physocarpus opulifolius

biały VI 1,5  atrakcyjne
purpurowo-
czarne liście

C3 0,3-0,4

Pęcherznica kalinolistna
 'Red Baron'

Physocarpus opulifolius     

biały VI 2,0 ◗  barwa liści:
purpurowo-

zielona

C3 0,5-0,7

Pięciornik krzewiasty
‘Hopleys Orange'    
Potentilla fruticosa 

pomarańcz V-X 0,5   liście
zielone,
kwiaty
drobne

C2 0,2-0,3

Pięciornik krzewiasty
‘Snow Bird'     

Potentilla fruticosa  

biały V-X 1,0  silny wzrost,
liście

zielone,
kwiaty

półpełne

C2 0,2-0,3

Tamaryszek czteropręcikowy
Tamarix tetrandra

różowy IV-VI  3-4  dekoracyjne
zwieszające

się pędy

C5 1,3-1,5
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Nazwa polska i łacińska rośliny kolor
 kwiatów

okres
kwitnienia

wysok
dorosł

(m)

stan
owis
ko

uwagi wielk
donicz

ki

wysok
sadzonki (m)

Tawuła japońska
'Firelight'     
Spiraea japonica 

różowy VI-VIII 1,2  liście zielon-
żółte z

czerwonymi
młodymi

przyrostami

C2 0,3

Tawuła japońska
'Golden Princess'
Spiraea japonica 

j. różowy VI-VIII 0,5  liście żółte,
miniaturka

C2 0,2

Tawuła nippońska
‘Snowmound’

Spiraea nipponica

biały V-VI 2,0  kwitnie
bardzo
obficie

C3 0,3-0,4

Tawuła szara ‘Grefsheim’ 
Spiraea x cinerea

biały IV-V 2,0  kwitnie
bardzo
obficie

C3 0,3-0,4

Tawuła Van Houtte’a  
'Gold Fountain'    
Spiraea x vanhouttei

biały V-VI 1,5  liście
intensywnie

żółte

C3 0,3-0,4
nowość w ofercie!

Krzewy, które wymagają przycinania wiosennego są przycięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą.W związku z tym ich wysokość może nie
zgadzać się z wysokością podaną w ofercie.

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE 

nazwa polska i łacińska
rośliny

wysokość
po ok. 10 latach

w metrach
kolor

pokrój rośliny

uwagi

pojemnik i
wysokość
rośliny w

sprzedaży (m)
Cis pośredni ‘Hicksii’
Taxus x media

2,0-2,2 ciemno-
zielony

kolumnowy, wzrost 
szybki

P14
0,3-0,4

Cyprysik groszkowy
‘Filifera Aurea Nana’
Chamaecyparis pisifera

0,4-0,5 żółty kopulasty, pędy 
przewisającde, wzrost 
wolny

C2
0,2

Jałowiec łuskowaty 
‘Blue Star’
Juniperus squamata

0,3-0,4 niebieski nieregularny, zwarty C2 0,2

Jałowiec płożący
‘Golden Carpet’
Juniperus horizontalis

 0,1-0,2 żółty rozłożysty, niemal 
płaski, szerokość
1,0-1,2m

C3 0,3
(szerokość)

Jałowiec płożący
‘Wiltonii’
Juniperus horizontalis

 0,1-0,2 zielono-
niebieski

rozłożysty, niemal 
płaski, szerokość
1,5 m

C3
0,3-0,4

(szerokość)
Jałowiec pośredni 
‘Gold Star’
Juniperus x pfitzeriana

0,4-0,5 intensywnie
żółty

rozłożysty do 1,5m 
szerokośći

C3
0,2-0,3

(szerokość)
Jodła koreańska
Abies koreana

1-2 zielone z
białymi paskami

na spodzie

wzrost wolny, C5
0,7-0,9

Sosna górska 
(kosodrzewina)  
Pinus mugo var pumilio

0,4-0,6 ciemno-zielony pokrój krzaczasty, 
wzniesiony,gęsta

C2 0,2

Świerk kłujący
Picea punges

3,0- 4,0 niebiesko-
zielony

regularnie stożkowy,   
igły kłujące

C5 0,6-0,8

Świerk kłujący 
‘Sonia’
Picea punges

0,6-0,7 niebiesko-
zielony

płaskokulisty  
światłożądny, igły 
kłujące

C3
0,2

Świerk pospolity 
'Pumila nigra'
Picea abies

0,5-0,7 ciemnozielony karłowy, wzrost 
powolny, kształt 
spłaszczonej kuli

C2
0,2

Żywotnik olbrzymi
’Wipcord’
Thuja plicata

0,3 zielony niteczkowe gałązki 
przewisają, szerokość 
0,6m

C2
0,2
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nazwa polska i łacińska
rośliny

wysokość
po ok. 10 latach

w metrach
kolor

pokrój rośliny

uwagi

pojemnik i
wysokość
rośliny w

sprzedaży (m)
Żywotnik zachodni 
‘Danica’  
Thuja occidentalis

0,3-0,4 zielony kulisty,
wzrost wolny

C3
0,2

Żywotnik zachodni 
‘Dawid’  
Thuja occidentalis

0,3-0,4 żółto
oliwkowy

kulisty,
wzrost wolny

C3
0,2

Żywotnik zachodni
'Europe Gold' 
Thuja occidentalis

2,0-2,5 żółty stożkowy, gęsty, 
zwarty,
wzrost średni

C5
0,6-0,7

Żywotnik zachodni
'Salland' 
Thuja occidentalis

2,5-2,8 żółty stożkowy, gęsty, 
zwarty,
wzrost szybki

C3 
0,5-0,7

Żywotnik zachodni
'Smaragd' 
Thuja occidentalis

2,0-2,5 zielony stożkowy, gęsty, 
zwarty,
wzrost dość szybki

C3
 0,6-0,8

  
Uwaga! Podane wysokości i szerokości (rubryka 2)drzew i krzewów iglastych dotyczą roślin w wieku ok. 10 lat.

W ofercie także w niewielkich ilościach iglaki szczepione na pniu.

ROŚLINY PNĄCE

nazwa polska i łacińska wysok.
maksym
( w m)

opis wielkość
pojemnika

Bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’
Hedera helix   

20 liście zielone z kremowymi 
smugami, stanowisko 
cieniste i półcieniste

C1
nowość w ofercie!

Hortensja pnąca 
Hydranea petiolaris 

10 roślina do półcienia i cienia, 
na lekko kwaśne podłoża, 
mocno się rozrazta, kwitnie 
w VI na biało.

C3

Milin amerykański
Campsis radicans

Flamenco- czerwony
Flava- żółty
Ursynów- pomarańczowy

5-8 silny wzrost, wspina sie za 
pomocą korzeni czepnych 
oraz owija się wokół 
podpory, wymaga stanowisk 
ciepłych i słonecznych oraz 
mocnych podpór. Kwiaty 
trąbkowate.

C2

Powojnik
Clematis

2-3 kwitnie kilka miesięcy , 
piękne kwiaty w różnych 
kolorach i formach, 
samodzielnie owija się 
wokół podpór, 

C 1,6

Wiciokrzew Heckrotta ,Goldflame’     
Lonicera x heckrotii

3 kwiaty pomarańczowo-
czerwone VI-IX, owoce 
purpurowe VIII-X

C2

Wiciokrzew pomorski ‘Graham Thomas’
Lonicera periclymenum    

3-4 kwiaty żółte V-X, owoce 
czerwone VII-X

C2

Wiciokrzew pomorski ‘Serotina’     
Lonicera periclymenum

3-4 kwiaty kremowo-różowe 
VI-X, owoce czerwone 
VII-X

C2

Winobluszcz  trójklapowy ‘Veitchi’
Parthenocissus tricuspidata

10-15 liście zielone, jesienią 
szkarłatne, wspina się 
samodzielnie przy pomocy 
przylg.

C2
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ROŚLINY WRZOSOWATE
(NA KWAŚNE GLEBY)

Nazwa polska i łacińska rośliny kolor
 kwiatów

okres
kwitnien

wysok
dorosł

(m)

stan
owis
ko

uwagi wielk
donicz

ki

wysok
sadzonki (m)

Azalia wielkokwiatowa 
Rhododendron 

Diorama
Fireball

Glowing Embers
Homebush
Gena Mae

pomar-czerw
czerwony

pomar-żółty
różowy

łososiowy

V-VI

1,5-2,0
1,0-1,2
1,3-1,5
1,0-1,2
1,2-1,4

◗ zrzucają
liście 

na zimę

C5 0,6-0,8

Borówka  wysoka
(amerykańska)   

Vaccinum corymbosum

biały V 1,5 ◗ Odmiany:

‘Bluecrop’

‘Bonus’ 
‘Toro’ 

C3 0,3-0,4

Wrzos
Calluna vulgaris

Annemarie
Dark Beauty

David Haagenars
Wickwar Flame

Red Marlies
Jana

mix kolorów VIII-XI 0,2-3 ◗ różne
pokroje,

liście
zielone,

żółte, szaro-
zielone

C0,8 0,1

DRZEWA 
brzozy, klony, modrzewie, wierzby, jarząby, wiązy, głogi, wiśnie japońskie ,

jabłonki rajskie i inne – szczepione, o kolorowych liściach, kwiatach dostępne
stale w sprzedaży.

RÓŻE
wiele odmian!

 rabatowe, wielkokwiatowe, parkowe, pnące -w doniczkach 5l 
okrywowe -doniczka 3l

W sprzedaży są również rośliny nie ujęte w ofercie ( egzemplarze, które posiadamy w niewielkich ilościach 
dotyczną min iglaków szczepionych).

Rośliny oznaczone symbolem        wystawiane będą do sprzedaży stopniowo od połowy   
lipca

Uwaga! Umieszczenie rośliny w ofercie nie jest gwarancją jej dostępności. Rośliny mogą być wykluczone ze 
sprzedaży z różnych przyczyn np. w wyniku uszkodzeń słonecznych. Wszelkie pytania o dostępność proszę 
kierować na adres piatek-szkolka@o2.pl

Wszystkie rośliny uwzględnione w ofercie dostępne są w punkcie sprzedaży w Kluczach i Bukownie. W 
przypadku wyczerpania towaru na jednym z placów, rośliny mogą zostać przewiezione z jednego punktu 
sprzedaży do drugiego, po uzgodnieniu z klientem.

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego i anuluje wszelkie poprzednie oferty.
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