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prezentu j e

est to kompendium wiedzy 
o drzewach i krzewach 
liściastych nadających 
się do sadzenia w naszym 

kraju.  Opisano w nim gatunki 
i odmiany bardzo popularne, 
jak też rośliny trudniejsze 
w uprawie przeznaczone dla 
bardziej doświadczonych 
miłośników ogrodów, są też 
przedstawione liczne nowości. 
Zaprezentowano wiele 
drzew i krzewów, których 
nie znajdzie się w innych 
publikacjach.

J

autorstwa!

Nowa książka
naszego

do kupienia na:



oddajemy w państwa ręce xxxi cennik 
hurtowy roślin produkowanych w naszej Szkół-
ce. W tym sezonie znajdą w nim Państwo po-
nad 300 roślin oferowanych przez naszą firmę 
po raz pierwszy. Wiele spośród nich debiutuje 
na polskim rynku szkółkarskim.

Jak co roku staramy się poszerzać nasz asor-
tyment. Tym razem szczególnej uwadze pole-
camy szeroką ofertę piwonii (Paeonia), dereni 
kwiecistych (Cornus florida) i dereni kousa 
(Cornus kousa).

Uruchomiliśmy także nową stronę in-
ternetową naszej Szkółki szmit.pl. Jest ona 
wzbogacona o nowe, ciekawe teksty oraz uzu-
pełniona licznymi fotografiami. Dużym udo-
godnieniem jest połączenie pozycji z oferty z opi-
sami z naszej witryny EncyklopediaDrzew.pl.  
Miłośników roślin z pewnością zainteresu-
je także Galeria oraz dział Nasze odmiany. 
Od tego roku prowadzimy także profil Szkółka 
Szmit na Facebooku: fb.com/SzkolkaSzmit.

Miło nam poinformować Państwa, że pod-
czas ubiegłorocznej wystawy Zieleń to Życie 
zgłoszona przez naszą Szkółkę leszczyna po-
spolita (Corylus avellana Purple Umbrella 
'jm 251' PBR) została doceniona i wyróżniona 

w konkursie na roślinne nowości brązowym 
medalem. Jednocześnie nasze stoisko, podob-
nie jak w poprzednich latach, otrzymało Złoty 
Wawrzyn w konkursie na najatrakcyjniejszą 
aranżację stoiska. Jesteśmy dumni, że leszczyna 
Purple Umbrella została doceniona także 
na moskiewskiej wystawie Flowers Expo, gdzie 
otrzymała złoty medal.

Wyrażamy nadzieję, że w tegorocznym 
katalogu znajdą Państwo wiele ciekawych 
pozycji i będą zadowoleni z jakości ofero-
wanych przez nas roślin. Zachęcamy do od-
wiedzenia naszej szkółki wraz z ogrodem 
pokazowym, stron internetowych szmit.pl 
i EncyklopediaDrzew.pl, a także do śledzenia 
naszego profilu na Facebooku.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych 
stoisk na międzynarodowych wystawach:

• Zieleń to Życie 
Warszawa, 1 – 3 września 2016

• Flowers Expo 
Moskwa, 13 – 15 września 2016

• Elmia Garden 
Jönköping, Szwecja, 5 – 6 października 2016

Szanowni Państwo,

Joanna Szmit
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



Warunki sprzedaży
Ceny podane w naszej ofercie są cenami 
hurtowymi netto, które obowiązują przy 
sprzedaży dla sklepów i centrów ogrod-
niczych, architektów krajobrazu, firm 
urządzających tereny zieleni, szkółek 
i innych osób profesjonalnie zajmują-
cych się roślinami. Do cen doliczamy 
podatek vat, który w bieżącym roku 
wynosi 8%.

Klientom, którzy robią jednorazowo 
zakupy o większej wartości oferujemy 
dodatkowo rabaty.

Nasi stali klienci mają możliwość płace-
nia przelewem. 

Transport 
Szkółka dysponuje własnym transpor-
tem i oferuje możliwość dostarczenia 
roślin w  dowolne miejsce na terenie 
Polski, na warunkach ustalanych każ-
dorazowo z klientem. 

Zamówienia 
Prosimy o wysyłanie zamówień na nasz 
adres e-mail: szmit@szmit.pl lub faks: 
+48 23 672 36 27.

Termin realizacji większych zamówień 
to 2 – 7 dni roboczych. 

Zamówienia na rośliny z gruntu realizu-
jemy od 1 września.

Eksport
Mamy duże doświadczenie w eksporcie 
roślin i jesteśmy do niego w pełni przy-
gotowani.

Sprzedaż indywidualna
Wszystkie zawarte w cenniku rośliny 
oraz wiele innych możecie Państwo 
nabyć w  naszym punkcie sprzedaży 
detalicznej, znajdującym się na terenie 
szkółki, czynnym w sezonie od ponie-
działku do piątku w godzinach 700-1800 
oraz w soboty w godzinach 700-1500.

W przypadku sprzedaży detalicznej, 
obowiązują ceny detaliczne, wyższe od 
hurtowych o około 20 – 50 %. 

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.



Katalog
na sezon

obwód podawany jest w ofercie jeżeli przekracza 6 cm

p – doniczka kwadratowa, np. p9 oznacza doniczkę 
o wymiarach 9 cm × 9 cm × 10 cm 

c2, c3, c5, c10, c12, c20, c22, c30 – pojemnik 
o pojemności 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litrów

pbr – prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone

pa – forma pienna

  – formowana w kształcie kuli

 – formowana w kształcie stożka

 – formowana w kształcie spirali

 – formowana w kształcie ekranu

 – forma korkociągu

 – forma oriental

 – forma lasku

 – krzew

 – materiał kopany z gruntu

 – fotografię odmiany znaleźć można w części 
albumowej na końcu katalogu

 – rośliny o jadalnych owocach

  – nowość!

Skróty w ofercie oznaczają:

jesień 2016 2 wiosna 2017
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nowości 2016

1. Acer capillipes 'Antoine' 
2. Acer japonicum 'Green Cascade' 
3. Acer japonicum 'Vitifolium' 
4. Acer mandshuricum 
5. Acer palmatum 'Azahi Zuru' 
6. Acer palmatum 'Beni-otake' 
7. Acer palmatum 'Oregon Sunset' 
8. Acer palmatum 'Ryusen' 
9. Acer palmatum 'Scolopendriifolium' 
10. Acer platanoides 'Crimson King Globe' 
11. Acer platanoides 'Marit' 
12. Acer tegmentosum 'Joe Witt' 
13. Aesculus glabra 'Autumn Blaze' 
14. Aesculus ×hemiacantha 
15. Aesculus ×mississipiensis 
16. Albizia julibrissin 
17. Alnus glutinosa 'Greenwood' 
18. Alnus glutinosa 'Luszyn' 
19. Alnus viridis 
20. Berberis thunbergii 'Coral' 
21. Berberis thunbergii 'Joanna' 
22. Berberis thunbergii 'Orange Torch' PBR 
23. Berberis thunbergii 'Silver Rocket' PBR 
24. Betula davurica 
25. Betula pendula 'Golden Beauty' 
26. Betula pendula Magical Globe 'Globe' PBR 
27. Buddleja davidii Moonshine 'Buddma' PBR 
28. Calycanthus floridus 'Athens' 
29. Caragana jubata 
30. Carpinus betulus 'Pinocchio' 
31. Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' PBR 
32. Catalpa szechuanica 
33. Cercidiphyllum japonicum 'Chameleon' 
34. Cercidiphyllum japonicum Glowball 'jww4' PBR  
35. Cercis canadensis 'Little Woody' 
36. Cercis canadensis Red Force 'Minrouge3' 
37. Chaenomeles ×superba 'Orange Storm' PBR 
38. Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR 
39. Chaenomeles ×superba 'Scarlet Storm' PBR 

40. Clerodendrum trichotomum 
41. Cornus alternifolia 'Golden Shadows'  
42. Cornus 'Ascona'  
43. Cornus 'Celestial Shadow'  
44. Cornus florida 'Cherokee Brave' 
45. Cornus florida 'Cloud Nine' 
46. Cornus florida 'Daniela' 
47. Cornus florida 'Eternal' 
48. Cornus florida 'Firebird' 
49. Cornus florida 'Purple Glory' 
50. Cornus kousa 'Akatsuki' 
51. Cornus kousa 'Bonfire' 
52. Cornus kousa 'Cappuccino' 
53. Cornus kousa 'Doubloon' 
54. Cornus kousa 'Elisabeth Lustgarten' 
55. Cornus kousa 'Eva's Beauty' 
56. Cornus kousa 'Gold Cup' 
57. Cornus kousa 'Gold Star' 
58. Cornus kousa 'Kim' 
59. Cornus kousa 'Laura' 
60. Cornus kousa 'Moonbeam' 
61. Cornus kousa 'Pévé Foggy' 
62. Cornus kousa 'Pévé Limbo' 
63. Cornus kousa 'Pink Lips' 
64. Cornus kousa 'Silver Pheasant' 
65. Cornus kousa 'Snowboy' 
66. Cornus kousa 'Square Dance' 
67. Cornus kousa 'Summer Fun' 
68. Cornus kousa 'Tsukuba-no-mine' 
69. Cornus kousa 'White Dusted' 
70. Cornus kousa 'Wolf Eyes' 
71. Cornus nuttallii 'North Star' 
72. Cornus Stellar Pink 'Rutgan' 
73. Corylus avellana 'Twister' 
74. Cotinus coggygria 'Lilla' PBR 
75. Cotoneaster ogisui 
76. Crataegus flabellata 'Variegata' 
77. Elaeagnus commutata 'Zempin' 
78. Eleutherococcus senticosus 
79. Euonymus alatus 'Little Moses' 
80. Exochorda racemosa 'Snow Mountain' PBR 
81. Fagus longipetiolata 
82. Fagus orientalis 'Iskander' 
83. Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt' 

Nowości
w naszej ofercie

drzewa i krzewy liściaste
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84. Fagus sylvatica 'Tur' 
85. Fagus sylvatica 'Wolke' 
86. Fraxinus excelsior 'Abiona' 
87. Fraxinus excelsior 'Asplenifolia' 
88. Hamamelis ×intermedia 'Aphrodite' 
89. Hamamelis ×intermedia 'Birgit' 
90. Hamamelis ×intermedia 'Livia' 
91. Hamamelis ×intermedia 'Orange Beauty' 
92. Hamamelis ×intermedia 'Orange Peel' 
93. Hamamelis ×intermedia 'Spanish Spider' 
94. Hibiscus syriacus French Cabaret Purple 

'Mindouv5' PBR 

95. Hibiscus syriacus French Cabaret Red 
'Mindour1' PBR 

96. Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus' 
97. Hydrangea arborescens Lime Rickey 
98. Hydrangea paniculata Fraise Melba 'Renba' PBR 
99. Hydrangea paniculata ‘Polestar' PBR 
100. Hydrangea paniculata 'Ruby' 
101. Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' 
102. Lonicera kamtschatica 'Docz Velikana' 
103. Lonicera kamtschatica 'Jugana' 
104. Lonicera kamtschatica 'Silginka' 
105. Lonicera kamtschatica 'Streżewczanka' 
106. Lonicera periclymenum Chic & Choc 'Inov205' PBR 

107. Magnolia 'Athene' 
108. Magnolia 'Copeland Court' 
109. Magnolia 'Golden Joy' 
110. Magnolia 'Hot Flash' 
111. Magnolia 'J.C. Williams' 
112. Magnolia 'Old Port' 
113. Magnolia 'Purple Sensation' 
114. Magnolia 'Princess Margaret' 
115. Magnolia 'Red As Red' 
116. Magnolia stellata 'Chrysanthemiflora'  
117. Magnolia 'Tranquility'  
118. Magnolia 'Wada's Memory'  
119. Mahonia aquifolium 'Apollo' 
120. Malus baccata 'Macrocarpa' 
121. Malus 'Jadwiga' 
122. Malus 'Leimonei' 
123. Malus 'Makowieckiana' 
124. Malus toringo 'Göteborg' 
125. Malus trilobata 
126. Malus 'Wierdak' 
127. Malus 'Yellow Siberian' 
128. Myrica pensylvanica 
129. Ostrya carpinifolia 'Marja Findling' 
130. Paeonia 'Garden Treasure' Itoh Group 
131. Paeonia 'Old Rose Dandy' Itoh Group 
132. Parrotia persica 'Vanessa' 
133. Philadelphus coronarius 'Kostelec wb' 
134. Philadelphus coronarius 'Nanus' 
135. Phillyrea angustifolia 
136. Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 
137. Physocarpus opulifolius Little Angel'Hoogi016' PBR 
138. Physocarpus opulifolius 'Shady Lady' 

139. Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'smpotw' PBR 
140. Potentilla fruticosa Bellissima 'Hachliss'PBR 
141. Potentilla fruticosa Glamour Girl 'km01'PBR 
142. Prunus incisa 'February Red' 
143. Prunus padus 'Albertii' 
144. Prunus padus 'Watereri' 
145. Prunus serrulata 'Shirotae' 
146. Prunus serrulata 'Taihaku' 
147. Pseudocydonia chinensis 
148. Quercus aliena 
149. Quercus Kindred Spirit 'Nadler' 
150. Quercus robur 'Jan Kiepura' 
151. Quercus rubra 'Boltes Gold' 
152. Rhus punjabensis 
153. Rhus verniciflua 
154. Robinia pseudoacacia 'Aurea' 
155. Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula' 
156. Rosa 'John Davis' 
157. Rosa 'Morden Centennial' 
158. Rosa 'Morden Fireglow' 
159. Rosa Neon 'Kordatura' PBR 
160. Rosa Pink Blanket 'Wiljans' PBR 
161. Rosa Riverdance 'Kenfine' PBR 
162. Rosa Solero 'Korgeleflo' PBR 
163. Rosa Toscana 'Korstesgli' PBR 
164. Salix acutifolia 'Pendulifolia' 
165. Salix alba 'Golden Ness' 
166. Salix gracilistyla 'Mt Aso' 
167. Salix 'Szarowidnyj Karlik' 
168. ×Sinocalycalycanthus 'Aphrodite' 
169. ×Sinocalycalycanthus raulstonii 'Hartlage Wine' 
170. ×Sinocalycalycanthus 'Venus' 
171. Sinocalycanthus 'White Dress' 
172. ×Sorbaronia 'Fallax' 
173. Spiraea japonica 'White Gold' PBR 
174. Syringa josikaea 'Oden' 
175. Syringa pinnatifolia 
176. Syringa vulgaris 'Chmurka' 
177. Syringa vulgaris 'Johan Mensing' 
178. Syringa vulgaris 'Jutrzenka Pomorza' 
179. Syringa vulgaris 'Konstanty Karpow'
180. Syringa vulgaris 'Liliana' 
181. Syringa vulgaris 'Pamiat' o Kolesnikowie' 
182. Syringa vulgaris 'Pomorzanka' 
183. Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski' 
184. Syringa vulgaris 'Prof. Józef Brzeziński' 
185. Syringa vulgaris 'Żemczużina' 
186. Syringa yunnanensis 'Rosea' 
187. Trochodendron aralioides 
188. Ulmus 'Columella' 
189. Viburnum macrocephalum 
190. Viburnum plicatum 'Rosace' 
191. Vinca minor 'Blue and Gold' 
192. Weigela My Monet 'Sunset' PBR 
193. Yucca filamentosa 'Color Guard' 
194. Yucca recurvifolia Banana Split 'Monca' 
195. Zanthoxylum schinifolium 
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1. Aristolochia macrophylla 
2. Lonicera sempervirens 'John Clayton'  

 

1. Tripterygium regelii 
2. Aconitum napellus 'Album' 
3. Actaea simplex 'Pink Spire' 
4. Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 
5. Ajuga reptans 'Evening Glow' 
6. Anemone ×hybrida 'Loreley' 
7. Anemone ×hybrida 'Whirlwind' 
8. Aquilegia 'Ruby Port' 
9. Aquilegia 'White Barlow' 
10. Aquilegia 'Winky Double White' 
11. Armeria maritima 'Splendens' 
12. Armeria pseudarmeria 'Ballerina Red' 
13. Armoracia rusticana 
14. Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus') 
15. Astilbe 'Amethyst' 
16. Astilbe chinensis 'Superba' 
17. Astilbe 'Fanal' 
18. Astilbe 'Weisse Gloria' 
19. Aubrieta deltoidea 'Cascade Purple' 
20. Bergenia cordifolia 'Herbstblüte' 
21. Campanula portenschlagiana 'Catharina'  
22. Campanula portenschlagiana 'Clockwise Deep Blue'  
23. Chrysanthemum 'Anastasia' 
24. Delphinium Delphi's Diamant 'Diamant' PBR 
25. Delphinium Delphi's Morning Light  

'Morning Light' PBR 
26. Delphinium Delphi's Secret 'Secret' PBR 
27. Delphinium 'Faust' 
28. Delphinium 'Finsteraarhorn' 
29. Delphinium Highlander Crystal Delight 

'Flocrysdel' PBR 
30. Delphinium 'Sungleam' 
31. Delphinium 'Yellow Pearl' 
32. Deschampsia cespitosa 
33. Erianthus ravennae 
34. Gypsophila 'Rosenschleier' 
35. Helenium 'El Dorado' 
36. Hemerocallis 'Anzac' 
37. Hemerocallis 'Baltimore Oriole' 
38. Hemerocallis 'Berrylicious' 
39. Hemerocallis 'Black Stockings' 
40. Hemerocallis 'Brookwood Lee Causey' 
41. Hemerocallis 'Burgundy Love' 

42. Hemerocallis 'Canadian Border Patrol' 
43. Hemerocallis citrina 
44. Hemerocallis 'Corky' 
45. Hemerocallis 'Desperado Love' 
46. Hemerocallis 'Double Firecracker' 
47. Hemerocallis 'Finders Keepers' 
48. Hemerocallis 'Gentle Shepherd' 
49. Hemerocallis 'Green Mystique' 
50. Hemerocallis 'Lacy Doily' 
51. Hosta 'Abiqua Drinking Gourd' 
52. Hosta 'Big Daddy' 
53. Hosta 'Brim Cup' 
54. Hosta 'Captain Kirk' 
55. Hosta 'Delta Dawn' 
56. Hosta 'Great Expectations' 
57. Hosta 'Liberty' 
58. Hosta 'Love Pat' 
59. Hosta 'Olive Bailey Langdon'
60. Hosta 'On Stage' 
61. Iris ensata 'Darling' 
62. Iris pseudacorus 'Variegata' 
63. Iris sibirica 'Concord Crush' 
64. Iris sibirica 'Pink Parfait' 
65. Kniphofia uvaria 
66. Lamium maculatum 'Beacon Silver' 
67. Lamium maculatum 'Pink Pewter' 
68. Lamium maculatum 'Red Nancy' 
69. Miscanthus sinensis 'Hinjo' 
70. Miscanthus sinensis 'Krater' 
71. Monarda fistulosa 'Tetraploid' 
72. Monarda 'Marshall's Delight' 
73. Monarda 'Prärienacht' 
74. Monarda 'Scorpion' 
75. Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' 
76. Nepeta racemosa 'Blue Wonder' 
77. Ophiopogon planiscapus 'Niger' 
78. Paeonia anomala 
79. Paeonia 'Blaze' 
80. Paeonia 'Celebrity' 
81. Paeonia 'Charles Burgess' 
82. Paeonia 'Claire de Lune' 
83. Paeonia 'Coral Fay' 
84. Paeonia 'Coral 'n' Gold' 
85. Paeonia 'Dinner Plate' 
86. Paeonia 'Do Tell' 
87. Paeonia 'Duchesse de Nemours' 
88. Paeonia 'Felix Crousse' 
89. Paeonia 'Flame' 
90. Paeonia 'Garden Treasure' Itoh Group 
91. Paeonia 'Henry Bockstoce' 
92. Paeonia 'Immaculée' 
93. Paeonia 'Karl Rosenfield' 
94. Paeonia 'Koningin Wilhelmina' 
95. Paeonia 'Lady Liberty' 
96. Paeonia 'Laura Dessert' 
97. Paeonia 'Marie Lemoine' 
98. Paeonia mascula subsp. triternata 

pnącza

byliny
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99. Paeonia 'Mister Ed' 
100. Paeonia 'Monsieur Jules Elie' 
101. Paeonia 'Neon' 
102. Paeonia 'Nippon Beauty' 
103. Paeonia officinalis 'Anemoniflora' 
104. Paeonia officinalis 'Mutabilis Plena' 
105. Paeonia officinalis 'Rosea Plena' 
106. Paeonia officinalis 'Rubra Plena' 
107. Paeonia 'Old Rose Dandy' Itoh Group 
108. Paeonia peregrina 'Otto Froebel' (syn. 'Sunshine') 
109. Paeonia 'Pillow Talk' 
110. Paeonia 'Raspberry Sundae' 
111. Paeonia 'Scarlett O'Hara' 
112. Paeonia 'Sea Shell' 
113. Paeonia 'White Wings' 
114. Pennisetum alopecuroides f. viridescens 
115. Phlox paniculata 'Abendglut' 
116. Phlox paniculata 'Eva Foerster' 
117. Phlox paniculata 'Morgengabe' 
118. Phlox paniculata 'Narciss' 
119. Polemonium caeruleum Brise D'anjou 'Blanjou' 
120. Pulsatilla vulgaris 
121. Pulsatilla vulgaris 'Rubra' 
122. Rheum palmatum var. tanguticum 
123. Rheum rhabarbarum 'Valentine' 
124. Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' 
125. Salvia nemorosa Sensation Medium Deep Blue 
126. Salvia nemorosa Sensation Medium Pink 
127. Salvia verticillata 'Purple Rain' 
128. Sanguisorba officinalis 'Blackthorn' 
129. Saponaria officinalis 'Rosea Plena' 
130. Sedum 'Thunderhead' 
131. Thymus citriodorus 'Aureus' 
132. Tradescantia 'Blue Stone' 
133. Trifolium repens 'Atropurpureum' 
134. Trifolium repens 'Isabella' 
135. Trifolium rubens 
136. Viola cornuta 'Alba' 
137. Viola cornuta 'Etain' 
138. Viola sororia 'Albiflora' 
139. Yucca filamentosa 'Color Guard' 
140. Yucca recurvifolia Banana Split 'Monca'  

 

1. Abies alba 'Barabits Star' 
2. Abies cephalonica 'Pendula' 
3. Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue' 
4. Abies nordmanniana 'Lennartz' 
5. Abies procera 'La Graciosa' 
6. Cedrus libani 'Sargentii' 
7. Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea' 
8. Chamaecyparis lawsoniana 'Waterfall' 

9. Ginkgo biloba 'Bolesław Chrobry' 
10. Ginkgo biloba 'Jagiełło' 
11. Ginkgo biloba 'Jan iii Sobieski' 
12. Ginkgo biloba 'Kazimierz Wielki 
13. Ginkgo biloba 'Mieszko i' 
14. Ginkgo biloba 'Profesor Łukasiewicz' 
15. Ginkgo biloba 'Przemysław ii' 
16. Ginkgo biloba 'Władysław Łokietek' 
17. Juniperus procumbens 'Kishiogima' 
18. Picea abies 'Dundanga' 
19. Picea abies 'Fram' 
20. Picea abies 'Hage' 
21. Picea engelmannii 'Snake' 
22. Picea engelmannii subsp. mexicana 'Pervana' 
23. Picea glauca 'Biesenthaler Frühling' 
24. Pinus jeffreyi 
25. Pinus mugo 'Chameleon' 
26. Pinus nigra 'Juda' 
27. Pseudotsuga menziesii 'Nana' 
28. Pseudotsuga menziesii 'Serpentine' 
29. Sciadopitys verticillata 'Grüne Kugel' 
30. Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe' 
31. Thuja occidentalis 'Green Egg' 
32. Thuja plicata 'Kager's Beauty'  

 

1. Corylus avellana Cud z Bollwiller 
 'Merveille de Bollwiller' 

2. Lonicera kamtschatica 'Docz Velikana' 
3. Lonicera kamtschatica 'Jugana' 
4. Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Velikan'  
5. Lonicera kamtschatica 'Silginka'  
6. Lonicera kamtschatica 'Streżewczanka'  
7. Lonicera kamtschatica 'Tomiczka' 
8. Prunus avium 'Lapins' 
9. Prunus avium 'Rainier' 
10. Prunus persica 'Inka' 
11. Prunus persica 'Redhaven' 
12. Ribes 'Croma' 
13. Ribes uva-crispa 'Mucurines' 
14. Ribes uva-crispa 'Redeva' 
15. Rubus fruticosus 'Brzezina' PBR 
16. Rubus fruticosus 'Navaho' 
17. ×Sorbaronia 'Fallax'

drzewa i krzewy iglaste

rośliny owocowe
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eDrzewa i krzewy
 liściaste

wysokość 
(cm) pojemnik obwód pnia

 (cm)

ABELIA – ABELIA

Abelia mosanensis
abelia mozaneńska – całkowicie odporny na 
mróz gatunek abelii; kwiaty jasnoróżowe; 
ładna, czerwona, jesienna barwa liści;

5b 30 – 40 c3

ABELIOPHYLLUM – ABELIOFYLUM

Abeliophyllum distichum 
abeliofylum koreańskie – krzew 
przypominający forsycję; kwiaty białe;

6b 60 – 80 c5

Abeliophyllum distichum ʹRoseumʹ
abeliofylum koreańskie ʹRoseumʹ – kwiaty 
bladoróżowe;

6b 60 – 80 c5

ACER – KLON

Acer barbinerve
klon bródkowaty – bardzo rzadki gatunek, 
pochodzący z Azji Wschodniej;

4 280 – 300 c30 8 – 10

Acer buergerianum
klon Bürgera – wysoki krzew; liście drobne, 
błyszczące, ciemnozielone; 

6b 80 – 100 c5

Acer campestre
klon polny – niskie drzewo lub wysoki 
krzew; liście drobne, jesienią żółte;

5a

100 – 120
160 – 180
220 – 240
140 – 160

c10
c10
c7,5
c30

st
re

fa
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Acer campestre ʹAnnyʹs Globeʹ
klon polny ʹAnnyʹs Globeʹ – korona kulista; 5a 80 – 100 c5

Acer campestre ʹCarnivalʹ
klon polny ʹCarnivalʹ – krzew do 2 m wys.; 
liście biało obrzeżone;

5b

100 – 120
140 – 160
100 – 120
120 – 140

c10
c10
c10
c10

pa
pa

Acer campestre ʹMagic Springʹ 
klon polny ʹMagic Springʹ – wiosną liście 
żóltopomarańczowo upstrzone;

5b 120 – 140 c10 pa

Acer campestre ʹNanumʹ
klon polny ʹNanumʹ – zwarta, kulista 
odmiana;

5a 100 – 120
160 – 180

c7,5
c10

pa
pa

Acer Campestre ʹPostelenseʹ
Klon Polny ʹPostelenseʹ – Liście Żółte; 5a 80 – 100

120 – 140
c10
c7,5 pa

Acer campestre ʹPulverulentumʹ
klon polny ʹPulverulentumʹ – liście biało 
przyprószone;

5b 100 – 120 c10

Acer campestre ʹSchweriniiʹ
klon polny ʹSchweriniiʹ – liście na wiosnę 
purpurowoczerwone, później zielenieją;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Acer campestre ʹSilver Celebrationʹ
klon polny ʹSilver Celebrationʹ – liście 
delikatnie biało obrzeżone; wzrost silny;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Acer capillipes
klon cienkoszypułkowy – nieduże drzewo; 
liście 3-klapowe; kora ciemnoszara 
z zielonymi i białymi prążkami;

6b 120 – 140
260 – 280

c5
c30 10 – 12

Acer capillipes ʹAntoineʹ 
klon cienkoszypułkowy ʹAntoineʹ – pokrój 
kolumnowy; ozdobna, prążkowana kora;

6b 80 – 100 c5

Acer carpinifolium
klon grabolistny – rzadki, japoński gatunek; 
liście łudząco przypominają liście grabu;

6b 160 – 180 c10

Acer circinatum
klon okrągłolistny – wysoki krzew; liście 
wachlarzowato klapowane;

5b 80 – 100 c5

Acer cissifolium
klon winolistny – liście złożone z 3 listków; 
rzadki, bardzo ozdobny gatunek;

6a 80 – 100
180 – 200

c5
c5
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eAcer crataegifolium
klon głogolistny – rzadko spotykany 
gatunek o drobnych liściach, pięknie 
przebarwiających się jesienią na czerwono;

6b 180 – 200 c5

Acer davidii 
klon Davida – nieduże drzewo; liście 
nieklapowane; kora z niebieskimi prążkami;

6b 160 – 180 c5

Acer griseum 
klon strzępiastokory – 
cynamonowobrązowa, łuszcząca się kora; 
niezwykle ozdobny krzew;

6b 140 – 160 c5

Acer japonicum ʹGreen Cascadeʹ  
klon japoński ʹGreen Cascadeʹ – liście 
głęboko powcinane; pokrój parasolowaty;

6a 100 – 120 c12

Acer japonicum ʹVitifoliumʹ 
klon japoński ʹVitifoliumʹ – duże 
wachlarzowate liście; piękne pomarańczowe 
przebarwienie jesienne;

6a 120 – 140 c20

Acer mandshuricum  
klon mandżurski – liście trójlistkowe; 
piękne jesienne, czerwone lub 
pomarańczowe przebarwienie;

4 80 – 100 c5

Acer maximowiczianum (Acer nikoense)
klon nikkoński – liście trójlistkowe, 
gęsto owłosione; piękny, czerwony kolor 
jesiennych liści;

5b 80 – 100 c5

Acer mono
klon mono – nieduże drzewo 
o wachlarzowatych liściach; pochodzi 
z Dalekiego Wschodu;

6a 120 – 140 c5

Acer monspessulanum
klon francuski – wysoki krzew; liście 
drobne 3 – klapowe; roślina polecana na 
suche stanowiska;

6a 80 – 100 c5

Acer negundo ʹAuratumʹ
klon jesionolistny ʹAuratumʹ – 
liście złotożółte; młode przyrosty 
żółtopomarańczowe;

4 140 – 160 c10 pa

Acer negundo ʹAureomarginatumʹ
klon jesionolistny ʹAureomarginatumʹ 
– liście szeroko, nieregularnie, żółto 
obrzeżone;

4 160 – 180
140 – 160

c7,5
c10 pa
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Acer negundo ʹElegansʹ
klon jesionolistny ʹElegansʹ – liście szeroko 
żółto obrzeżone, powyginane;

4
80 – 100
80 – 100
120 – 140

c10
c10
c10

pa
pa

Acer negundo ʹFlamingoʹ
klon jesionolistny ʹFlamingoʹ – liście biało 
obrzeżone; młode przyrosty różowe;

5a
140 – 160
140 – 160
160 – 180

c7,5
c10
c20

pa

Acer negundo ʹKellyʹs Goldʹ
klon jesionolistny ʹKellyʹs Goldʹ – liście 
złotożółte;

4 140 – 160 c10 pa

Acer negundo ʹSensationʹ
klon jesionolistny ʹSensationʹ – wiosną 
i jesienią liście różowoczerwone;

4 80 – 100 c5

Acer negundo ʹTadeusz Szymanowskiʹ
klon jesionolistny ʹTadeusz Szymanowskiʹ – 
liście duże, głęboko powcinane;

4 80 – 100 c5

Acer negundo ʹVariegatumʹ
klon jesionolistny ʹVariegatumʹ – liście biało 
obrzeżone;

4 120 – 140 c7,5 pa

Acer negundo ʹWinter Lighteningʹ
klon jesionolistny ʹWinter Lighteningʹ 
– odmiana ozdobna ze złotożółtej kory; 
szczególnie atrakcyjna zimą;

4 80 – 100 c5

Acer opalus
klon włoski – rzadko spotykany gatunek, 
pochodzący z południa Europy;

6b 140 – 160 c10

Acer Orientalia ʹMinorientʹ
klon Orientalia – liście wiosną 
żółtopomarańczowe;

6a 180 – 200 c7,5

Acer Pacific Sunset ʹWarrenredʹ
klon Pacific Sunset – nowa 
amerykańska odmiana odznaczająca się 
jaskrawopomarańczowym jesiennym 
kolorem liści i wysoką odporność na 
warunki miejskie; dorasta do 6 – 8 m;

5a 280 – 300 c15

Acer palmatum ʹAka-shigitatsu-sawaʹ
klon palmowy ʹAka-shigitatsu-sawaʹ 
– wiosną liście kremowobiałe z zielono-
czerwonym unerwieniem;

6b 120 – 140 c20

Acer palmatum ʹAtrolineareʹ (syn. 
ʹScolopendriifolium Atropurpureumʹ)
klon palmowy ʹAtrolineareʹ – klapy długie, 
nitkowate; liście purpurowe;

6b 120 – 140
160 – 180

c20
c30
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eAcer palmatum ʹAsahi-zuruʹ 
klon palmowy ʹAsahi-zuruʹ – liście biało 
i różowo upstrzone;

6b 80 – 100 c15

Acer palmatum ʹBeni-komachiʹ
klon palmowy ʹBeni-komachiʹ – 
zwarta, karłowa odmiana o drobnych, 
czerwonopurpurowych liściach;

6b 100 – 120 c5

Acer palmatum ʹBeni-otakeʹ 
klon palmowy ʹBeni-otakeʹ – liście 
czerwonopurpurowe; klapy wąskie 
i wydłużone;

6b 80 – 100 c10

Acer palmatum ʹBeni-shichi-hengeʹ
klon palmowy ʹBeni-shichi-hengeʹ – liście 
nieregularnie biało i różowo obrzeżone;

6b 120 – 140 c15

Acer palmatum ʹBeni-shi-enʹ
klon palmowy ʹBeni-shi-enʹ – liście 
czerwonopurpurowe, kremowo obrzeżone; 
latem kolor zmienia się na brązowozielony;

6b 100 – 120 c5

Acer palmatum ʹBloodgoodʹ
klon palmowy ʹBloodgoodʹ – liście bardzo 
ciemne, purpurowe;

6b
60 – 80
80 – 100

140 – 160

c5
c7,5
c20

Acer palmatum ʹBurgundy Laceʹ
klon palmowy ʹBurgundy Laceʹ – liście 
7-klapowe, z purpurowymi, głęboko 
wciętymi liśćmi; dorasta do 1,5 – 2 m wys.;

6b 80 – 100 c12

Acer palmatum ʹCrimson Princessʹ
klon palmowy ʹCrimson Princessʹ – 
odmiana o przewisających pędach 
i szerokokulistym pokroju; liście 
purpurowoczerwone, strzępiaste;

6b 40 – 60
80 – 100

c5
c10

Acer palmatum ʹCrimson Queenʹ
klon palmowy ʹCrimson Queenʹ – liście 
purpurowoczerwone, strzępiaste; odmiana 
nie zielenieje w trakcie sezonu;

6b 50 – 60
100 – 120

c7,5
c15

Acer palmatum ʹDissectum Viridisʹ
klon palmowy ʹDissectumʹ – liście zielone, 
postrzępione;

6b

40 – 60
60 – 80
80 – 100
60 – 80

100 – 120
100 – 120

c5
c10
c10
c12
c15
c15

pa
pa
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Acer palmatum ʹFireglowʹ 
klon palmowy ʹFireglowʹ – silnie 
rosnąca i wytrzymała odmiana o dużych, 
purpurowoczerwonych liściach;

6a

40 – 60
60 – 80

100 – 120
160 – 180

c5
c10
c12
c30

Acer palmatum ʹGarnetʹ
klon palmowy ʹGarnetʹ – karłowa forma; 
delikatne, postrzępione liście barwy 
czerwonej;

6b

60 – 80
50 – 60

100 – 120
100 – 120

c7,5
c12
c15
c20

pa
pa

Acer palmatum ʹHeartbeatʹ
klon palmowy ʹHeartbeatʹ – liście 
czerwone, głęboko powcinane; odmiana 
o niskim, ścielącym się pokroju;

6b 40 – 60
80 – 100

c5
c10

Acer palmatum ʹHigasayamaʹ
klon palmowy ʹHigasayamaʹ – liście 
regularnie biało i różowo obrzeżone;

6b 180 – 200 c30

Acer palmatum ʹInaba-shidareʹ
klon palmowy ʹInaba-shidareʹ – liście 
purpurowe, głęboko powcinane; wzrost 
dosyć silny;

6b

40 – 60
60 – 80
80 – 100
100 – 120
100 – 120
140 – 160

c5
c7,5
c10
c12
c12
c30

pa

Acer palmatum ʹKagiri-nishikiʹ
klon palmowy ʹKagiri-nishikiʹ – liście 
jasnozielone z biało – różowym 
obrzeżeniem;

6b 120 – 140 c5

Acer palmatum ʹKoto-no-itoʹ 
klon palmowy ʹKoto-no-itoʹ – klapy 
niezwykle wąskie, nitkowate; ładny 
pomarańczowożółty jesienny kolor liści;

6b 100 – 120 c7,5

Acer palmatum ʹMikawa-yatsubusaʹ
klon palmowy ʹMikawa-yatsubusaʹ – 
zwarty, karłowy krzew o nieregularnym 
pokroju; zielone liście ułożone są bardzo 
gęsto na gałęziach;

6b 30 – 40 c5

Acer palmatum ʹOrangeolaʹ
klon palmowy ʹOrangeolaʹ – pokrój 
zwisający; liście postrzępione, wiosną 
czerwonopomarańczowe, później 
purpurowozielone;

6b
60 – 80

100 – 120
140 – 160

c12
c15
c20

pa
pa
pa
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eAcer palmatum ʹOregon Sunsetʹ 
klon palmowy ʹOregon Sunsetʹ – zwarty 
krzew o dużych czerwonych, głęboko 
klapowanych liściach;

6b 80 – 100 c10

Acer palmatum ʹOsakazukiʹ
klon palmowy ʹOsakazukiʹ – wysoki 
krzew o dużych, zielonych liściach; piękne 
przebarwienie jesienne; bardzo wytrzymały 
na mróz;

6a 80 – 100
160 – 180

c5
c20

Acer palmatum ʹRed Emperorʹ
klon palmowy ʹRed Emperorʹ – silnie 
rosnąca i wytrzymała odmiana o dużych, 
purpurowoczerwonych liściach;

6a
100 – 120
100 – 120
120 – 140

c5
c15
c20

Acer palmatum ʹRed Pygmyʹ
klon palmowy ʹRed Pygmyʹ – liście 
ciemnoczerwone z wydłużonymi, 
równowąskimi klapami; wzrost karłowy;

6b 120 – 140 c12

Acer palmatum ʹRyusenʹ 
klon palmowy ʹRyusenʹ – forma zwisająca; 
liście zielone;

6b 100 c12 pa

Acer palmatum ʹSangokakuʹ
klon palmowy ʹSangokakuʹ – pędy 
jaskrawopomarańczowe; wiosną liście 
żółtawe z pomarańczowymi brzegami, 
później stają się jasnozielone;

6b 180 – 200 c30

Acer palmatum ʹScolopendriifoliumʹ 
klon palmowy ʹScolopendriifoliumʹ 
– liście zielone; klapy wydłużone, 
ostro zakończone; piękny, 
jaskrawopomarańczowy kolor jesienny;

6b 80 – 100 c15

Acer palmatum ʹSeiryuʹ
klon palmowy ʹSeiryuʹ – liście zielone, 
postrzępione; pokrój wyprostowany;

6b 180 – 200 c30

Acer palmatum ʹShainaʹ
klon palmowy ʹShainaʹ – gęsty, karłowy 
krzew o kulistym pokroju; liście 
różowoczerwone, nieduże;

6b 60 – 80 c15

Acer palmatum ʹShin-deshôjôʹ
klon palmowy ʹShin-deshôjôʹ – wiosną 
liście czerwone, później zielenieją, 
pozostając czerwone na końcach pędów; 
pokrój wzniesiony;

6b 160 – 180 c20



– 8 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Acer palmatum ʹShidava Goldʹ
klon palmowy ʹShidava Goldʹ – zwarta 
forma o złotożółtych liściach na wiosnę, 
później liście są jasnozielone;

6b 80 – 100
160 – 180

c10
c30

Acer palmatum ʹShirazzʹ
klon palmowy ʹShirazzʹ – liście różowo 
obrzeżone;

6b 80 – 100 c10

Acer palmatum ʹShishigashiraʹ
klon palmowy ʹShishigashiraʹ – pokrój 
wyprostowany; liście poskręcane, 
ciemnozielone;

6b 100 – 120
140 – 160

c5
c12

Acer palmatum ʹShogunʹ
klon palmowy ʹShogunʹ – liście 
purpurowoczerwone, gBboko klapowane;

6b 100 – 120 c5

Acer palmatum ʹSkeeterʹs Broomʹ 
klon palmowy ʹSkeeterʹs Broomʹ – zwarta, 
karłowa forma o purpurowoczerwonych 
liściach;

6b 200 – 220 c30

Acer palmatum ʹTamukeyamaʹ
klon palmowy ʹTamukeyamaʹ – pokrój 
przewisający; liście postrzępione, 
ciemnopurpurowe;

6b

40 – 60
60 – 80
80 – 100
100 – 120

c5
c7,5
c12
c12

Acer palmatum ʹTrompenburgʹ
klon palmowy ʹTrompenburgʹ – 
ciemnopurpurowe liście z zaginającymi 
się brzegami blaszki liściowej; bardzo 
wytrzymały na mrozy;

6a
80 – 100
100 – 120
140 – 160

c7,5
c10
c20

Acer palmatum ʹUkigumoʹ
klon palmowy ʹUkigumoʹ – liście gęsto 
biało nakrapiane;

6b 100 – 120
140 – 160

c12
c30

Acer palmatum ʹVilla Tarantoʹ
klon palmowy ʹVilla Tarantoʹ – klapy 
wydłużone, nitkowate; liście wiosną 
pomarańczowoczerwone, później zielone 
z czerwonym rumieńcem;

6b 80 – 100
140 – 160

c12
c20

Acer palmatum ʹYaseminʹ
klon palmowy ʹ Yasemin  ʹ– wzrost 
silny, wzniesiony; liście bardzo duże, 
purpurowoczerwone, głęboko klapowane; 
odmiana o bardzo wysokiej odporności na mróz;

6a 80 – 100
120 – 140

c7,5
c20
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eAcer pensylvanicum
klon pensylwański – piękna, żywozielona 
kora ze srebrnobiałymi paskami;

6a 100 – 120
180 – 200

c5
c7,5

Acer pentaphyllum
klon pięciolistkowy – bardzo rzadki 
gatunek o dłoniasto złożonych liściach; 
piękne pomarańczowe jesienne 
przebarwienie liści;

7b 120 – 140 c10 pa

Acer platanoides
klon pospolity – popularne drzewo 
parkowe; 

4 160 – 180
260 – 280

c7,5
c10

Acer platanoides ʹColumnareʹ
klon pospolity ʹColumnareʹ – pokrój 
szerokokolumnowy; drzewo alejowe;

4
280 – 300
380 – 400
420 – 440

c20
c55
c65

6 – 8
12 – 14
16 – 18

pa
pa

Acer platanoides ʹCrimson Kingʹ
klon pospolity ʹCrimson Kingʹ – liście 
ciemnoczerwone;

4 160 – 180
320 – 340

c10
c20 6 – 8

Acer platanoides ʹCrimson King Globeʹ 
klon pospolity ʹCrimson King Globeʹ – 
liście ciemnoczerwone; pokrój kulisty;

4 150 c10 pa

Acer platanoides ʹCrimson Sentryʹ
klon pospolity ʹCrimson Sentryʹ – pokrój 
kolumnowy, liście ciemnopurpurowe;

4 280 – 300
380 – 400

c20
c90

6 – 8
14 – 16

Acer platanoides ʹDissectumʹ
Acer platanoides ʹDissectumʹ – liście 
powcinane aż do ogonka liściowego, na 
wiosnę czerwone, później zieleniejące;

4 140 – 160 c5

Acer platanoides ʹDrummondiiʹ
klon pospolity ʹDrummondiiʹ – liście 
kremowo obrzeżone;

4 120 – 140
260 – 280

c5
c30 6 – 8

Acer platanoides ʹFaassenʹs Blackʹ
klon pospolity ʹFaassenʹs Blackʹ – liście 
ciemnoczerwone;

4 140 – 160 c5

Acer platanoides ʹGlobosumʹ
klon pospolity ʹGlobosumʹ – spłaszczona, 
zwarta korona o średnicy 3 – 4 m;

4
200 – 220
200 – 220
200 – 220

c20
c43
c43

8 – 10
10 – 12

pa
pa
pa

Acer platanoides ʹGlobosum Selectʹ
klon pospolity ʹGlobosum Selectʹ – 
spłaszczona korona, widoczna już 
u młodych egzemplarzy;

4
120 – 140
160 – 180
200 – 220

c12
c15
c15 6 – 8

pa
pa
pa
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Acer platanoides ʹGolden Globeʹ
klon pospolity ʹGolden Globeʹ – regularna, 
kulista koro na; liście złotożółte;

4 150 – 160 c20 pa

Acer platanoides ʹKrupaʹ
klon pospolity ʹKrupaʹ – nowa polska 
odmiana o bardzo drobnych liściach 
i wąskim, kolumnowym pokroju;

4 40 – 60 c3

Acer platanoides ʹMaritʹ  
klon pospolity ʹMaritʹ – odmiana 
o niezwykle powolnym wzroście; nie 
daje prawie bocznych odgałęzień; liście 
ciemnozielone, pomarszczone;

4 25 – 30
80 – 100

c5
c10 pa

Acer platanoides ʹNovushʹ
klon pospolity ʹNovushʹ – zwarta, 
karłowa forma; liście bardzo drobne 
(do 4 – 5 cm długości);

4
40 – 60

120 – 140
140 – 160

c5
c10
c10

pa
pa

Acer platanoides ʹPaldiskiʹ 
klon pospolity ʹPaldiskiʹ – liście głęboko 
powcinane; wydłużone klapy nadają liściom 
„szponiasty” kształt;

4 100 – 120 c7,5

Acer platanoides ʹPrinceton Goldʹ
klon pospolity ʹPrinceton Goldʹ – owalny 
kształt korony; liście złotożółte;

4 140 – 160 c5

Acer platanoides ʹPurple Globeʹ
klon pospolity ʹPurple Globeʹ – liście 
purpurowoczerwone; pokrój kulisty;

4 160 – 180
180 – 200

c20
c20

pa
pa

Acer platanoides ʹPyramidale Nanumʹ
klon pospolity ʹPyramidale Nanumʹ 
– drzewo do 4 – 5 m wys.; pokrój 
wyprostowany;

4 60 – 80 c3

Acer platanoides ʹRoyal Redʹ
klon pospolity ʹRoyal Redʹ – liście 
ciemnoczerwone, prawie czarne;

4
260 – 280
340 – 360
440 – 460

c15
c55

c100

6 – 8
10 – 12
14 – 16

pa
pa

Acer platanoides ʹRubrumʹ
klon pospolity ʹRubrumʹ – liście jesienią 
przebarwiają się na czerwono;

4 200 – 220 c15 pa

Acer platanoides ʹStolliiʹ
klon pospolity ʹStolliiʹ – liście 
zniekształcone; czasami skrajne klapy 
zrośnięte, tworzące „kieszeń”;

4 200 – 220 c7,5 6 – 8 pa
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eAcer platanoides ʹTharandtʹ
klon pospolity ʹTharandtʹ – obłe, 
zaokrąglone klapy, liście często okrągłe, 
nieklapowane;

4 340 – 360 c30 12 – 14 pa

Acer pseudoplatanus ʹAtropurpureumʹ
klon jawor ʹAtropurpureumʹ – 
czerwonopurpurowa spodnia strona 
blaszki liściowej;

4 100 – 120 c5

Acer pseudoplatanus ʹBrilliantissimumʹ
klon jawor ʹBrilliantissimumʹ – niewielkie 
drzewo; wiosną liście jasnopomarańczowe;

4 140 – 160 c12 pa

Acer pseudoplatanus ʹCorstorphinenseʹ
klon jawor ʹCorstorphinenseʹ – wiosną 
liście złotożółte, później zielenieją;

4 80 – 100
160 – 180

c5
c5

Acer pseudoplatanus ʹEsk Sunsetʹ 
klon jawor ʹEsk Sunsetʹ – liście biało-
różowe, od spodu czerwone; wzrost 
powolny; dorasta do ok. 2 m wys.;

5a
100 – 120
120 – 140
160 – 180

c5
c7,5
c12

pa
pa

Acer pseudoplatanus ʹLeatʹs Cottageʹ
klon jawor ʹLeatʹs Cottageʹ – liście drobne, 
podczas rozwoju łososioworóżowe, później 
żółkną; wzrost powolny;

5b 140 – 160 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus ʹLeopoldiiʹ
klon jawor ʹLeopoldiiʹ – liście duże, biało-
żółto pstre;

4 80 – 100
300 – 320

c5
c45 8 – 10 pa

Acer pseudoplatanus ʹNizetiiʹ
klon jawor ʹNizetiiʹ – liście żółto pstre; spód 
blaszki liściowej czerwony;

4 80 – 100 c5

Acer pseudoplatanus ʹPrince  
Camille de Rohanʹ
klon jawor ʹPrince Camille de Rohanʹ – 
dolna część liścia czerwona, górna jasna, 
biało i żółto upstrzona;

5a 100 – 120 c5

Acer pseudoplatanus ʹPrůhoniceʹ
klon jawor ʹPrůhoniceʹ – liście duże, wiosną 
złotożółte;

4 120 – 140 c5

Acer pseudoplatanus ʹPuget Pinkʹ
klon jawor ʹPuget Pinkʹ – liście drobne, 
różowe wiosną, później żółtawe;

5b 140 – 160
160 – 180

c10
c10

pa
pa

Acer pseudoplatanus ʹSimon-Louis Frèresʹ
klon jawor ʹSimon-Louis Frèresʹ – liście 
niewielkie, biało pstre; wzrost powolny;

4 140 – 160 c10 pa
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Acer pseudoplatanus ʹSunshineʹ
klon jawor ʹSunshineʹ – liście drobne, 
wiosną łososiowożółte, później żółtawe;

5b 80 – 100 c5

Acer pseudoplatanus ʹWorleyʹ
klon jawor ʹWorleyʹ – liście na wiosnę 
złotożółte; 

4 100 – 120 c5

Acer pseudoplatanus × Acer griseum
klon jawor × klon strzępiastokory – bardzo 
rzadki mieszaniec międzygatukowy; liście 
powcinane, czerwone od spodu;

5a 120 – 140 c5 pa

Acer rubrum
klon czerwony – drzewo pięknie 
przebarwiające się jesienią na czerwono;

4 160 – 180 c7,5

Acer rubrum ʹBrandywineʹ
klon czerwony ʹBrandywineʹ – pokrój 
kolumnowy; ładny, jesienny kolor liści;

4 160 – 180
200 – 220

c7,5
c20

Acer rubrum Burgundy Belle 
ʹMagnificent Magentaʹ 
klon czerwony ʹMagnificent Magentaʹ – 
pokrój bardzo regularny zaokrąglony; piękne, 
czerwone jesienne przebarwienie liści;

4 160 – 180
240 – 260

c7,5
c20 6 – 8

Acer rubrum ʹCandice Iceʹ 
klon czerwony ʹCandice Iceʹ – liście biało 
i różowo pstre;

5b 60 – 80
120 – 140

c5
c7,5 pa

Acer rubrum ʹGreen Pillarʹ
klon czerwony ʹGreen Pillarʹ – bardzo 
wolno rosnąca, wąskokolumnowa odmiana;

5a 40 – 60 c5

Acer rubrum ʹOctober Gloryʹ
klon czerwony ʹOctober Gloryʹ – 
pokrój wyprostowany; liście jesienią 
pomarańczowoczerwone;

4 160 – 180
200 – 220

c7,5
c20

Acer rubrum ʹRed Sunsetʹ
klon czerwony ʹRed Sunsetʹ – jedna 
z najlepszych odmian parkowych klonu 
czerwonego; piękny kolor liści na jesieni;

4 160 – 180
240 – 260

c7,5
c20 6 – 8

Acer rubrum ʹScanlonʹ
klon czerwony ʹScanlonʹ – zwarta, 
kolumnowa korona; piękny, 
czerwonopurpurowy jesienny kolor liści;

4 320 – 340 c20 8 – 10
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eAcer rubrum ʹSomersetʹ 
klon czerwony ʹSomersetʹ – pokrój 
jajowatokulisty; jesienią liście przebarwiają 
się na jaskrawy, czerwony kolor;

4 160 – 180
220 – 240

c7,5
c20

Acer rubrum ʹSun Valleyʹ
klon czerwony ʹSun Valleyʹ   korona 
owalna; li[cie jesieni ciemnoczerwone;

4 160 – 180
240 – 260

c7,5
c20

Acer rufinerve
klon rdzawy – dalekowschodni gatunek 
ozdobny z pięknej, paskowanej kory;

6b 100 – 120
280 – 300

c5
c30 6 – 8

Acer saccharinum
klon srebrzysty – duże, rozłożyste drzewo; 
srebrnoszara spodnia strona blaszki liściowej;

4 160 – 180 c7,5

Acer saccharinum ʹBornʹs Graciousʹ
klon srebrzysty ʹBornʹs Graciousʹ – blaszka 
liściowa jedynie wzdłuż nerwów głównych;

4 100 – 120 c5

Acer saccharinum ʹLaciniatum Wieriʹ
klon srebrzysty ʹLaciniatum Wieriʹ – liście 
strzępiaste;

4 180 – 200 c7,5

Acer saccharinum ʹLutescensʹ
klon srebrzysty ʹLutescensʹ – liście wiosną 
żółte;

4 100 – 120 c7,5

Acer saccharum
klon cukrowy – drzewo 
z charakterystycznymi, długokończystymi 
liśćmi, przebarwiającymi się jesienią na 
żółto;

5a 140 – 160 c5

Acer shirasawanum ʹAureumʹ
klon Shirasawy ʹAureumʹ – liście złotożółte, 
wachlarzowate; jeden z najozdobniejszych 
klonów;

6b
30 – 40
80 – 100
100 – 120

c5
c10
c12

Acer shirasawanum ʹAutumn Moonʹ
klon Shirasawy ʹAutumn Moonʹ – 
liście złotożółte, a na końcach pędów 
pomarańczowe;

6b 80 – 100 c10

Acer tataricum subsp. ginnala
klon tatarski podgatunek ginnala – duży 
krzew; liście jesienią jaskrawoczerwone;

3 100 – 120 c7,5

Acer tegmentosum
klon zielonokory – kora zielona ze 
srebrnymi paskami; duże, 3-klapowe liście; 
gatunek bardzo odporny na mróz;

5b 160 – 180 c5
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Acer tegmentosum ʹJoe Wittʹ 
klon zielonokory ʹJoe Wittʹ – odmiana 
o wyjątkowo ozdobnej, srebrzysto 
paskowanej korze;

5b 100 – 120 c5

Acer triflorum
klon trójkwiatowy – rzadko spotykany 
gatunek pochodzący z Mandżurii; liście 
składają się z 3 listków;

5b 160 – 180 c5

Acer truncatum ʹAkikaze-nishikiʹ
klon ściętolistny ʹAkikaze-nishikiʹ – liście 
nieregularnie biało upsztrzone;

5b 120 – 140 c7,5 pa

Acer truncatum ʹShune-nishikiʹ
klon ściętolistny ʹShune-nishikiʹ – liście 
nieregularnie biało upsztrzone;

5b 140 – 160 c7,5 pa

AESCULUS – KASZTANOWIEC

Aesculus ʹAutumn Splendorʹ
kasztanowiec ʹAutumn Splendorʹ – piękne, 
pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;

5b 80 – 100 c7,5

Aesculus ×bushii 
kasztanowiec Busha – rzadko spotykany 
mieszaniec o dużych czerwonych kwiatach 
zebranych w wydłużone kwiatostany; liście 
duże, ciemnozielone, błyszczące;

6a 60 – 80 c10

Aesculus ×carnea ʹBriotiiʹ
kasztanowiec czerwony ʹBriotiiʹ – jak typ, 
ale kwiaty krwistoczerwone, duże;

6a
60 – 80

160 – 180
280 – 300

c7,5
c25
c60 12 – 14

pa
pa

Aesculus ×carnea ʹMarginataʹ
kasztanowiec czerwony ʹMarginataʹ – liście 
żółto obrzeżone; kwiaty różowe;

6a 60 – 80
100 – 120

c5
c7,5

Aesculus ×carnea ʹPlantierensisʹ
kasztanowiec czerwony ʹPlantierensisʹ – 
kwiaty bladoróżowe;

6a 80 – 100 c7,5

Aesculus chinensis
kasztanowiec chiński – bardzo rzadko 
spotykany gatunek o dużych, błyszczących 
liściach i spiczastych kwiatostanach 
z białymi kwiatami; wymaga starannego 
okrycia na zimę;

6b 100 – 120 c10
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eAesculus +dallimorei 
kasztanowiec Dallimoreʹa – ciekawostka 
dendrologiczna; rzadko spotykany 
mieszaniec wegetatywny Aesculus flava 
i Aesculus hippocastanum; duże, ozdobne, 
białe kwiatostany z żółtymi i różowymi 
elementami kwiatów;

6a 100 – 120
180 – 200

c7,5
c20

Aesculus ʹDigitataʹ
kasztanowiec ʹDigitataʹ – wolno rosnąca 
odmiana; liście nieduże z wąskimi, 
„palczastymi” listkami;

5b
60 – 80

120 – 140
260 – 280

c5
c7,5
c20 8 – 10

pa

Aesculus glabra ʹApril Wineʹ
kasztanowiec gładki ʹApril Wineʹ – wiosną 
liście buraczkowoczerwone; kwiaty żółte;

5a 60 – 80 c5

Aesculus glabra ʹAutumn Blazeʹ 
kasztanowiec gładki ʹAutumn Blazeʹ – 
odmiana ozdobna z czerwonego, jesiennego 
przebarwienia liści;

5a 60 – 80 c5

Aesculus glabra ʹOctober Redʹ 
kasztanowiec gładki ʹOctober Redʹ – 
odmiana ozdobna z czerwonego, jesiennego 
przebarwienia liści;

5a 60 – 80
140 – 160

c5
c10 pa

Aesculus glabra ʹSofiaʹ
kasztanowiec gładki ʹSofiaʹ – wiosną liście 
żółte, później zielenieją;

5a 80 – 100 c7,5

Aesculus ×glaucescens
kasztanowiec sinawy – niewielkie drzewo; 
kwiaty kremowożółte;

5a 60 – 80 c5

Aesculus ×hemiacantha 
kasztanowiec pośredni – mieszaniec 
kasztanowca pospolitego z k. japońskim 
(Aesculus turbinata);

4 60 – 80 c5

Aesculus hippocastanum
kasztanowiec pospolity – rozłożyste drzewo 
do 25 m wys.; liście dłoniasto złożone; 
kwiaty białe;

4
140 – 160
160 – 180
180 – 200

c12
c15
c25 6 – 8

Aesculus hippocastanum ʹBaumanniiʹ
kasztanowiec pospolity ʹBaumanniiʹ – 
kwiaty białe, duże, pełne; nie wytwarza 
owoców;

4 100 – 120
260 – 280

c7,5
c60 12 – 14 pa
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Aesculus hippocastanum ʹFranekʹ 
kasztanowiec pospolity ʹFranekʹ – liście 
żółto upstrzone; odmiana znaleziona 
w naszej szkółce;

4 100 – 120 c7,5

Aesculus hippocastanum ʹHampton 
Court Goldʹ
kasztanowiec pospolity ʹHamton Court 
Goldʹ – wiosną liście żółte, później 
zielenieją; wzrost powolny;

4 60 – 80 c5

Aesculus hippocastanum ʹMemmingeriʹ
kasztanowiec pospolity ʹMemmingeriʹ – 
liście wiosną żółte, później biało oprószone;

4
100 – 120
160 – 180
300 – 320

c7,5
c5

c30 12 – 14
Aesculus hippocastanum ʹMonstrosaʹ
kasztanowiec pospolity ʹMonstrosaʹ – niski, 
bardzo karłowy krzew, dorastający do 1,2 m 
wys.; pędy poskręcane i staśmione;

5b 80 – 100 c10 pa

Aesculus hippocastanum ʹSchuchʹ
kasztanowiec pospolity ʹSchuchʹ – liście 
nieregularnie biało pstre;

4 100 – 120 c7,5

Aesculus hippocastanum ʹUmbraculiferaʹ
kasztanowiec pospolity ʹUmbraculiferaʹ 
– bardzo regularna, kulista korona 
o średnicy 3 – 4 m;

4 120 – 140 c15 6 – 8 pa

Aesculus hippocastanum ʹWisselinkʹ
kasztanowiec pospolity ʹWisselinkʹ – 
wiosną liście kremowożółte, później zielone, 
biało przyprószone;

4 80 – 100 c5

Aesculus ×hybrida
kasztanowiec mieszańcowy – kwiaty 
pomarańczowoczerwone; duże 
kwiatostany; bardzo rzadki gatunek;

5b 60 – 80 c5

Aesculus ʹLaciniataʹ
kasztanowiec ʹLaciniataʹ – liście bardzo 
nieregularne, powcinane, częściowo 
ograniczone do nerwu głównego;

5a
80 – 100
120 – 140
180 – 200

c7,5
c12
c60

Aesculus ×marylandica
kasztanowiec marylandzki – mieszaniec 
Aesculus flava z Aesculus glabra;

5a 80 – 100 c7,5

Aesculus ×mississipiensis  
kasztanowiec missisipijski – kwiaty 
żółtozielone;

5b 60 – 80 c5
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eAesculus ×mutabilis ʹIndutaʹ
kasztanowiec zmienny ʹIndutaʹ – duży 
krzew; kwiaty różowo – żółte;

5b 60 – 80
100 – 120

c5
c10

Aesculus ×mutabilis ʹPendulifloraʹ
kasztanowiec zmienny ʹPendulifloraʹ – 
kwiaty różowo – żółte; jedyny kasztanowiec 
o przewisających kwiatostanach;

5b 80 – 100 c7,5 pa

Aesculus ×neglecta ʹAutumn Fireʹ
kasztanowiec plamisty ʹAutumn Fireʹ 
– piękne, pomarańczowe jesienne 
przebarwienie liści;

5b 60 – 80
100 – 120

c5
c7,5 pa

Aesculus ×neglecta ʹErythroblastosʹ
kasztanowiec plamisty ʹErythroblastosʹ – 
młode liście karminoworóżowe, później 
żółtawe;

5b 60 – 80
80 – 100

c5
c10

Aesculus pavia var. discolor
kasztanowiec krwisty odm. różnobarwna – 
pokrój krzewiasty, zwarty; kwiaty 
żółto – różowe;

6a 80 – 100 c7,5 pa

Aesculus pavia ʹHumilisʹ
kasztanowiec krwisty ʹHumilisʹ – 
pokrój krzewiasty; kwiatostany wąskie, 
krwistoczerwone;

6a 60 – 80
80 – 100

c5
c10 pa

Aesculus pavia ʹKoehneiʹ
kasztanowiec krwisty ʹKoehneiʹ – zwarty, 
kopulasty pokrój; kwiaty dwubarwne, 
żółto-różowe;

6a 100 – 120 c7,5 pa

Aesculus pavia ʹPurple Springʹ
kasztanowiec krwisty ʹPurple Springʹ – 
wiosną liście purpurowoczerwone; kwiaty 
żółto-różowe;

6a 100 – 120 c10 pa

Aesculus pavia ʹRosea Nanaʹ
kasztanowiec krwisty ʹRosea Nanaʹ – pokrój 
krzewiasty, zwarty; kwiaty żółto-różowe;

6a 60 – 80
100 – 120

c7,5
c15

pa
pa

ALBIZIA – ALBICJA

Albizia julibrissin 
albicja jedwabista – nieduże drzewo 
ozdobne z delikatnych, podwójnie 
złożonych liści i puszystych, różowych 
kwiatostanów;

7b 80 – 100 c5
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ALNUS – OLCHA

Alnus glutinosa ʹAureaʹ
olcha czarna ʹAureaʹ – liście żółte, 
błyszczące;

3 80 – 100 c5

Alnus glutinosa ʹFastigiataʹ
olcha czarna ʹFastigiataʹ – najwęższa 
odmiana olchy czarnej, o wysmukłej, 
kolumnowej koronie;

3 160 – 180 c5

Alnus glutinosa ʹGreenwoodʹ 
olcha czarna ʹGreenwoodʹ – pędy i liście 
powyginane;

3 200 – 220 c5

Alnus glutinosa ʹImperialisʹ
olcha czarna ʹImperialisʹ – liście głęboko 
powcinane; drzewo tworzy niezwykle 
oryginalną, ażurową koronę;

5a
100 – 120
200 – 220
380 – 400

c5
c15
c90 14 – 16

Alnus glutinosa ʹIncisaʹ
olcha czarna ʹIncisaʹ – liście drobne, 
powyginane, delikatnie powcinane;

3 220 – 240 c12

Alnus glutinosa ʹLaciniataʹ
olcha czarna ʹLaciniataʹ – liście powcinane; 3 80 – 100 c5

Alnus glutinosa ʹLuszynʹ 
olcha czarna ʹLuszynʹ – pokrój szeroko 
kolumnowy;

3 80 – 100 c5

Alnus incana ʹAureaʹ
olcha szara ʹAureaʹ – na wiosnę liście żółte, 
później jasnozielone;

3 140 – 160 c10

Alnus incana ʹFoliis Aureomarginatisʹ
olcha szara ʹFoliis Aureomarginatisʹ – liście 
żółto obrzeżone;

3 80 – 100
280 – 300

c5
c15

Alnus incana ʹMonstrosaʹ
olcha szara ʹMonstrosaʹ – krzew dorastający 
do 2 m wys.; pędy staśmione;

5a 40 – 60
180 – 200

c5
c15

Alnus incana ʹPendulaʹ
olcha szara ʹPendulaʹ – forma zwisła; 3

80 – 100
100 – 120
140 – 160

c5
c7,5
c10

pa
pa

Alnus incana ʹRazzmatazzʹ
olcha szara ʹRazzmatazzʹ – liście 
nieregularnie żółto obrzeżone;

3 80 – 100 c5
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eAlnus ×spaethii
olcha Spaetha – liście duże, wydłużone, 
ciemnozielone; ozdobne, bardzo długie 
kwiatostany męskie;

6a 100 – 120 c5

Alnus viridis 
olcha zielona – wysoki krzew, który można 
stosować m.in. do umocniania skarp;

2 100 – 120 c5

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia ʹObeliskʹ PBR

świdośliwa olcholistna ʹObeliskʹ – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 80 – 100 c5

Amelanchier arborea ʹRobin Hillʹ  
świdośliwa drzewiasta ʹRobin Hillʹ – kwiaty 
w pąkach zaróżowione, po otwarciu białe; 
ładny, regularny pokrój;

5a 140 – 160 c7,5

Amelanchier canadensis Rainbow 
Pillar ʹGlennformʹ
świdośliwa kanadyjska Rainbow Pillar 
– pokrój szerokokolumnowy; piękny 
czerwonopomarańczowy jesienny kolor liści;

5a 40 – 60
100 – 120

c5
c10

Amelanchier lamarckii  
świdośliwa Lamarcka – krzew do 4 – 5 m 
wys.; kwitnie obficie na biało; cenna roślina 
żywopłotowa;

5a 60 – 80 c5

Amelanchier laevis ʹBallerinaʹ  
świdośliwa gładka ʹBallerinaʹ – nieduże 
drzewo, kwitnące wiosną bardzo obficie na 
biało; liczne, ciemnoczerwone owoce;

5a

140 – 160
80 – 100
120 – 140
140 – 160

c7,5
c7,5
c7,5
c7,5

pa
pa
pa

Amelanchier rotundifolia ʹEdelweissʹ  
świdośliwa okrągłolistna ʹEdelweissʹ – 
wysoki krzew; kwiaty duże, białe; kwitnie 
bardzo obficie; liście srebrzystoszare;

5a 40 – 60 c5

×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB

×Amelasorbus jackii
świdojarząb Jacka – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce małe, czerwone;

4 140 – 160 c7,5 pa

×Amelasorbus ʹRaciborskianaʹ  
świdojarząb ʹRaciborskianaʹ – bardzo rzadki 
mieszaniec międzyrodzajowy, otrzymany 
w Polsce w latach 30. xx wieku;

4 100 – 120
140 – 160

c5
c7,5 pa
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ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

Aralia elata
aralia japońska – wysoki krzew lub małe 
drzewo; pędy pokryte mocnymi kolcami;

5b 40 – 60 c5

ARONIA – ARONIA

Aronia arbutifolia
aronia czerwona – duży krzew, liście 
błyszczące, owoce czerwone;

5a 60 – 80 c5

Aronia arbutifolia ʹBrilliantʹ 
aronia czerwona ʹBrilliantʹ – obficie 
owocująca odmiana o pięknie 
przebarwiających się jesienią liściach;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Aronia melanocarpa ʹHuginʹ  
aronia czarna ʹHuginʹ – zwarty, niski krzew 
dorastający do 1 m wys.; piękne jesienne 
przebarwienie liści;

5a
40 – 60
60 – 80

120 – 140

c2
c5

c7,5 pa

Aronia ×prunifolia ʹAronʹ   
aronia śliwolistna ʹAronʹ – bardzo plenna 
odmiana owocowa;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c7,5 pa

Aronia ×prunifolia ʹVikingʹ  
aronia śliwolistna ʹVikingʹ – popularna, 
bardzo plenna odmiana owocowa;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c7,5 pa

ASIMINA – URODLIN

Asimina triloba   
urodlin trójłatkowy – oryginalna 
roślina o jadalnych owocach; ciekawe, 
brązowoburaczkowe kwiaty;

6b 40 – 60
80 – 100

c5
c5

BERBERIS – BERBERYS

Berberis ×ottawensis ʹAuricomaʹ
berberys ottawski ʹAuricomaʹ – krzew 
do 2 m wys.; liście purpurowoczerwone, 
wydłużone;

5a 40 – 60 c3

Berberis ×ottawensis ʹSuperbaʹ
berberys ottawski ʹSuperbaʹ – duży, szybko 
rosnący, czerwonolistny krzew;

5a 40 – 60 c3

Berberis thunbergii 
berberys Thunberga – krzew do 1,5 m wys.; 
liście zielone, błyszczące;

5a 30 – 40 c3
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eBerberis thunbergii ʹAdmirationʹ PBR

berberys Thunberga ʹAdmirationʹ – 
karłowy krzew; liście jasnoczerwone z żółtą 
obwódką;

5a 20 – 25 c2

Berberis thunbergii ʹAtropurpureaʹ
berberys Thunberga ʹAtropurpureaʹ – krzew 
do 1,5 m wys.; liście purpurowoczerwone;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5

Berberis thunbergii ʹAtropurpurea Nanaʹ
berberys Thunberga ʹAtropurpurea Nanaʹ – 
karłowa, czerwonolistna odmiana;

5a 20 – 25 c2

Berberis thunbergii ʹAureaʹ
berberys Thunberga ʹAureaʹ – liście 
złotożółte;

5a 20 – 25
25 – 30

c2
c3

Berberis thunbergii ʹBagatelleʹ
berberys Thunberga ʹBagatelleʹ – bardzo 
zwarta, karłowa, czerwonolistna odmiana;

5a 15 – 20 c2

Berberis thunbergii ʹConcordeʹ 
berberys Thunberga ʹConcordeʹ – 
półkulisty krzew osiągający 0,5 m wys.; 
liście fioletowopurpurowe;

5a 20 – 25 c3

Berberis thunbergii ʹCoralʹ 
berberys Thunberga ʹCoralʹ – pokrój 
zwarty, kulisty; liście czerwone z żółtą 
obwódką;

5a 20 – 25 c3

Berberis thunbergii ʹCoronitaʹ
berberys Thunberga ʹCoronitaʹ – niska, 
płożąca odmiana; liście z żółtą obwódką, 
zaostrzone;

5a 20 – 30 c2

Berberis thunbergii ʹDiabolicumʹ
berberys Thunberga ʹDiabolicumʹ – liście 
żółte, najczęściej z czerwoną obwódką; 
końcówki pędów czerwone;

5a 20 – 30 c3

Berberis thunbergii ʹErectaʹ
berberys Thunberga ʹErectaʹ – odmiana 
o kolumnowym pokroju; liście 
jasnozielone;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹFireballʹ PBR

berberys Thunberga ʹFireballʹ – zwarty, 
kulisty pokrój; liście pomarańczowe;

5a 15 – 20 c3

Berberis thunbergii ʹGoldalitaʹ
berberys Thunberga ʹGoldalitaʹ – karłowa, 
żółtolistna forma;

5a 15 – 20 c2
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Berberis thunbergii ʹGolden Dreamʹ PBR

berberys Thunberga ʹGolden Dreamʹ – 
liście bardzo drobne, cytrynowożółte;

5a 30 – 40
80 – 100

c3
c20

Berberis thunbergii ʹGolden Ringʹ
berberys Thunberga ʹGolden Ringʹ – liście 
z żółtą obwódką; bardzo ładny, purpurowy 
kolor liści;

5a 25 – 30 c3

Berberis thunbergii ʹGreen Carpetʹ
berberys Thunberga ʹGreen Carpetʹ – krzew 
do 1 m wys.; rozrastający się na szerokość;

5a 25 – 30 c2

Berberis thunbergii ʹHarlequinʹ
berberys Thunberga ʹHarlequinʹ – odmiana 
czerwonolistna, nakrapiana biało i różowo;

5a 15 – 20
20 – 30

c2
c3

Berberis thunbergii ʹInspirationʹ
berberys Thunberga ʹInspirationʹ – liście 
czerwone, gęsto różowo nakrapiane; pokrój 
karłowy, płaskokulisty;

5a 20 – 30 c3

Berberis thunbergii ʹJoannaʹ 
berberys Thunberga ʹJoannaʹ – nowa 
odmiana wyhodowana w naszej szkółce; 
pokrój ścielący się; liście biało nakrapiane;

5a 20 – 30 c3

Berberis thunbergii ʹKoboldʹ
berberys Thunberga ʹKoboldʹ – bardzo 
zwarta, karłowa odmiana; liście zielone;

5a 15 – 20 c2

Berberis thunbergii ʹMariaʹ PBR

berberys Thunberga ʹMariaʹ – pokrój 
kolumnowy; liście złotożółte, nieulegające 
poparzeniom słonecznym;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹOrange Dreamʹ PBR

berberys Thunberga ʹOrange Dreamʹ – liście 
bardzo drobne, pomarańczowoczerwone

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹOrange Rocketʹ PBR

berberys Thunberga ʹOrange 
Rocketʹ – pokrój kolumnowy; liście 
pomarańczowoczerwone;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹOrange Torchʹ PBR 
berberys Thunberga ʹOrange Torchʹ 
– pokrój kolumnowy; żółte liście 
na młodych przyrostach pięknie 
kontrastują z pomarańczowymi liśćmi 
na starszych pędach;

5a 30 – 40 c3
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eBerberis thunbergii ʹPink Attractionʹ
berberys Thunberga ʹPink Attractionʹ – 
liście gęsto, biało nakrapiane;

5a 20 – 30 c2

Berberis thunbergii ʹPowwowʹ
berberys Thunberga ʹPowwowʹ – liście 
na wiosnę żółte, później zielone, biało 
nakrapiane; pokrój kolumnowy;

5a 30 – 40 c2

Berberis thunbergii ʹRed Carpetʹ
berberys Thunberga ʹRed Carpetʹ – 
rozłożysty krzew do 1 m wys.; liście 
jasnoczerwone;

5a 25 – 30 c2

Berberis thunbergii ʹRed Dreamʹ PBR

berberys Thunberga ʹRed Dreamʹ – liście 
bardzo drobne, ciemnoczerwone;

5a 30 – 40
80 – 100

c3
c20

Berberis thunbergii ʹRed Pillarʹ
berberys Thunberga ʹRed Pillarʹ – liście 
czerwone; pokrój kolumnowy;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹRed Rocketʹ
berberys Thunberga ʹRed Rocketʹ 
– odmiana czerwonolistna; pokrój 
kolumnowy;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹRose Glowʹ
berberys Thunberga ʹRose Glowʹ – liście 
purpurowe z różowymi przebarwieniami;

5a 25 – 30
30 – 40

c2
c3

Berberis thunbergii ʹSilver Rocketʹ PBR 
berberys Thunberga ʹSilver Rocketʹ – 
pokrój kolumnowy; liście zielone, biało 
nakrapiane;

5a 30 – 40 c3

Berberis thunbergii ʹSmaragdʹ
berberys Thunberga ʹSmaragdʹ – liście 
bardzo duże, zielone;

5a 40 – 50 c3

Berberis thunbergii ʹSunsationʹ
berberys Thunberga ʹSunsationʹ – liście 
drobne, złotożółte; odmiana odporna na 
działanie słońca;

5a 25 – 30 c3

Berberis thunbergii ʹTiny Goldʹ PBR

berberys Thunberga ʹTiny Goldʹ – 
miniaturowa, zwarta forma; liście 
złotożółte;

5a 15 – 20
20 – 25

c2
c3
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BETULA – BRZOZA

Betula albosinensis ʹFascinationʹ 
brzoza białochińska ʹFascinationʹ – nieduże 
drzewo; kora łuszcząca się, kremowo-
różowa;

6a 80 – 100 c5

Betula albosinensis var. septentrionalis
brzoza białochińska odm. północna – kora 
kremoworóżowa; liście do 10 cm długości;

6a 80 – 100 c5

Betula alleghaniensis
brzoza żółta – szarobrązowa kora, łuszcząca 
się okrężnie cienkimi strzępkami;

4 80 – 100
220 – 240

c5
c10

Betula ʹCrimson Frostʹ
brzoza ʹCrimson Frostʹ – liście 
ciemnopurpurowe; piękna, biała, łuszcząca 
się kora;

2 80 – 100 c5

Betula davurica  
brzoza dahurska – łuszcząca się papierzasto 
różowawa kora;

5a 80 – 100 c5

Betula ʹHoseriʹ
brzoza ʹHoseriʹ – wysokie drzewo 
o wydłużonych liściach; charakterystycznie 
pachnąca brązowa kora;

4 80 – 100 c5

Betula humilis
brzoza niska – krzew dorastający do 2 m 
wys.; liście zaokrąglone;

3 40 – 60 c5

Betula medwediewii
brzoza Medwediewa – wysoki krzew; liście 
duże, błyszczące; pokrój wyprostowany;

6a 80 – 100 c5

Betula nana
brzoza karłowata – roślina okrywowa 
dorastająca do 0,5 m wys.; liście bardzo 
drobne, okrągłe, ząbkowane;

1 120 – 140 c5 pa

Betula nana ʹGolden Treasureʹ PBR

brzoza karłowata ʹGolden Treasureʹ – liście 
złocistożółte; doskonała roślina okrywowa 
o wyjątkowo wysokiej odporności na mróz;

1 30 – 35
40 – 60

c3
c7,5

Betula nigra ʹDura Heatʹ
brzoza czarna ʹDura Heatʹ – nieduże 
drzewo o ozdobnej, łuszczącej się korze; 
odmiana bardzo wytrzymała na suszę;

5a 80 – 100 c5
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eBetula nigra ʹFox Valleyʹ 
brzoza czarna ʹFox Valleyʹ – nieduże drzewo 
lub wysoki krzew; kora pomarańczowo-
jasnobrązowa;

5a 80 – 100 c5

Betula nigra ʹHeritageʹ
brzoza czarna ʹHeritageʹ – łuszcząca się, 
cynamonowobrązowo-biała kora;

5a 80 – 100 c5

Betula nigra ʹTecumseh Compactʹ
brzoza czarna ʹTecumseh Compactʹ – 
karłowa, przewisająca odmiana, dorastająca 
do 3 m wys.; ozdobna, łuszcząca się kora;

5a 80 – 100 c5

Betula papyrifera ʹRenaissance Reflectionʹ 
brzoza papierowa ʹRenaissance Reflectionʹ 
– śnieżnobiała kora; bardzo ozdobne, żółte 
jesienne przebarwienie liści;

4 100 – 120 c5

Betula pendula
brzoza brodawkowata – typowa polska 
brzoza o pięknej, biało-czarnej korze;

2

180 – 200
340 – 360
180 – 200
240 – 260

c5
c25
c12
c30

6 – 8

Betula pendula ʹCrispaʹ
brzoza brodawkowata ʹCrispaʹ – liście 
postrzępione;

2 120 – 140 c5

Betula pendula ʹFastigiataʹ
brzoza brodawkowata ʹFastigiataʹ – forma 
kolumnowa;

2 80 – 100 c5

Betula pendula Fastigiata Joes 
 ʹJolep 1ʹ PBR 
brzoza brodawkowata Fastigiata Joes 
– nowa, silnie rosnąca, wąsko kolumnowa 
odmiana;

2 120 – 140 c3

Betula pendula ʹGolden Beautyʹ 
brzoza brodawkowata ʹGolden Beautyʹ – 
liście złotożółte, błyszczące

2 80 – 100
180 – 200

c5
c5

Betula pendula ʹGolden Cloudʹ
brzoza brodawkowata ʹGolden Cloudʹ – 
liście złotożółte, błyszczące;

2 80 – 100 c5

Betula pendula ʹGolden Obeliskʹ 
brzoza brodawkowata ʹGolden Obeliskʹ – 
liście złotożółte; pokrój kolumnowy;

2 100 – 120 c5

Betula pendula ʹGracilisʹ
brzoza brodawkowata ʹGracilisʹ – forma 
zwisła o postrzępionych liściach;

2 120 – 140
140 – 160

c10
c10

pa
pa
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Betula pendula Magical Globe 
ʹGlobeʹ PBR 
brzoza brodawkowata Magical Globe – 
karłowa odmiana o bardzo zwartej, kulistej 
koronie; polecana do uprawy w donicach;

2 100 – 120 c5 pa

Betula pendula ʹObeliskʹ
brzoza brodawkowata ʹObeliskʹ – bardzo 
wąski, kolumnowy pokrój;

2 80 – 100 c5

Betula pendula ʹPendulaʹ
brzoza brodawkowata ʹPendulaʹ – 
stara, polska odmiana hodowli Feliksa 
Rożyńskiego; pokrój płaczący, ale drzewo 
wyższe niż u popularnej odmiany ʹYoungiiʹ;

2 100 – 120 c5

Betula pendula ʹPurpureaʹ
brzoza brodawkowata ʹPurpureaʹ – liście 
ciemnopurpurowe;

2 100 – 120
320 – 340

c5
c43 10 – 12

Betula pendula ʹSchneverdinger 
Goldbirkeʹ 
brzoza brodawkowata ʹSchneverdinger 
Goldbirkeʹ – liście złotożółte, matowe;

2
100 – 120
340 – 360
380 – 400

c5
c20
c30 12 – 14

Betula pendula ʹSpider Alleyʹ PBR 

brzoza brodawkowata ʹSpider Alleyʹ – pędy 
spiralnie poskręcane; liście delikatnie 
karbowane; odmiana szczególnie 
ozdobna zimą;

2
100 – 120
140 – 160
80 – 100

c5
c5

c7,5 pa

Betula pendula ʹTristisʹ
brzoza brodawkowata ʹTristisʹ – duże 
drzewo o malowniczym, płaczącym 
pokroju;

2 80 – 100
200 – 220

c5
c7,5

Betula pendula ʹYoungiiʹ
brzoza brodawkowata ʹYoungiiʹ – 
forma zwisła;

2

160 – 180
140 – 160
200 – 220
200 – 220
220 – 240
300 – 320

c5
c10
c30
c43
c43
c65

8 – 10
10 – 12
12 – 14
14 – 16

pa
pa
pa
pa
pa

Betula pendula ʹZöld Szakállʹ 
brzoza brodawkowata ʹZöld Szakállʹ 
– karłowa, wolno rosnąca odmiana 
o parasolowatym pokroju;

2 100 – 120
140 – 160

c5
c5

pa
pa

Betula pendula ʹZwitsers Glorieʹ
brzoza brodawkowata ʹZwitsers Glorieʹ – 
bardzo regularna korona; wzrost silny;

2 80 – 100 c5
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eBetula Royal Frost ʹPenci-2ʹ
brzoza Royal Frost – liście duże, 
błyszczące, purpurowoczerwone; biała, 
łuszcząca się kora;

2 100 – 120
200 – 220

c5
c12

Betula Sentinelle Dʹargent ʹMinsentʹ
brzoza Sentinelle Dʹargent – 
śnieżnobiała kora; pokrój kolumnowy;

5b 100 – 120
200 – 220

c5
c5

Betula utilis ʹDoorenbosʹ 
(Betula jacquemontii)
brzoza pożyteczna ʹDoorenbosʹ – duże, 
błyszczące liście; przepiękna, biała kora;

5b
100 – 120
180 – 200
220 – 240

c5
c7,5
c12

Betula utilis ʹGrayswood Ghostʹ
brzoza pożyteczna ʹGrayswood Ghostʹ – 
śnieżnobiała, gładka kora;

6a 100 – 120 c5

Betula utilis ʹLong Trunkʹ 
brzoza pożyteczna ʹLong Trunkʹ – 
forma zwisła; duże, błyszczące liście; 
śnieżnobiała kora;

5a

100 – 120
240 – 260

200
220

c5
c20
c20
c30

6 – 8
10 – 12
10 – 12

pa
pa

Betula utilis ʹSilver Shadowʹ
brzoza pożyteczna ʹSilver Shadowʹ – 
śnieżnobiała, gładka kora;

6a 100 – 120
160 – 180

c5
c5

Betula ʹWhite Lightʹ 
brzoza ʹWhite Lightʹ – wzrost szybki; 
śnieżnobiała kora;

5b 100 – 120
160 – 180

c5
c5

BUDDLEJA – BUDLEJA, OMŻYN

Buddleja ʹBicolorʹ
budleja ʹBicolorʹ – kwiaty różowe 
i pomarańczowe w jednym kwiatostanie;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹBlack Knightʹ
budleja Davida ʹBlack Knightʹ – kwiaty 
czarnofioletowe;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹFascinatingʹ
budleja Davida ʹFascinatingʹ – kwiaty 
różowe;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹIle de Franceʹ
budleja Davida ʹIle de Franceʹ – kwiaty 
fioletowe;

6b 40 – 60 c3
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Buddleja davidii Moonshine 
ʹBuddmaʹ PBR 
budleja Davida Moonshine – odmiana 
o żółtych liściach ładnie kontrastujących 
z ciemnoróżowymi kwiatami;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹPink Delightʹ
budleja Davida ʹPink Delightʹ – 
kwiatostany duże, jasnoróżowe;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹRoyal Redʹ
budleja Davida ʹRoyal Redʹ – kwiaty 
purpurowoczerwone;

6b 40 – 60 c3

Buddleja davidii ʹWhite Ballʹ
budleja Davida ʹWhite Ballʹ – niski, zwarty 
krzew; kwiaty białe;

6b 30 – 40 c3

Buddleja davidii ʹWhite Profusionʹ
budleja Davida ʹWhite Profusionʹ – 
kwiaty białe; 

6b 40 – 60 c3

BUXUS – BUKSZPAN

Buxus microphylla ʹFaulknerʹ
bukszpan drobnolistny ʹFaulknerʹ – 
zimozielony, gęsty krzew o regularnym 
kulistym pokroju; osiąga 1 m wys.; 

6b 20 – 25 c3

Buxus sempervirens
bukszpan wieczniezielony – gęsty, 
zimozielony krzew; idealny na strzyżone 
żywopłoty;

6b 30 – 40
40 – 60

c2
c25   

CALLICARPA – PIĘKNOTKA

Callicarpa bodinieri ʹProfusionʹ
pięknotka Bodiniera ʹProfusionʹ – 
niezwykle ozdobny krzew ze względu na 
piękne, jaskraworóżowe owoce;

6b 60 – 80 c5

CALYCANTHUS – KIELICHOWIEC

Calycanthus floridus 
kielichowiec wonny – krzew do 1,5 m wys.; 
kwiaty czerwonobrązowe, pachnące octem 
lub truskawkami;

6b 40 – 60 c5

Calycanthus floridus ʹAthensʹ  
kielichowiec wonny ʹAthensʹ – odmiana 
o zielonożółtych kwiatach;

6b 50 – 60 c7,5
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eCARAGANA – KARAGANA

Caragana arborescens ʹLutescensʹ
karagana syberyjska ʹLutescensʹ – wiosną 
liście złotożółte, póżniej zielenieją;

2 120 – 140 c7,5

Caragana arborescens ʹPendulaʹ
karagana syberyjska ʹPendulaʹ – forma 
zwisająca;

2

120
150

160 – 180
180 – 200

c12
c15
c12
c15

pa
pa
pa
pa

Caragana arborescens ʹWalkerʹ
karagana syberyjska ʹWalkerʹ – forma 
zwisająca; liście zredukowane prawie do 
samych nerwów;

2 120
160

c12
c15

pa
pa

Caragana jubata 
karagana grzywiasta – krzew o niezwykłym 
wyglądzie z niewieloma grubymi pędami 
pokrytymi kosmatym kutnerem;

3 80 – 100 c12 pa

CARPINUS – GRAB

Carpinus betulus
grab pospolity – duże drzewo; nadaje się na 
cięte szpalery;

5a

40 – 60
140 – 160
220 – 240
280 – 300

c3
c7,5
c25
c60 12 – 14 pa 

Carpinus betulus ʹColumnarisʹ
grab pospolity ʹColumnarisʹ – bardzo 
wolno rosnąca, szerokokolumnowa 
odmiana;

5a 30 – 40 c3

Carpinus betulus ʹFastigiataʹ
grab pospolity ʹFastigiataʹ – forma 
stożkowata;

5a

140 – 160
160 – 180
260 – 280
320 – 340

c7,5
c10
c50
c43

8 – 10
10 – 12

Carpinus betulus ʹFoliis 
Argenteovariegatis Pendulaʹ
grab pospolity ʹFoliis Argenteovariegatis 
Pendulaʹ – liście biało pstre; pokrój 
płaczący;

5a
140 – 160
140 – 160
200 – 220

c5
c7,5
c10

pa
pa

Carpinus betulus ʹGlobusʹ
grab pospolity ʹGlobusʹ – zwarte, wolno 
rosnące drzewo; pokrój jajowatokulisty;

5a 35 – 40 c5

Carpinus betulus ʹLucasʹ 
grab pospolity ʹLucasʹ – odmiana 
wąskokolumnowa; wzrost silny;

5a 80 – 100
140 – 160

c5
c10
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Carpinus betulus ʹMonumentalisʹ
grab pospolity ʹMonumentalisʹ – bardzo 
wolno rosnąca, kolumnowa forma;

5a 30 – 40 c5

Carpinus betulus ʹPendulaʹ
grab pospolity ʹPendulaʹ – forma płacząca; 5a 120 – 140 c12

Carpinus betulus ʹPinocchioʹ 
grab pospolity ʹLucasʹ – odmiana 
wąskokolumnowa;

5a 80 – 100
380 – 400

c5
c20 10 – 12

Carpinus betulus ʹPurpureaʹ
grab pospolity ʹPurpureaʹ – młode liście 
czerwonopurpurowe;

5a 40 – 60 c3

Carpinus betulus ʹQuercifoliaʹ
grab pospolity ʹQuercifoliaʹ – odmiana 
o powcinanych liściach, przypominających 
liście dębu;

5a 40 – 60 c3

Carpinus japonica
grab japoński – duże drzewo; bardzo 
oryginalne liście z wciśniętymi nerwami; 
piękny kolor jesienny; ozdobne owocostany;

5a 160 – 180 c5

CARYOPTERIS – BARBULA

Caryopteris ×clandonensis ʹHeavenly Blueʹ
barbula klandońska ʹHeavenly Blueʹ – 
pachnący krzew do 1 m wys.; liczne, niebieskie 
kwiatostany pojawiają się jesienią;

6b 30 – 40 c3

Caryopteris ×clandonensis ʹSummer 
Sorbetʹ PBR 
barbula klandońska ʹWorcester Goldʹ – 
liście żółto obrzeżone; kwiaty niebieskie;

6b 30 – 40 c3

Caryopteris ×clandonensis ʹWhite 
Surpriseʹ PBR

barbula klandońska ʹWhite Surpriseʹ – 
kwiaty niebieskie; liście biało obrzeżone;

6b 30 – 40 c3

Caryopteris ×clandonensis ʹWorcester Goldʹ
barbula klandońska ʹWorcester Goldʹ – 
liście złotożółte; kwiaty niebieskie;

6b 20 – 30 c2
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eCASTANEA – KASZTAN

Castanea sativa ʹAspleniifoliaʹ
kasztan jadalny ʹAspleniifoliaʹ – liście 
długie, wąskie, nieregularnie postrzępione;

6b 100 – 120 c10 pa

Castanea sativa ʹVincent van Goghʹ
kasztan jadalny ʹVincent van Goghʹ – 
młode przyrosty zygzakowato poskręcane;

6b 100 – 140 c10 pa

CATALPA – KATALPA, SURMIA

Catalpa bignonioides ʹAureaʹ
surmia bignoniowata ʹAureaʹ – odmiana 
o dużych, żółtych liściach;

6a

160
160 – 180
200 – 220
320 – 340

c20
c30
c30
c43

6 – 8
6 – 8

14 – 16

pa
pa
pa

Catalpa bignonioides ʹKoehneiʹ
surmia bignoniowata ʹKoehneiʹ – liście 
szeroko żółto obrzeżone;

6a 100 – 120
120 – 140

c5
c12

Catalpa bignonioides ʹNanaʹ
surmia bignoniowata ʹNanaʹ – forma 
karłowa;

6a
140 – 160
180 – 200
220 – 240

c30
c30
c30

6 – 8
6 – 8
6 – 8

pa
pa
pa

Catalpa fargesii f. duclouxii
surmia Fargesa forma Duclouxa – rzadko 
spotykana surmia o dużych, różowych 
kwiatach; wymaga zabezpieczania na zimę;

7b 100 – 120 c5

Catalpa ovata
surmia żółtokwiatowa – kwiaty jasnożółte; 
liście klapowane, błyszczące;

6b 100 – 120 c5

Catalpa speciosa ʹPulverulentaʹ
surmia wielkokwiatowa ʹPulverulentaʹ – 
liście biało przyprószone;

6a 100 – 120 c5

Catalpa szechuanica 
surmia syczuańska – bardzo rzadki gatunek 
pochodzący ze środkowych Chin;

7b 100 – 120 c5

CELTIS – WIĄZOWIEC

Celtis occidentalis
wiązowiec zachodni – duże, 
północnoamerykańskie drzewo 
o charakterystycznej szarej korze;

5a 160 – 180 c5
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CEPHALANTHUS – GUZIKOWIEC

Cephalanthus occidentalis
guzikowiec zachodni – interesujący krzew 
o zwartych, kulistych kwiatostanach; 
dobrze rośnie na terenach podmokłych;

5b 40 – 60 c5

CERCIDIPHYLLUM – GRUJECZNIK

Cercidiphyllum japonicum
grujecznik japoński – drzewo do 15 m wys.; 
jesienią liście żółte lub czerwone;

5b
140 – 160
340 – 360
380 – 400

c5
c20
c30

6 – 8
12 – 14

Cercidiphyllum japonicum 
ʹAmazing Graceʹ 
grujecznik japoński ʹAmazing Graceʹ – 
płacząca odmiana o szerokim, rozłożystym 
pokroju i powolnym wzroście;

5b 80 – 100
120 – 140

c5
c5 pa

Cercidiphyllum japonicum 
ʹChameleonʹ 
grujecznik japoński ʹChameleonʹ – liście 
nieregularnie żółto obrzeżone;

5b 80 – 100 c5

Cercidiphyllum japonicum 
Glowball ʹjww4ʹ PBR  
grujecznik japoński Glowball – wysoki 
krzew o regularnym, kulistym pokroju;

5b 180 – 200 c30 pa

Cercidiphyllum japonicum  
ʹHeronswood Globeʹ
grujecznik japoński ʹHeronswood Globeʹ – 
pokrój kulisty;

5b 80 – 100 c3

Cercidiphyllum japonicum ʹPendulumʹ
grujecznik japoński ʹPendulumʹ – forma 
płacząca;

5b

120 – 140
140 – 160
160 – 180
180 – 200

c12
c12
c25
c30 10 – 12

pa
pa
pa
pa

Cercidiphyllum japonicum ʹRotfuchsʹ
grujecznik japoński ʹRotfuchsʹ – młode 
liście czerwonopurpurowe, później 
ciemnozielone;

5b 80 – 100 c5

Cercidiphyllum magnificum
grujecznik wspaniały – gatunek 
odznaczający się większymi liśćmi niż 
grujecznik japoński;

5b 100 – 120 c5
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eCERCIS – JUDASZOWIEC

Cercis canadensis
judaszowiec kanadyjski – wysoki krzew; 
różowe kwiaty na gałęziach i pniu; liście 
błyszczące;

6b 40 – 60 c5

Cercis canadensis ʹForest Pansyʹ
judaszowiec kanadyjski ʹForest Pansyʹ 
– wysoki krzew; liście sercowate, 
ciemnopurpurowe; 

6b 60 – 80
120 – 140

c5
c20

Cercis canadensis ʹHearts of Goldʹ 
judaszowiec kanadyjski ʹHearts of Goldʹ – 
liście żółte; wzrost powolny;

6b 40 – 60 c5

Cercis canadensis ʹLittle Woodyʹ 
judaszowiec kanadyjski ʹLittle Woodyʹ 
– karłowa odmiana o wyprostowanym 
pokroju; liście drobne, ciemnozielone; 
kwiaty ciemnoróżowe;

6b 40 – 60 c5

Cercis canadensis Red Force 
ʹMinrouge3ʹ 
judaszowiec kanadyjski Red Force – nowa 
odmiana o czerwonopurpurowych liściach;

6b 100 – 120 c7,5

Cercis siliquastrum
judaszowiec południowy – wysoki krzew; 
różowe kwiaty pojawiają się na gałęziach 
i pniu rośliny;

6b 40 – 60 c5

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

Chaenomeles japonica ʹCidoʹ  
pigwowiec japoński ʹCidoʹ – niski, 
rozłożysty krzew; kwiaty pomarańczowe; 
odmiana o wyjątkowo aromatycznych 
owocach;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Chaenomeles japonica ʹCido Redʹ  
pigwowiec japoński ʹCido Redʹ – niski, 
rozłożysty krzew; kwiaty czerwone; 
odmiana o wyjątkowo aromatycznych 
owocach;

5a 40 – 60 c5

Chaenomeles japonica ʹRed Joyʹ 
pigwowiec japoński ʹRed Joyʹ – kwiaty 
czerwone, płatki i liście łyżeczkowato 
powyginane;

5a 30 – 40 c3
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Chaenomeles speciosa ʹNivalisʹ  
pigwowiec okazały ʹNivalisʹ – kwiaty czysto 
białe; wzrost silny;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles speciosa ʹRubraʹ  
pigwowiec okazały ʹRubraʹ – kwiaty 
czerwone;

5a 60 – 80 c3

Chaenomeles speciosa ʹSimoniiʹ  
pigwowiec okazały ʹSimoniiʹ – 
forma karłowa; kwiaty podwójne, 
krwistoczerwone;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles speciosa ʹYukigotenʹ
pigwowiec okazały ʹYukigotenʹ – kwiaty 
białe lub jasnożółte, półpełne;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Chaenomeles ×superba ʹCameoʹ
pigwowiec wspaniały ʹCameoʹ – kwiaty 
półpełne, łososioworóżowe;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba ʹColour Trailʹ  
pigwowiec wspaniały ʹColour Trailʹ – 
kwiaty białoróżowe; wzrost niski;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles ×superba ʹCrimson 
and Goldʹ  
pigwowiec wspaniały ʹCrimson and Goldʹ – 
kwiaty czerwone z żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles ×superba ʹFlocon Roseʹ  
pigwowiec wspaniały ʹFlocon Roseʹ – 
kwiaty jasnoróżowe, pojawiające się bardzo 
wcześnie wiosną;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba ʹHollandiaʹ  
pigwowiec wspaniały ʹHollandiaʹ – kwiaty 
ciemnoczerwone, duże; krzew do 1,5 m;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba ʹJet Trailʹ  
pigwowiec wspaniały ʹJet Trailʹ – czysto 
białe kwiaty; wzrost powolny;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c7,5 pa

Chaenomeles speciosa ʹKinshidenʹ
pigwowiec okazały ʹKinshidenʹ – kwiaty 
półpełne, zielonożółte;

5a
30 – 40
40 – 60

120 – 140

c3
c5

c7,5 pa
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eChaenomeles ×superba ʹNicolineʹ  
pigwowiec wspaniały ʹNicolineʹ – 
szkarłatnoczerwone kwiaty;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles ×superba  
ʹOrange Stormʹ PBR 
pigwowiec wspaniały ʹOrange Stormʹ 
– nowa, niezwykle atrakcyjna odmiana 
o ogromnych, pełnych, pomarańczowych 
kwiatach;

5a 40 – 60 c5

Chaenomeles ×superba ʹOrange Trailʹ
pigwowiec wspaniały ʹOrange Trailʹ – 
kwiaty pomarańczowe, bardzo duże;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles ×superba ʹPink Ladyʹ  
pigwowiec wspaniały ʹPink Ladyʹ – bardzo 
ciemne pąki; kwiaty różowe; wzrost niski;

5a 30 – 40 c3

Chaenomeles ×superba  
ʹPink Stormʹ PBR 
pigwowiec wspaniały ʹPink Stormʹ – 
nowa, niezwykle atrakcyjna odmiana 
o ogromnych, pełnych, ciemnoróżowych 
kwiatach;

5a 40 – 60 c5

Chaenomeles ×superba Pink Trail 
ʹInterpitraʹ  
pigwowiec wspaniały Pink Trail – kwiaty 
intensywnie różowe; wzrost niski;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba  
ʹSalmon Horizonʹ  
pigwowiec wspaniały ʹSalmon Horizonʹ – 
płożąca forma; kwiaty łososioworóżowe;

5a 30 – 40
120 – 140

c3
c5 pa

Chaenomeles ×superba  
ʹScarlet Stormʹ PBR 
pigwowiec wspaniały ʹScarlet Stormʹ – 
nowa, niezwykle atrakcyjna odmiana 
o ogromnych, pełnych, ciemnoczerwonych 
kwiatach;

5a 40 – 60 c5

CHIMONANTHUS – ZIMOKWIAT

Chimonanthus praecox
zimokwiat wczesny – interesujący krzew 
z rodziny kielichowcowatych; kwiaty 
kremowożółte; kwitnie w zimie lub 
wczesną wiosną;

7a 40 – 60 c5
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CHIONANTHUS – ŚNIEGOWIEC

Chionanthus retusus
śniegowiec chiński – rzadko spotykany 
wysoki krzew pochodzący z Dalekiego 
Wschodu; liście omszone od spodu; 
ozdobne, wiechowate kwiatostany;

6a 30 – 40 c3

Chionanthus virginicus
śniegowiec wirginijski – wysoki krzew; 
liście skórzaste; duże, ozdobne, wiechowate 
kwiatostany;

5b 30 – 40 c3

CLADRASTIS – STRĄCZYN

Cladrastis kentukea
strączyn żółty – niewielkie drzewo 
o dekoracyjnych, białych kwiatach, 
zebranych w długie kwiatostany;

5b 120 – 140 c5

CLERODENDRUM – SZCZĘŚLIN

Clerodendrum trichotomum 
szczęślin późny – wyprostowany krzew 
ozdobny z białych kwiatów oraz niebieskich 
jagód, pięknie kontrastujących z różowymi 
mięsistymi kielichami;

7b 60 – 80 c5

CLETHRA – ORSZELINA

Clethra alnifolia ʹPink Spireʹ
orszelina olcholistna ʹPink Spireʹ – wysoki 
krzew; kwiatostany długie, różowe;

6b 40 – 60 c5

CORNUS – DEREŃ

Cornus alba ʹAureaʹ
dereń biały ʹAureaʹ – liście żółte; 3 40 – 60 c3

Cornus alba Baton Rouge ‘MinbatʹPBR

dereń biały Baton Rouge – pędy zimą 
czerwonopurpurowe; ciemnopurpurowe 
jesienne wybarwienie liści;

3 40 – 60
80 – 100

c3
c7,5

Cornus alba ʹCream Crackerʹ PBR

dereń biały ʹCream Crackerʹ – gęsty krzew; 
liście kremowo obrzeżone, jesienią różowe;

3 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Cornus alba ʹElegantissimaʹ
dereń biały ʹElegantissimaʹ – liście szeroko, 
biało obrzeżone;

3
40 – 60
80 – 100
100 – 120

c3
c5

c20
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eCornus alba ʹGouchaultiiʹ
dereń biały ʹGouchaltiiʹ – wzrost silny; 
liście szeroko żółto obrzeżone;

3 60 – 80 c5

Cornus alba Ivory Halo ʹBailhaloʹ PBR

dereń biały Ivory Halo – zwarty, gęsty 
krzew; liście szeroko, biało obrzeżone;

3 40 – 60
60 – 80

c3
c7,5

Cornus alba ʹKesselringiiʹ
dereń biały ʹKesselringiiʹ – pędy 
ciemnopurpurowe, prawie czarne;

3 60 – 80 c3

Cornus alba ʹSiberian Pearlsʹ
dereń biały ʹSiberian Pearlsʹ – pędy jak 
u odm. ʹSibiricaʹ; obficie kwitnie i owocuje;

3 40 – 60 c3

Cornus alba ʹSibiricaʹ
dereń biały ʹSibiricaʹ – pędy czerwone; 3 40 – 60

60 – 80
c3
c5

Cornus alba ʹSibirica Variegataʹ
dereń biały ʹSibirica Variegataʹ – pędy 
czerwone; liście biało obrzeżone;

3 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5

Cornus alternifolia
dereń skrętolistny – wysoki krzew 
o pagodowym ułożeniu gałęzi;

6a 60 – 80 c5

Cornus alternifolia ʹArgenteaʹ
dereń skrętolistny ʹArgenteaʹ – pagodowe 
ułożenie gałęzi; liście bardzo drobne, biało 
pstre;

6a 40 – 60 c5

Cornus alternifolia ʹGolden Shadowsʹ  
dereń skrętolistny ʹGolden Shadowsʹ – liście 
szeroko żółto obrzeżone;

6a 40 – 60 c5

Cornus alternifolia ʹGoldfinchʹ 
dereń skrętolistny ʹGoldfinchʹ – liście 
szeroko żółto obrzeżone;

6a 40 – 60 c5

Cornus alternifolia ʹSilver Giantʹ
dereń skrętolistny ʹSilver Giantʹ – liście 
delikatnie biało obrzeżone;

6a 80 – 100
120 – 140

c5
c20

Cornus alternifolia ʹYellow Springʹ
dereń skrętolistny ʹYellow Springʹ – wiosną 
liście żółto obrzeżone, później zielenieją;

6a 140 – 160 c20

Cornus amomum ʹBlue Cloudʹ
dereń błękitny ʹBlue Cloudʹ – krzew 
do 2 m wys.; liczne, ozdobne, 
ciemnoniebieskie owoce;

5a 40 – 60 c3
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Cornus ʹAsconaʹ  
dereń ʹAsconaʹ – wysoki krzew o lekko 
przewisającym pokroju; kwiaty otoczone 
bardzo dużymi białymi podsadkami;

6b 80 – 100 c7,5

Cornus canadensis
dereń kanadyjski – wartościowa 
i poszukiwana roślina okrywowa;

3 15 – 20 c3

Cornus ʹCelestial Shadowʹ  
dereń ʹCelestial Shadowʹ – odmiana ozdobna 
z kwiatów otoczonych białymi podsadkami 
i szeroko żółto obrzeżonych liści;

6b 100 – 120 c7,5

Cornus controversa ʹCandlelightʹ
dereń pagodowy ʹCandlelightʹ – żółte 
wiosenne zabarwienie liści;

6a 60 – 80 c5

Cornus controversa ʹGreen Carpetʹ
dereń pagodowy ʹGreen Carpetʹ – forma 
płożąca; 

6a 40 – 60 c5

Cornus controversa ʹLaskaʹ
Cornus controversa ʹLaskaʹ – wąskie, 
lancetowate liście;

6a 40 – 60 c5

Cornus controversa ʹMarginata Nordʹ
dereń pagodowy ʹMarginata Nordʹ – liście 
delikatnie biało obrzeżone;

6a 60 – 80 c5

Cornus controversa ʹPagodaʹ
dereń pagodowy ʹPagodaʹ – odmiana 
o bardzo regularnym, „pagodowym” 
pokroju;

6a 40 – 60 c5

Cornus controversa ʹVariegataʹ
dereń pagodowy ʹVariegataʹ – liście szeroko, 
biało obrzeżone;

6b 40 – 60 c5

Cornus ʹEddieʹs White Wonderʹ
dereń ʹEddieʹs White Wonderʹ – wysoki, 
silnie rosnący krzew; największą ozdobą są 
bardzo duże, płatkowate, białe podsadki;

6b 80 – 100 c7,5

Cornus florida
dereń kwiecisty – bardzo ozdobny, 
wysoki krzew; kwiaty z 4 dużymi, białymi 
podsadkami;

6b 60 – 80 c5

Cornus florida ʹCherokee Braveʹ 
dereń kwiecisty ʹCherokee Braveʹ – 
podsadki intensywnie czerwonoróżowe;

6b 40 – 60 c5
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eCornus florida ʹCherokee Chiefʹ
dereń kwiecisty ʹCherokee Chiefʹ – 
podsadki różowoczerwone;

6b 100 – 120 c12

Cornus florida ʹCherokee Daybreakʹ
dereń kwiecisty ʹCherokee Daybreakʹ – 
liście nieregularnie kremowo obrzeżone; 

6b 40 – 60
80 – 100

c5
c12

Cornus florida ʹCherokee Princessʹ
dereń kwiecisty ʹCherokee Princessʹ – 
podsadki duże, białe; kwitnie bardzo 
obficie;

6b 80 – 100 c12

Cornus florida ʹCherokee Sunsetʹ
dereń kwiecisty ʹCherokee Sunsetʹ – liście 
szeroko żółto obrzeżone; podsadki różowe;

6b 40 – 60
100 – 120

c5
c12

Cornus florida ʹCloud Nineʹ 
dereń kwiecisty ʹCloud Nineʹ – bardzo 
obficie kwitnąca odmiana; podsadki czysto 
białe;

6b 40 – 60 c5

Cornus florida ʹDanielaʹ 
dereń kwiecisty ʹDanielaʹ – odmiana 
o złotożółtych liściach;

6b 40 – 60 c5

Cornus florida ʹEternalʹ 
dereń kwiecisty ʹEternalʹ – odmiana 
o pełnych kwiatach (kwiaty otoczone 
kilkoma okółkami podsadek);

6b 60 – 80 c7,5

Cornus florida ʹFirebirdʹ 
dereń kwiecisty ʹFirebirdʹ – liście 
z nieregularną białą obwódką, która 
z czasem czerwienieje; podsadki czerwone;

6b 60 – 80 c7,5

Cornus florida ʹPurple Gloryʹ 
dereń kwiecisty ʹPurple Gloryʹ – 
podsadki czerwonopurpurowe; liście 
są początkowo czerwonawe, z czasem 
ciemnieją aż do ciemnopurpurowego 
przebarwienia jesienią;

6b 100 – 120 c12

Cornus florida ʹRainbowʹ
dereń kwiecisty ʹRainbowʹ – liście żółto 
obrzeżone; podsadki białe;

6b
40 – 60
70 – 80

100 – 120

c5
c7,5
c12

Cornus kousa ʹAkatsukiʹ 
dereń kousa ʹAkatsukiʹ – liście szeroko biało 
obrzeżone; podsadki różowe;

6b 80 – 100 c3
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Cornus kousa ʹBonfireʹ 
dereń kousa ʹBonfireʹ – liście żółto 
obrzeżone; podsadki białe;

6b 80 – 100 c5

Cornus kousa ʹCappuccinoʹ 
dereń kousa ʹCappuccinoʹ – 
nowa, bardzo atrkcyjna odmiana 
o czerwonopurpurowych liściach 
na młodych pędach; 

6b 80 – 100 c7,5

Cornus kousa ʹChina Girlʹ
dereń kousa ʹChina Girlʹ – podsadki duże, 
białe, zaostrzone;

6b 60 – 80 c7,5

Cornus kousa var. chinensis
dereń kousa odmiana chińska – krzew 
ozdobny z dużych, białych, zaostrzonych 
podsadek; kwitnie w czerwcu;

6b 40 – 60 c3

Cornus kousa ʹDoubloonʹ 
dereń kousa ʹDoubloonʹ – podsadki duże, 
białe, wydłużone; wzrost silny;

6b 100 – 120 c12

Cornus kousa ʹElisabeth Lustgartenʹ 
dereń kousa ʹElisabeth Lustgartenʹ – 
odmiana o płaczącym pokroju; podsadki 
białe; kwitnie bardzo obficie;

6b 80 – 100 c15

Cornus kousa ʹEvaʹs Beautyʹ 
dereń kousa ʹEvaʹs Beautyʹ – liście 
nieregularnie biało upstrzone;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹGold Cupʹ 
dereń kousa ʹGold Cupʹ – liście z żółtym 
środkiem; podsadki białe;

6b 100 – 120 c12

Cornus kousa ʹGold Starʹ 
dereń kousa ʹGold Starʹ – liście z żółtym 
środkiem; podsadki białe;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹKimʹ 
dereń kousa ʹKimʹ – liście nieregularnie 
biało obrzeżone;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹLauraʹ 
dereń kousa ʹLauraʹ – liście szeroko biało 
obrzeżone; 

6b 40 – 60
60 – 80

c5
c7,5

Cornus kousa ʹMilky Wayʹ
dereń kousa ʹMilky Wayʹ – białe, ostro 
zakończone podsadki; kwitnie bardzo 
obficie;

6b 40 – 60
100 – 120

c5
c20
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eCornus kousa ʹMoonbeamʹ 
dereń kousa ʹMoonbeamʹ – silnie rosnąca 
i bardzo obficie kwitnąca odmiana; 
podsadki duże, czysto białe;

6b 100 – 120 c12

Cornus kousa ʹPévé Foggyʹ 
dereń kousa ʹPévé Foggyʹ – niski, wolno 
rosnący krzew; liście wąskie, szarawe, 
delikatnie biało obrzeżone; 

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹPévé Limboʹ 
dereń kousa ʹPévé Limboʹ – liście wąskie, 
biało obrzeżone; wzrost powolny;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹPink Lipsʹ 
dereń kousa ʹPink Lipsʹ – na młodych 
przyrostach liście gęsto biało i różowo 
upstrzone;

6b 40 – 60
100 – 120

c5
c5

Cornus kousa ʹSatomiʹ
dereń kousa ʹSatomiʹ – duże, różowe 
podsadki;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹSilver Pheasantʹ 
dereń kousa ʹSilver Pheasantʹ – liście 
szeroko biało obrzeżone; wzrost powolny;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹSnowboyʹ 
dereń kousa ʹSnowboyʹ – liście szeroko biało 
obrzeżone; 

6b 80 – 100 c5

Cornus kousa ʹSquare Danceʹ 
dereń kousa ʹSquare Danceʹ – wzrost silny; 
kwitnie bardzo obficie; białe podsadki 
w romboidalnym kształcie;

6b 100 – 120 c7,5

Cornus kousa ʹSummer Funʹ 
dereń kousa ʹSummer Funʹ – wysoki krzew 
o biało obrzeżonych liściach; podsadki 
białe;

6b 40 – 60 c5

Cornus kousa ʹTsukuba-no-mineʹ 
dereń kousa ʹTsukuba-no-mineʹ – wąskie, 
wydłużone, białe podsadki nadają 
kwiatostanom gwiaździstego kształtu.

6b 80 – 100 c7,5

Cornus kousa ʹWhite Dustedʹ 
dereń kousa ʹWhite Dustedʹ – liście żółto 
i kremowo marmurkowo upstrzone;

6b 80 – 100 c5

Cornus kousa ʹWolf Eyesʹ 
dereń kousa ʹWolf Eyesʹ – wąskie, biało 
obrzeżone liście; podsadki białe;

6b 80 – 100 c5
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Cornus mas  
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 40 – 60

60 – 80
c3
c5

Cornus mas ʹAlionaʹ  
dereń jadalny ʹAlionaʹ – odmiana 
wielkoowocowa;

5a 120 – 140 c7,5

Cornus mas ʹElegantissimaʹ
dereń jadalny ʹElegantissimaʹ – liście 
nieregularnie jasnozielono i żółto 
upstrzone;

5a 40 – 60 c5

Cornus mas ʹJolicoʹ  
dereń jadalny ʹJolicoʹ – jedna z najlepszych 
odmian owocowych derenia;

5a 100 – 120 c7,5

Cornus mas ʹSchönbrunner 
Gourmet-Dirndlʹ  
dereń jadalny ʹSchönbrunner Gourmet-
Dirndlʹ – austriacka odmiana owocowa;

5a 100 – 120
140 – 160

c7,5
c10

Cornus mas ʹTricolorʹ
dereń jadalny ʹVariegataʹ – liście szeroko 
żółto obrzeżone; w trakcie lata zaczynają 
różowieć;

5a 40 – 60 c5

Cornus mas ʹVariegataʹ
dereń jadalny ʹVariegataʹ – liście szeroko 
biało obrzeżone;

5a 40 – 60 c5

Cornus nuttallii ʹNorth Starʹ 
dereń Nuttalla ʹNorth Starʹ – wysoki, silnie 
rosnący krzew o bardzo ozdobnych, białych, 
dużych podsadkach;

7a 100 – 120 c7,5

Cornus sanguinea ʹCompressaʹ
dereń świdwa ʹCompressaʹ – wzrost 
powolny; liście małe, ciemnozielone, 
pomarszczone;

5b 40 – 60
60 – 80

c3
c7,5

Cornus sanguinea ʹGreen Lightʹ
dereń świdwa ʹGreen Lightʹ – 
wzrost silny i zdrowy; pędy zimą 
jaskrawopomarańczowe;

4 40 – 60 c3

Cornus sanguinea ʹMidwinter Fireʹ
dereń świdwa ʹMidwinter Fireʹ – pędy 
pomarańczowe; liście cytrynowozielone;

4 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Cornus sericea ʹBuddʹs Yellowʹ
dereń rozłogowy ʹBuddʹs Yellowʹ – zimą 
pędy żółte;

3 40 – 60 c3
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eCornus sericea ʹCardinalʹ
dereń rozłogowy ʹCardinalʹ – zwarty 
pokrój; pędy koralowoczerwone; 

3 60 – 80 c3

Cornus sericea ʹFlavirameaʹ
dereń rozłogowy ʹFlavirameaʹ – pędy 
jasnozielone, prawie żółte;

3 40 – 60
100 – 120

c3
c7,5

Cornus sericea ʹHedgerowʹs Goldʹ
dereń rozłogowy ʹHedgerowʹs Goldʹ – liście 
duże, szeroko żółto obrzeżone; odmiana 
szybko rozkrzewiająca się;

3 40 – 60 c3

Cornus sericea ʹKelseyiʹ
dereń rozłogowy ʹKelseyiʹ – karłowa, zwarta 
forma; dorasta do 0,5 m;

5a 40 – 60 c3

Cornus sericea ʹWhite Goldʹ
dereń rozłogowy ʹWhite Goldʹ – pędy zimą 
zielonożółte; liście biało obrzeżone;

3 40 – 60 c3

Cornus Stellar Pink ʹRutganʹ 
dereń Stellar Pink – duże różowe 
podsadki; wzrost silny;

6b 60 – 80
100 – 120

c5
c7,5

CORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC

Corylopsis pauciflora
leszczynowiec skąpokwiatowy – niski, 
rozłożysty krzew; liczne, drobne, bladożółte 
kwiaty pojawiają się wczesną wiosną;

6b 60 – 80 c5

Corylopsis sinensis
leszczynowiec chiński – krzew do 5 m wys.; 
ozdobne żółte kwiaty pojawiają się wczesną 
wiosną; rzadki gatunek występujący 
w środkowo – wschodnich Chinach;

6b 60 – 80 c5

Corylopsis spicata
leszczynowiec kłosowaty – rzadko 
spotykany japoński gatunek; liście 
przypominające leszczynę; kwiaty wczesną 
wiosną, przed rozwojem liści;

6b 60 – 80 c5

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana ʹAgnieszkaʹ
leszczyna pospolita ʹAgnieszkaʹ – wcześniej 
oferowana jako ʹLeszekʹ; liście biało upstrzone;

5a 40 – 60
100 – 120

c5
c12 pa

Corylus avellana ʹAnnyʹs Compact Redʹ
leszczyna pospolita ʹAnnyʹs Compact Redʹ 
– karłowa forma; liście ciemnopurpurowe;

5a 40 – 60 c5
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Corylus avellana ʹAnnyʹs Red Dwarfʹ
leszczyna pospolita ʹAnnyʹs Red Dwarfʹ – 
karłowa forma; liście ciemnopurpurowe;

5a 40 – 60 c5

Corylus avellana ʹAureaʹ  
leszczyna pospolita ʹAureaʹ – liście żółte; 5a 80 – 100 c5

Corylus avellana ʹContortaʹ
leszczyna pospolita ʹContortaʹ – pędy 
spiralnie poskręcane;

5a 60 – 80
120

c7,5
c10 pa

Corylus avellana ʹHeterophyllaʹ   
leszczyna pospolita ʹHeterophyllaʹ – liście 
nieregularnie postrzępione;

5a 60 – 80 c5

Corylus avellana ʹLittle Robʹ
leszczyna pospolita ʹLittle Robʹ – forma 
karłowa; pokrój zwarty, kulisty; liście 
jasnoczerwone;

5a 40 – 60 c5

Corylus avellana ʹPendulaʹ
leszczyna pospolita ʹPendulaʹ – forma 
pnąca;

5a 100 – 120
100 – 120

c5
c10 pa

Corylus avellana 
Purple Umbrella ʹjm 251ʹ PBR 
leszczyna pospolita Purple Umbrella – 
nowa odmiana o parasolowatym pokroju 
i purpurowoczerwonych liściach;

5a
120 – 140
120 – 140
160 – 180

c5
c10
c10

pa
pa

Corylus avellana ʹPurpureaʹ  
leszczyna pospolita ʹPurpureaʹ – owoce 
duże; liście ciemnopurpurowe;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana ʹStellaʹ  
leszczyna pospolita ʹStellaʹ – owoce duże; 
liście błyszczące, ciemnopurpurowe;

5a 80 – 100 c5

Corylus avellana ʹSyrenaʹ  
leszczyna pospolita ʹSyrenaʹ – liście 
ciemnopurpurowe; owoce duże, jadalne;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana ʹTwisterʹ 
leszczyna pospolita ʹTwisterʹ – karłowa 
odmiana o spiralnie poskręcanych pędach 
i liściach;

5a 40 – 60 c5

Corylus colurna
leszczyna turecka – drzewo o pięknej, 
tafelkowatej, szarej korze;

5b 200 – 220 c15
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eCorylus ×colurnoides ʹProfesor 
Władysław Bugałaʹ
leszczyna pośrednia ʹProfesor Władysław 
Bugałaʹ – liście purpurowoczerwone;

5a 60 – 80 c5

Corylus ʹRed Majesticʹ PBR

leszczyna ʹRed Majesticʹ – pędy spiralnie 
poskręcane; liście czerwonopurpurowe;

5a 60 – 80 c7,5

COTINUS – PERUKOWIEC

Cotinus coggygria Golden Spirit 
ʹAncotʹ PBR

perukowiec podolski Golden Spirit – 
liście złotożółte;

6a 40 – 60 c3

Cotinus coggygria ʹKanariʹ
perukowiec podolski ʹKanariʹ – liście 
jasnozielone; okazałe kremowozielone 
kwiatostany;

6a 40 – 60 c3

Cotinus coggygria ʹLillaʹ PBR 
perukowiec podolski ʹLillaʹ – zwarty gęsty 
krzew osiągający 1,5 m wysokości; liście 
błyszczące, ciemnopurpurowe;

6a 40 – 60 c3

Cotinus coggygria ʹRoyal Purpleʹ
perukowiec podolski ʹRoyal Purpleʹ – liście 
i kwiatostany ciemnopurpurowe;

5b 40 – 60 c3

Cotinus coggygria ʹYoung Ladyʹ PBR 

perukowiec podolski ʹYoung Ladyʹ – 
piękne, okazałe kwiatostany, tworzące się 
na pędach jednorocznych; liście zielone;

6a 60 – 80
120 – 140

c7,5
c30

COTONEASTER – IRGA

Cotoneaster dammeri ʹMooncreeperʹ 
irga Dammera ʹMooncreeperʹ – niski, 
ścielący się krzew osiągający 1 m średnicy 
i 0,2 m wys.;

6a 15 – 20 c2

Cotoneaster horizontalis
irga pozioma – krzew do 0,5 m wys., 
z prawie poziomo rozpostartymi pędami;

5b 30 – 40 c3

Cotoneaster lamprofolius
irga połyskliwa – bardzo rzadko spotykany 
gatunek o dużych, skórzastych liściach 
i czerwonych owocach; jesienią przebarwia 
się na pomarańczowo;

5b 80 – 100 c5 pa
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Cotoneaster lucidus
irga błyszcząca – wyprostowany, luźny 
krzew; jesienią liście czerwone;

4 30 – 40 c2

Cotoneaster ogisui 
irga Ogisu – bardzo rzadko spotykany 
gatunek ozdobny z dużych, czerwonych, 
błyszczących owoców; wzrost silny; dorasta 
do 3 m wys.;

5b 80 – 100 c7,5 pa

Cotoneaster procumbens ʹQueen 
of Carpetsʹ 
irga rozesłana ʹQueen of Carpetsʹ – niski, 
zadarniający krzew, dorastający do 25 cm 
wys. i 1 m średnicy;

6a 20 – 30 c2

Cotoneaster ×suecicus ʹCoral Beautyʹ
irga szwedzka ʹCoral Beautyʹ – niski, 
zadarniający krzew;

6a 25 – 30 c2

Cotoneaster ×suecicus ʹSkogholmʹ
irga szwedzka ʹSkogholmʹ – niski, 
zadarniający krzew;

5b 25 – 30 c2

 +Crataegomespilus – NIESZPUŁKOWIEC

+Crataegomespilus dardarii 
ʹJules dʹAsnieresʹ  
nieszpułkowiec Dardara ʹJules dʹAsnieresʹ 
– ciekawostka dendrologiczna; liście gęsto 
owłosione;

5a 140 – 160 c5

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus flabellata ʹVariegataʹ 
głóg wachlarzowaty ʹVariegataʹ – liście 
nieregularnie biało upstrzone;

5a 40 – 60 c3

Crataegus laevigata ʹAuriculataʹ
głóg dwuszyjkowy ʹAuriculataʹ – duże 
liście z wyraźnymi, półksięzycowatymi 
przylistkami; owoce ciemnoczerwone;

5a 60 – 80 c5

Crataegus laevigata ʹCrimson Cloudʹ
głóg dwuszyjkowy ʹCrimson Cloudʹ – 
kwiaty duże, pojedyncze, czerwone;

5b 60 – 80 c5

Crataegus laevigata ʹMasekiiʹ
głóg dwuszyjkowy ʹMasekiiʹ – kwiaty pełne, 
bladoróżowe;

5a 60 – 80 c5
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eCrataegus ×media ʹGireoudiiʹ 
głóg pośredni ʹGireoudiiʹ – pędy 
świętojańskie biało i różowo upstrzone; 
ozdobne, czerwone owoce;

5b 120 – 140 c7,5 pa

Crataegus ×media ʹPaulʹs Scarletʹ
głóg pośredni ʹPaulʹs Scarletʹ – kwiaty 
pełne, ciemnoczerwone;

5a
60 – 80

220 – 240
280 – 300

c5
c12
c30 8 – 10 pa

Crataegus monogyna  
głóg jednoszyjkowy – wysoki krzew lub 
małe drzewo; kwiaty pojedyncze, białe; 
doskonała roślina na żywopłoty;

4 80 – 100 c3

Crataegus monogyna ʹBicolorʹ 
głóg jednoszyjkowy ʹBicolorʹ – płatki białe 
z różowym obrzeżeniem;

5a 60 – 80 c5

Crataegus monogyna ʹCompactaʹ
głóg jednoszyjkowy ʹCompactaʹ – karłowa, 
zwarta odmiana do 1 m wys.;

5a

80 – 100
100 – 120
120 – 140
160 – 180

c5
c5

c7,5
c10

pa
pa
pa
pa

Crataegus monogyna ʹFlexuosaʹ
głóg jednoszyjkowy ʹFlexuosaʹ – niewielki 
krzew; pędy i liście spiralnie poskręcane;

5a 60 – 80
100 – 120

c5
c5 pa

Crataegus monogyna ʹPuniceaʹ
głóg jednoszyjkowy ʹPuniceaʹ – kwiaty 
pojedyncze, ciemnoróżowe;

5a 60 – 80
160 – 180

c5
c5

Crataegus monogyna ʹStrictaʹ
głóg jednoszyjkowy ʹStrictaʹ – pokrój 
kolumnowy;

5a 60 – 80 c5

Crataegus monogyna ʹVariegataʹ 
głóg jednoszyjkowy ʹVariegataʹ – liście biało 
pstre;

5a 60 – 80 c5

Crataegus monogyna ʹVersicolorʹ
głóg jednoszyjkowy ʹVersicolorʹ – kwiaty 
dwubarwne, biało-różowe;

5a 60 – 80 c5

Crataegus monogyna ʹXanthocladaʹ 
głóg jednoszyjkowy ʹXanthocladaʹ – kora 
żółta; odmiana ozdobna zimą;

5a 100 – 120 c3

Crataegus mordenensis ʹTobaʹ
głóg mordeński ʹTobaʹ – kwiaty duże, pełne, 
jasnoróżowe;

5a 60 – 80 c5
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Crataegus orientalis
głóg wschodni – liście pokryte 
srebrzystobiałym kutnerem; atrakcyjne, 
duże pomarańczowe owoce;

5a 60 – 80 c5

Crataegus punctata ʹAureaʹ  
głóg cętkowany `Aurea` – bardzo 
duże, ozdobne, żółte owoce; nadają się 
do spożycia na surowo lub w formie 
przetworzonej;

5a 40 – 60 c3

×CRATAEMESPILUS – GŁOGONIESZPUŁKA

×Crataemespilus grandiflora  
głogonieszpułka wielkokwiatowa – rzadko 
spotykany mieszaniec Crataegus laevigata 
z Mespilus germanica; 

5a 60 – 80
160 – 180

c5
c5

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga f. pyriformis  
pigwa pospolita forma gruszkowata – małe 
drzewko; owoce gruszkowate, jadalne;

5b 80 – 100 c5

DAVIDIA – DAWIDIA

Davidia involucrata var. vilmoriniana
dawidia chińska odm. Vilmorina – 
niezwykle ozdobne drzewo; kwiaty 
otoczone zwisającymi, białymi podsadkami 
(do 20 cm długości);

7a 80 – 100
100 – 120

c3
c5

DECAISNEA – PALECZNIK

Decaisnea fargesii
palecznik Fargesa – oryginalny, 
wysoki krzew o żółtych kwiatach 
i błękitnoniebieskich owocach;

6b 80 – 100 c5

DEUTZIA – ŻYLISTEK

Deutzia gracilis ʹVariegataʹ
żylistek wysmukły ʹVariegataʹ – niski 
krzew do 0,5 m wys.; liście szeroko, żółto 
obrzeżone;

5b 40 – 60 c2

Deutzia ×hybrida ʹStrawberry Fieldsʹ
żylistek mieszańcowy ʹStrawberry Fieldsʹ – 
kwiaty białoróżowe, z szeroką karmazynową 
obwódką;

5b 60 – 80 c3
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eDIERVILLA – ZADRZEWNIA

Diervilla rivularis ʹTroja Blackʹ
zadrzewnia nadbrzeżna ʹTroja Blackʹ 
– ciemnoczerwone liście kontrastujące 
z żółtymi kwiatami;

5a 30 – 40 c3

ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus commutata
oliwnik srebrzysty – krzew do 1,5 m wys.; 
liście jajowate, obustronnie srebrzyste;

3 40 – 60 c5

Elaeagnus commutata ʹZempinʹ 
oliwnik srebrzysty ʹZempinʹ – odmiana 
rośnie silniej od gatunku; dorasta do 
4-5 m wysokości;

3 40 – 60 c5

Elaeagnus umbellata   
oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający 
do 3-4 m wys.; owoce czerwone, 
mięsiste, jadalne;

5a 60 – 80 c5

ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ

Eleutherococcus senticosus 
kolcosił szczeciniasty – krzew dorastający 
do 2-3 m wys.; pędy pokryte gęstą szczeciną; 
liście dłoniasto złożone;

5a 40 – 60 c5

EUONYMUS – TRZMIELINA

Euonymus alatus 
trzmielina oskrzydlona – krzew do 2 m wys.; 
pędy z listewkami korkowymi; piękny jesienny 
kolor liści;

5a 100 – 120 c25

Euonymus alatus ʹCompactusʹ
trzmielina oskrzydlona ʹCompactusʹ – 
zwarty krzew do 1 m wys.; liście jesienią 
czerwone;

5a

40 – 60
60 – 80

140 – 160
160 – 180
180 – 200

c5
c15
c12
c15
c15

pa
pa
pa

Euonymus alatus ʹChicago Fireʹ 
trzmielina oskrzydlona ʹChicago Fireʹ – 
silnie rosnąca, wytrzymała odmiana; obficie 
owocuje i wcześnie przebarwia się jesienią;

5a
40 – 60

120 – 140
160 – 180

c5
c15
c12

pa
pa

Euonymus alatus ʹFire Ballʹ
trzmielina oskrzydlona ʹFire Ballʹ – gęsta, 
regularna, wolno rosnąca odmiana; 
jaskrawoczerwony jesienny kolor liści;

5a 40 – 60
100 – 120

c5
c10 pa
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Euonymus alatus Little Moses  
ʹOdomʹ 
trzmielina oskrzydlona Little Moses 
– nowa, zwarta, wolno rosnąca odmiana; 
dorasta do zaledwie 0,8 m; piękny, jesienny 
kolor liści;

5a 40 – 60 c5

Euonymus alatus ʹMacrophyllusʹ
trzmielina oskrzydlona ʹMacrophyllusʹ 
– wolno rosnąca odmiana o wyjątkowo 
dużych liściach; piękny, jesienny kolor liści;

5a 100 – 120 c10 pa

Euonymus alatus ʹRudy Haagʹ
trzmielina oskrzydlona ʹRudy Haagʹ – 
zwarta, gęsta odmiana o półkulistym 
pokroju;

5a 100 – 120
120 – 140

c10
c12

pa
pa

Euonymus europaeus
trzmielina pospolita – wysoki krzew 
o pięknie przebarwiających się liściach 
i ozdobnych owocach;

4 160 – 180 c10

Euonymus europaeus ʹAlbusʹ
trzmielina pospolita ʹAlbusʹ – owoce białe; 
osnówki nasion żółte;

4 120 – 140 c12 pa

Euonymus europaeus ʹRed Cascadeʹ
trzmielina pospolita ʹRed Cascadeʹ – 
odmiana bardzo obficie owocująca;

4 60 – 80 c5

Euonymus fortunei Blondy ʹInterbolwiʹ
trzmielina Fortuneʹa ʹInterbolwiʹ – liście 
bardzo duże, z żółtym środkiem;

6a 20 – 30 p9

Euonymus fortunei ʹCanadale Goldʹ
trzmielina Fortuneʹa ʹCanadale Goldʹ – 
liście okrągłe, żółto obrzeżone;

5b 20 – 30 p9

Euonymus fortunei ʹDartʹs Blanketʹ
trzmielina Fortuneʹa ʹDartʹs Blanketʹ 
– szybko rosnąca, zimozielona roślina 
okrywowa;

6a 20 – 30 p9

Euonymus fortunei ʹEmerald Gaietyʹ
trzmielina Fortuneʹa ʹEmerald Gaietyʹ – 
liście podłużne, biało pstre;

6a 15 – 20 p9

Euonymus fortunei ʹEmeraldʹn Goldʹ
trzmielina Fortuneʹa ʹEmeraldʹn Goldʹ – 
liście podłużne, żółto pstre;

6a 15 – 20
20 – 30

p9
c2
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eEuonymus grandiflorus ʹRuby Wineʹ
trzmielina wielkokwiatowa ʹRuby Wineʹ 
– krzew ozdobny z dużych, skórzastych 
liści, które jesienią przebarwiają się na 
ciemnoczerwono;

7a 60 – 80 c5

Euonymus hamiltonianus subsp. maackii
trzmielina Hamiltona odm. Maacka – liście 
duże, skórzaste, pomarszczone; ładne 
jesienne przebarwienie;

5b 120 – 140 c10 pa

Euonymus latifolius
trzmielina szerokolistna – wysoki krzew 
o dużych, skórzastych liściach, które pięknie 
przebarwiają się na ciemnoczerwono;

5b 120 – 140 c10 pa

Euonymus macropterus
trzmielina wielkoskrzydła – jesienią liście 
ciemnoczerwone z zielonymi nerwami;

5b 120 – 140 c12 pa

Euonymus oxyphyllus
trzmielina ostrolistna – liście do 10 cm, 
pięknie przebarwiające się jesienią; 
ozdobne owoce;

5b 100 – 120 c10 pa

Euonymus phellomanus
trzmielina korkowa – pędy 4-kątne, krzew 
pięknie przebarwiający się jesienią na 
różowo;

5b
40 – 60

100 – 120
140 – 160

c5
c10
c12

pa
pa

Euonymus planipes
trzmielina płaskoogonkowa – duże liście, 
przebarwiające się pięknie na jesieni;

5b
80 – 100
100 – 120
140 – 160

c5
c10
c10

pa
pa

Euonymus vidalii
trzmielina Vidala – rzadki, 
północnoamerykański gatunek;

5b 120 – 140 c10 pa

EXOCHORDA – OBIELA

Exochorda racemosa
obiela wielkokwiatowa – krzew do 3 m wys.; 
kwiaty białe o średnicy ok 4 cm;

5b 40 – 60 c5

Exochorda racemosa ʹSnow  
Mountainʹ PBR 
obiela wielkokwiatowa – zwarta, niższa 
odmiana o przewisającym pokroju; dorasta 
do 1,5-2 m wys.; kwitnie bardzo obficie;

5b 40 – 60 c5

Exochorda ʹThe Brideʹ
obiela ʹThe Brideʹ – nieduży krzew, bardzo 
obficie kwitnący; kwiaty duże, białe;

5b 120 – 140 c12 pa
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FAGUS – BUK

Fagus crenata
buk karbowany – rzadki, japoński gatunek 
buku; wzrost powolny; liście karbowane;

6a 40 – 60 c5

Fagus engleriana
buk Englera – pochodzący z Chin rzadko 
spotykany gatunek; liście sinawe; bardzo 
oryginalne owoce pokryte długimi 
listkowatymi wyrostkami;

6a 40 – 60 c5

Fagus longipetiolata 
buk długoogonkowy – liście duże, 
skórzaste, osadzone na długich ogonkach; 
bardzo rzadki gatunek pochodzący z Chin;

6b 40 – 60 c5

Fagus orientalis ʹIskanderʹ 
buk wschodni ʹIskanderʹ – pokrój 
kolumnowy;

6a 40 – 60 c5

Fagus sylvatica
buk pospolity – duże drzewo 
z charakterystycznym, gładkim, szarym 
pniem;

5b 80 – 100 c5

Fagus sylvatica ʹAlbomarginataʹ
buk pospolity ʹAlbomarginataʹ – liście 
nieregularnie biało obrzeżone;

5b 30 – 40 c5

Fagus sylvatica ʹAnnyʹs Red Pillarʹ
buk pospolity ʹAnnyʹs Red Pillarʹ – liście 
purpurowe; pokrój wąskokolumnowy;

5b 40 – 60
100 – 120

c5
c5

Fagus sylvatica ʹArcuataʹ
buk pospolity ʹArcuataʹ – zwisła, wolno 
rosnąca odmiana; korona parasolowata;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹArgenteomarmorataʹ
buk pospolity ʹArgenteomarmorataʹ – 
młode liście biało przyprószone;

5b 60 – 80
320 – 340

c5
c80 8 – 10

Fagus sylvatica ʹAspleniifoliaʹ
buk pospolity ʹAspleniifoliaʹ – liście 
postrzępione;

5b 200 – 220 c30

Fagus sylvatica ʹAspleniifolia Compactaʹ
buk pospolity ʹAspleniifolia Compactaʹ – 
liście powcinane; pokrój zwarty;

5b 80 – 100 c5

Fagus sylvatica ʹAsterixʹ PBR 
buk pospolity ʹAsterixʹ – bardzo karłowa, 
kulista odmiana;

5b 30 – 40 c5
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eFagus sylvatica ʹAtropuniceaʹ 
buk pospolity ʹAtropuniceaʹ – liście 
czerwone; 

5b 100 – 120
160 – 180

c7,5
c12

Fagus sylvatica ʹAurea Pendulaʹ
buk pospolity ʹAurea Pendulaʹ – liście 
złotożółte; pokrój płaczący;

5b 40 – 50 c5

Fagus sylvatica ʹBlack Swanʹ
buk pospolity ʹBlack Swanʹ – wąski pokrój; 
gałęzie zwisające; liście ciemnopurpurowe;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹBrathayʹs Purpleʹ
buk pospolity ʹBrathayʹs Purpleʹ – liście 
poskręcane, ciemnopurpurowe;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹCockleshellʹ
buk pospolity ʹCockleshellʹ – liście 
bardzo drobne, okrągłe; wyprostowany 
pokrój drzewa;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹCristataʹ
buk pospolity ʹCristataʹ – liście 
nieregularnie poskręcane; wzrost powolny;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹDawyckʹ
buk pospolity ʹDawyckʹ – forma 
kolumnowa;

5b 60 – 80
200 – 220

c5
c43

Fagus sylvatica ʹDawyck Goldʹ
buk pospolity ʹDawyck Goldʹ – liście żółte; 
pokrój kolumnowy;

5b 60 – 80
200 – 220

c5
c43

Fagus sylvatica ʹDawyck Purpleʹ
buk pospolity ʹDawyck Purpleʹ – liście 
purpurowe; pokrój kolumnowy;

5b

80 – 100
120 – 140
140 – 160
180 – 200

c5
c5

c7,5
c43

Fagus sylvatica ʹDentataʹ
buk pospolity ʹDentataʹ – liście zębate, 
pofalowane;

5b 60 – 80
260 – 280

c5
c20 6 – 8

Fagus sylvatica ʹFelderbachʹ
buk pospolity ʹFelderbachʹ – pokrój 
nieregularny; wzrost powolny; liście 
bardzo drobne;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹFrankenʹ
buk pospolity ʹFrankenʹ – młode liście gęsto 
biało przyprószone, prawie białe;

5b
80 – 100

180 – 200
300 – 320

c5
c43
c80 8 – 10

Fagus sylvatica ʹGolden Edgeʹ 
buk pospolity ʹGolden Edgeʹ – liście żółto 
obrzeżone;

5b 40 – 60 c5
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Fagus sylvatica ʹGreen Obeliskʹ
buk pospolity ʹGreen Obeliskʹ – pokrój 
wąskokolumnowy; liście powcinane;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹGreenwoodʹ
buk pospolity ʹGreenwoodʹ – forma karłowa; 
liście drobne, łyżeczkowato wygięte;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹHaarenʹ 
buk pospolity ʹHaarenʹ – pokrój płaczący; 
liście ciemnopurpurowe; wytwarza 
przewodnik;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹIncisaʹ
buk pospolity ʹIncisaʹ – odmiana 
strzępolistna; 

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹInterruptaʹ
buk pospolity ʹInterruptaʹ – liście zielone, 
nieregularnie poprzerywane;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹInterrupta Purpureaʹ
buk pospolity ʹInterrupta Purpureaʹ – liście 
purpurowe, nieregularnie poprzerywane;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹLondalʹ
buk pospolity ʹLondalʹ – pokrój płaczący; 
nie wytwarza przewodnika;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹLuteovariegataʹ
buk pospolity ʹLuteovariegataʹ – liście żółto 
obrzeżone;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹMarmorstarʹ
buk pospolity ʹMarmorstarʹ – liście gęsto 
biało nakrapiane;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹMercedesʹ
buk pospolity ʹMercedesʹ – liście 
zredukowane, postrzępione; forma karłowa;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹMillenium 2000ʹ
buk pospolity ʹMillenium 2000ʹ – liście 
małe, błyszczące; wzrost powolny;

5b 120 – 140
360 – 380

c5
c80 12 – 14

Fagus sylvatica ʹPendulaʹ
buk pospolity ʹPendulaʹ – forma płacząca; 5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹPlaswijkʹ
buk pospolity ʹPlaswijkʹ – liście purpurowe; 
pokrój wąskokolumnowy;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹProstrataʹ
buk pospolity ʹProstrataʹ – forma płacząca; 
nie wytwarza przewodnika;

5b 80 – 100 c5
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eFagus sylvatica ʹPurple Fountainʹ
buk pospolity ʹPurple Fountainʹ – liście 
czerwone; pokrój kolumnowy, zwisający;

5b 40 – 60
140 – 160

c5
c12

Fagus sylvatica ʹPurpurea Pendulaʹ
buk pospolity ʹPurpurea Pendulaʹ – liście 
purpurowe; pokrój parasolowaty;

5b

80 – 100
120 – 140
160 – 180
220 – 240
200 – 220
220 – 240

c15
c15
c15
c43
c125
c230

10 – 12
20 – 22
22 – 24

pa
pa
pa

pa
pa

Fagus sylvatica ʹPurpurea Tricolorʹ
buk pospolity ʹPurpurea Tricolorʹ – liście 
purpurowe, różowo obrzeżone;

5b
40 – 60

100 – 120
160 – 180

c5
c7,5
c30

Fagus sylvatica ʹRemillyensisʹ
buk pospolity ʹRemillyensisʹ – forma 
płacząca; nie wytwarza przewodnika;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹRohan Goldʹ
buk pospolity ʹRohan Goldʹ – liście żółte, 
nieregularnie powcinane;

5b 60 – 80
180 – 200

c5
c43

Fagus sylvatica ʹRohan Minaretʹ
buk pospolity ʹRohan Minaretʹ – 
pokrój koilumnowy; liście purpurowe, 
postrzępione;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹRohan Weepingʹ
buk pospolity ʹRohan Weepingʹ – pokrój 
płaczący; forma karłowa; liście purpurowe, 
postrzępione;

5b 120 – 140 c12 pa

Fagus sylvatica ʹRohaniiʹ
buk pospolity ʹRohaniiʹ – liście 
purpurowoczerwone, frędzelkowato 
postrzępione;

5b 40 – 60
160 – 180

c5
c30

Fagus sylvatica ʹRolf Marquardtʹ 
buk pospolity ʹRolf Marquardtʹ – liście 
gęsto biało nakrapiane; 

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹRotundifoliaʹ
buk pospolity ʹRotundifoliaʹ – niewielkie, 
okrągłe liście;

5b 100 – 120 c5

Fagus sylvatica ʹSandrodeʹ
buk pospolity ʹSandrodeʹ – miniaturowa 
odmiana; liście powcinane;

5b 30 – 40 c5

Fagus sylvatica ʹSilbertalerʹ
buk pospolity ʹSilbertalerʹ – liście szeroko 
biało obrzeżone; karłowy wzrost;

5b 40 – 60 c5
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Fagus sylvatica ʹSkrzatʹ
buk pospolity ʹSkrzatʹ – liście drobne, 
okrągłe; forma karłowa;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹSpaʹ
buk pospolity ʹSpaʹ – pokrój kolumnowy; 
wzrost powolny;

5b 100 – 120 c10

Fagus sylvatica ʹStriataʹ
buk pospolity ʹStriataʹ – liście z żółtymi 
pasami wzdłuż nerwów;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹSuentelensisʹ
buk pospolity ʹSuentelensisʹ – pokrój 
płaczący; nie wytwarza przewodnika;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹSwat Magretʹ
buk pospolity ʹSwat Magretʹ – liście duże, 
ciemnopurpurowe;

5b 40 – 60
180 – 200

c5
c43

Fagus sylvatica ʹTortuosaʹ
buk pospolity ʹTortuosaʹ – pokrój 
horyzontalny; wzrost powolny; 

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹTortuosa Purpureaʹ
buk pospolity ʹTortuosa Purpureaʹ – pokrój 
horyzontalny; wzrost powolny; liście 
purpurowe;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹTurʹ 
buk pospolity ʹTurʹ – odmiana o niezwykle 
ciemnych, bardzo dużych liściach; 

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹViridivariegataʹ
buk pospolity ʹViridivariegataʹ – liście 
jasnozielono i żółto upstrzone;

5b 60 – 80 c5

Fagus sylvatica ʹWolkeʹ 
buk pospolity ʹWolkeʹ – liście 
kremowożółto marmurkowo upstrzone;

5b 40 – 60 c5

Fagus sylvatica ʹZlatiaʹ
buk pospolity ʹZlatiaʹ – liście złotożółte; 5b 40 – 60

180 – 200
c5
c55

FORSYTHIA – FORSYCJA

Forsythia Boucle Dʹor ʹCourtacourʹ
forsycja Boucle Dʹor – niski, karłowy, 
obficie kwitnący krzew;

5b 40 – 60 c3

Forsythia ×intermedia ʹEraʹ 
forsycja pośrednia ʹEraʹ – nowa polska 
odmiana; liście gęsto biało przyprószone;

5b 40 – 60 c3



– 57 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eForsythia ×intermedia ʹGolden Timesʹ
forsycja pośrednia ʹGolden Timesʹ – liście 
żółto obrzeżone;

5b 40 – 60 c3

Forsythia ×intermedia ʹGoldzauberʹ
forsycja pośrednia ʹGoldzauberʹ – duże, 
dzwonkowate kwiaty; liście ciemnozielone;

5b 40 – 60 c3

Forsythia ×intermedia ʹLynwoodʹ
forsycja pośrednia ʹLynwoodʹ – wysoki 
krzew; odmiana obficie kwitnąca;

5b 40 – 60
80 – 100

c3
c7,5

Forsythia ×intermedia Mikador 
‘Minfor6ʹ PBR 
forsycja pośrednia Mikador – zwarty, 
wyprostowany krzew o powolnym wzroście; 
wiosną pędy wprost obsypane dużymi, 
ciemnożółtymi kwiatami;

5b 140 – 160 c12 pa

Forsythia ×intermedia Minigold ʹFlojorʹ
forsycja pośrednia Minigold – odmiana 
o dużych, gęsto osadzonych na pędach 
kwiatach;

5b 40 – 60 c3

Forsythia ×intermedia ʹNimbusʹ PBR

forsycja pośrednia ʹNimbusʹ – bardzo 
karłowa odmiana; dorasta do 0,5 m 
wysokości; wiosną pędy wprost obsypane 
dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5b 30 – 40
40 – 50

c3
c5

Forsythia ʹMaluchʹ
forsycja ʹMaluchʹ – obficie kwitnący, zwarty 
krzew do 1,5 m wys.;

5b 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Forsythia viridissima Citrus Swizzle 
‘Mck Citrineʹ
forsycja zielona Citrus Swizzle – zwarta, 
karłowa odmiana dorastająca do 0,6 m wys.; 
liście szeroko cytrynowożółto obrzeżone;

6a 30 – 40 c3

FOTHERGILLA – FOTERGILLA

Fothergilla gardenii ʹBlue Mistʹ
fotergilla olszolistna ʹBlue Mistʹ – krzew 
kwitnący przed rozwojem liści; liście 
srebrzystoszare;

6a 30 – 40 c3

Fothergilla major
fotergilla większa – krzew do 2 m wys.; 
puszyste, białe kwiatostany;

5b 30 – 40 c3
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FRANKLINIA – FRANKLINIA

Franklinia alatamaha
franklinia amerykańska – wymarły 
na stanowiskach naturalnych, bardzo 
ozdobny krzew; liście odwrotniejajowato 
wydłużone, przebarwiające się jesienią na 
bordowoczerwony kolor; kwiaty białe, do 
5 cm średnicy;

7a 60 – 80 c5

FRAXINUS – JESION

Fraxinus excelsior ʹAarseeʹ
jesion wyniosły ʹAarseeʹ – blaszka liściowa 
silnie zredukowana; listki bardzo wąskie;

5a 80 – 100 c5

Fraxinus excelsior ʹAbionaʹ 
jesion wyniosły ʹAbionaʹ – bardzo karłowa, 
kulista odmiana; dorasta do ok. 0,8 m wys.;

5a 60 – 80 c5 pa

Fraxinus excelsior ʹAllgoldʹ
jesion wyniosły ʹAllgoldʹ – pędy złotożółte; 
cecha szczególnie widoczna zimą;

5a 80 – 100 c5

Fraxinus excelsior ʹAsplenifoliaʹ 
jesion wyniosły ʹAsplenifoliaʹ – blaszka 
liściowa zredukowana; listki bardzo wąskie;

5a 80 – 100 c5

Fraxinus excelsior ʹCrispaʹ
jesion wyniosły ʹCrispaʹ – liście ciemne, 
pomarszczone; wzrost bardzo powolny;

5a 120 – 140
140 – 160

c12
c15

pa
pa

Fraxinus ornus ʹMecsekʹ
jesion mannowy ʹMecsekʹ – forma karłowa; 
pokrój kulisty;

6a 200 – 220 c40 10 – 12 pa

Fraxinus pennsylvanica ʹAucubifoliaʹ
jesion pensylwański ʹAucubifoliaʹ – liście 
z dużymi, żółtymi plamami;

5a 80 – 100 c5

Fraxinus pennsylvanica ʹDr Józef Rokoszaʹ
jesion pensylwański ʹDr Józef Rokoszaʹ – 
duże, biało upstrzone liście;

5a 80 – 100 c5

FUCHSIA – FUKSJA, UŁANKA

Fuchsia ʹRiccartoniiʹ
fuksja ʹRiccartoniiʹ – jedna z niewielu odmian 
fuksji, która pod przykryciem może zimować 
w gruncie; liczne, czerwone kwiaty;

6b 40 – 60 c5
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eGLEDITSIA – GLEDICZJA, IGLICZNIA

Gleditsia triacanthos
glediczja trójcierniowa – wysokie drzewo; 
wytwarza długie, brązowe, ozdobne strąki;

6a 160 – 180
320 – 340

c10
c15 10 – 12

Gleditsia triacanthos ʹEmerald Cascadeʹ
glediczja trójcierniowa ʹEmerald Cascadeʹ 
– forma płacząca; tworzy bardzo regularną, 
parasolowatą koronę;

6a 120 – 140 c10 pa

Gleditsia triacanthos ʹGlobosaʹ
glediczja trójcierniowa ʹGlobosaʹ – zwarta, 
kulista korona;

6a 100 – 120 c5 pa

Gleditsia triacanthos ʹGoofyʹ
glediczja trójcierniowa ʹGoofyʹ – liście 
dziwacznie postrzępione i poskręcane;

6a 100 – 120 c7,5 pa

Gleditsia triacanthos ʹRubylaceʹ
glediczja trójcierniowa ʹRubylaceʹ – liście 
purpurowe;

6a 100 – 120
120 – 140

c5
c7,5 pa

Gleditsia triacanthos ʹSunburstʹ
glediczja trójcierniowa ʹSunburstʹ – liście 
żółte;

6a 120 – 140
200 – 220

c5
c30 6 – 8

HALESIA – OŚNIEŻA

Halesia carolina
ośnieża karolińska – wysoki krzew 
lub nieduże drzewo; kwiaty drobne, 
dzwonkowate;

6b 40 – 60 c5

Halesia carolina var. monticola
ośnieża karolińska odm. górska – drzewo 
do 15 – 20 m wys.; dzwonkowate, białe 
kwiaty; owoce z 4 skrzydełkami;

6b 40 – 60 c5

HALIMODENDRON – SŁONISZ

Halimodenron halodendron
słonisz srebrzysty – krzew do 1,5 m wys.; 
liście srebrnoniebieskie; kwiaty fioletowe;

5b

40 – 60
100 – 120
120 – 140
140 – 160

c5
c5

c10
c12

pa
pa
pa

HAMAMELIS – OCZAR

Hamamelis ×intermedia ʹAphroditeʹ 
oczar pośredni ʹAphroditeʹ – kwiaty 
żółtopomarańczowe, delikatnie pachnące;

6b 60 – 80 c5
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Hamamelis ×intermedia 
ʹArnold Promiseʹ  
oczar pośredni ʹArnold Promiseʹ – 
kwiaty żólte;

6b 80 – 100 c15

Hamamelis ×intermedia ʹBirgitʹ  
oczar pośredni ʹBirgitʹ – kwiaty 
ciemnoczerwone, jedne z najciemniejszych 
u oczarów;

6b 60 – 80 c5

Hamamelis ×intermedia ʹDianeʹ
oczar pośredni ʹDianeʹ – kwiaty 
czerwonobrązowe;

6b 80 – 100 c15

Hamamelis ×intermedia ʹFeuerzauberʹ
Hamamelis intermedia (x) ʹFeuerzauberʹ – 
kwiaty miedzianopomarańczowe;

6b 60 – 80 c5

Hamamelis ×intermedia ʹJelenaʹ
oczar pośredni ʹJelenaʹ – kwiaty żółte 
z miedzianym odcieniem;

6b 60 – 80
100 – 120

c5
c15

Hamamelis ×intermedia ʹLiviaʹ 
oczar pośredni ʹLiviaʹ – kwiaty 
jasnoczerwone, pachnące;

6b 60 – 80 c5

Hamamelis ×intermedia
ʹOrange Beautyʹ 
oczar pośredni ʹLiviaʹ – kwiaty 
pomarańczowe, pachnące;

6b 60 – 80 c7,5

Hamamelis ×intermedia 
ʹOrange Peelʹ  
oczar pośredni ʹLiviaʹ – kwiaty 
jasnopomarańczowe, pachnące;

6b 60 – 80 c7,5

Hamamelis ×intermedia ʹPallidaʹ
oczar pośredni ʹPallidaʹ – kwiaty jasnożółte; 
płatki bardzo długie;

6b 100 – 120 c15

Hamamelis ×intermedia
ʹSpanish Spiderʹ 
oczar pośredni ʹSpanish Spiderʹ – kwiaty 
duże, żółtopomarańczowe z czerwonym 
środkiem; 

6b 60 – 80 c5

Hamamelis ×intermedia ʹWesterstedeʹ
oczar pośredni ʹWesterstedeʹ – kwiaty żółte; 
bardzo obficie kwitnie;

6b 60 – 80
80 – 100

c7,5
c15

Hamamelis ×intermedia ʹYaminaʹ
oczar pośredni ʹYaminaʹ – liście wiosną 
i jesienią brązowoczerwone; kwiaty żółte;

6b 60 – 80 c5
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eHEPTACODIUM – HEPTAKODIUM

Heptacodium miconioides
heptakodium chińskie – interesująca roślina 
pochodząca z Chin; liście z 3 równoległymi 
nerwami głównymi; duże, ozdobne 
kwiatostany jesienią;

6a 60 – 80 c5

Heptacodium miconioides Tianshan 
ʹMinhepʹ
heptakodium chińskie Tianshan – pokrój 
zwarty, regularny; odmiana niższy niż 
gatunek;

6a 60 – 80 c5

HIBISCUS – KETMIA

Hibiscus syriacus French Cabaret 
Pastel ʹMindoub1ʹ PBR

ketmia syryjska French Cabaret 
Pastel – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
z postrzępionym brzegiem płatków;

7a 80 – 100
120 – 140

c5
c7,5

Hibiscus syriacus French Cabaret 
Purple ʹMindouv5ʹ PBR 
ketmia syryjska French Cabaret 
Purple – kwiaty pełne, fioletowe, 
z pofalowanym brzegiem płatków;

7a 80 – 100 c5

Hibiscus syriacus French Cabaret Red 
ʹMindour1ʹ PBR 
ketmia syryjska French Cabaret 
Red – kwiaty pełne, czerwonoróżowe, 
z pofalowanym brzegiem płatków;

7a 80 – 100 c5

Hibiscus syriacus ʹHamaboʹ
ketmia syryjska ʹHamaboʹ – kwiaty 
jasnoróżowe z ciemnoczerwonym środkiem;

7a 100 – 120 c7,5

Hibiscus syriacus ʹPurpureus  
Variegatusʹ 
ketmia syryjska ʹPurpureus Variegatusʹ 
– liście biało obrzeżone; kwiaty 
jasnofioletowe z ciemniejszym środkiem;

7a 30 – 40 c3

Hibiscus syriacus ʹRed Heartʹ
ketmia syryjska ʹRed Heartʹ – kwiaty białe 
z czerwonym środkiem;

7a 80 – 100 c7,5
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Hibiscus syriacus Russian Violet ʹFloruʹ
ketmia syryjska Russian Violet – 
kwiaty czystoróżowe z ciemnoczerwonym 
środkiem;

7a 120 – 140 c7,5

Hibiscus syriacus ʹWoodbridgeʹ
ketmia syryjska ʹWoodbridgeʹ – kwiaty 
różowe z ciemniejszym środkiem;

7a 120 – 140 c15

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophaë rhamnoides ʹAskolaʹ  
rokitnik pospolity ʹAskolaʹ – odmiana 
żeńska; wysoka zawartość witaminy C i E 
w owocach;

4 40 – 60 c5

Hippophae rhamnoides ʹFriesdorfer 
Orangeʹ  
rokitnik pospolity ʹFriesdorfer Orangeʹ – 
odmiana samopylna; owoce duże, soczyste 
z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹFruganaʹ  
rokitnik pospolity ʹFruganaʹ – żeńska 
odmiana owocowa; wysoka zawartość 
witaminy C; owoce średniej wielkości;

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹHergoʹ  
rokitnik pospolity ʹHergoʹ – wczesna, 
żeńska odmiana owocowa; owoce 
jasnożółte;

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹHikulʹ 
rokitnik pospolity ʹHikulʹ – zwarta, kulista 
forma; dorasta do 1,5 m wys.; doskonała 
roślina okrywowa;

4 20 – 30 c3

Hippophaë rhamnoides ʹLeikoraʹ  
rokitnik pospolity ʹLeikoraʹ – żeńska 
odmiana owocowa; owoce duże, 
ciemnopomarańczowoczerwone; 
dojrzewają późno (ix–x);

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹPollmixʹ  
rokitnik pospolity ʹPollmixʹ – odmiana 
męska; dobry zapylacz;

4 40 – 60 c5
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eHOLODISCUS – PEŁNOKRĘŻNIK

Holodiscus discolor
pełnokrężnik różnobarwny – 
rzadko spotykany krzew ozdobny 
z białych kwiatów zebranych w okazałe, 
przewisające wiechy;

5b 40 – 60 c5

HOVENIA – HOWENIA

Hovenia dulcis  
howenia słodka – wysoki krzew lub niskie 
drzewo, nazywane „japońskim drzewem 
rodzynkowym”; szypułki kwiatów mięśnieją 
i stają się słodkie i jadalne;

6b 100 – 120 c5

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea arborescens ʹAnnabelleʹ 
hortensja krzaczasta ʹAnnabelleʹ – 
kwiatostany szerokie (do 40 cm), 
śnieżnobiałe;

5b
40 – 60
60 – 80

100 – 120

c3
c5

c30

Hydrangea arborescens subsp. arborescens
hortensja krzaczasta podgatunek typowy 
– liście od spodu srebrzystoszare; płaskie 
kwiatostany z przewagą kwiatów płodnych; 

5b 40 – 60 c3

Hydrangea arborescens ʹBountyʹ
hortensja krzaczasta ʹBountyʹ – zwarty, 
gęsty krzew; kwiatostany białe, prawie 
kuliste; liście srebrzystobiałe od spodu;

5b 40 – 60 c3

Hydrangea arborescens Incrediball 
ʹAbetwoʹ PBR

hortensja krzaczasta Incrediball – 
odmiana o bardzo dużych, prawie okrągłych 
kwiatostanach, osadzonych na sztywnych 
pędach;

5b 100 – 120 c30

Hydrangea arborescens Invincibelle 
ʹSpiritʹ PBR

hortensja krzaczasta Invincibelle – 
pierwsza odmiana tego gatunku o wyraźnie 
różowych kwiatach zebranych w duże 
kwiatostany;

5b 40 – 60 c5

Hydrangea arborescens ʹLime Rickeyʹ 
hortensja krzaczasta ʹLime Rickeyʹ – zwarta, 
kulista odmiana dorastająca do jedynie 1 
m wys.; zielonkawobiałe kwiaty zebrane są 
w kuliste kwiatostany;

5b 40 – 60 c5
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Hydrangea arborescens ʹVasterivalʹ
hortensja krzaczasta ʹVasterivalʹ – płaskie 
kwiatostany z przewagą kwiatów płodnych;

5b 40 – 60 c3

Hydrangea aspera Hot Chocolate 
ʹHaopr012ʹ PBR

hortensja kosmata ʹHot Chocolateʹ – liście 
wydłużone, purpurowofioletowe, pokryte 
gęstym kutnerem;

6b 20 – 30 c2

Hydrangea paniculata Bobo ʹIlvoboʹ PBR

hortensja wiechowata Bobo – zwarty, gęsty 
krzew, dorastający do 0,6 – 0,7 m wys.; 
podczas kwitnienia obsypany jest białymi 
kwiatostanami, które z czasem lekko 
różowieją;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5

Hydrangea paniculata ʹBombshellʹ PBR

hortensja wiechowata ʹBombshellʹ – niska 
odmiana wytwarzająca bardzo dużą ilość 
białożółtawych kwiatostanów średniej 
wielkości;

5a 30 – 40
40 – 50

c3
c5

Hydrangea paniculata ʹCandlelightʹ 
hortensja wiechowata ʹCandlelightʹ – 
kwiatostany bardzo długie, spiczaste, 
różowiejące; kwiaty płodne i płonne;

5a
30 – 40
60 – 80

100 – 120

c3
c5

c20

Hydrangea paniculata ʹDharumaʹ
hortensja wiechowata ʹDharumaʹ – niski, 
zwarty krzew, dorastający do 1 m wys.; 
kwiaty płodne i płone zebrane w nieduże 
kwiatostany; szybko różowieją;

5a 40 – 60 c3

Hydrangea paniculata Diamant Rouge 
ʹRendiaʹ PBR 
hortensja wiechowata Diamant 
Rouge – krzew dorastający do 1,5 m 
wys.; kwiatostany długości 35 – 40 cm, 
przebarwiające się na ciemnoróżowo;

5a 40 – 60 c3

Hydrangea paniculata Early Sensation 
ʹBulkʹ PBR

hortensja wiechowata Early Sensation 
– kwiatostany duże, szybko różowiejące, 
stożkowate;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5
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eHydrangea paniculata ʹEverestʹ
hortensja wiechowata ʹEverestʹ – luźny 
krzew osiągający 2,5 m wys.; Kwiatostany 
duże, wydłużone, złożone z kwiatów 
płonnych i płodnych; Kwiaty płonne 
są początkjowo białe, później różowieją;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Hydrangea paniculata Fraise Melba 
ʹRenbaʹ PBR 
hortensja wiechowata Fraise Melba – 
nowa odmiana przypominająca Vanille 
Fraise, ale o znacznie sztywniejszych 
pędach;

5a 80 – 100 c10

Hydrangea paniculata ʹGreat Escapeʹ
hortensja wiechowata ʹGreat Escapeʹ – 
silnie rosnący krzew do 2,5 m wys.; płonne 
i płodne kwiaty zebrane są w okazałe, 
stożkowate kwiatostany; kwiaty białe, przy 
przekwitaniu różowieją;

5a 40 – 60 c3

Hydrangea paniculata Great Star 
ʹLe Vasterivalʹ PBR

hortensja wiechowata Great Star 
– bardzo duże, czteropłatkowe kwiaty 
płonne; jedna z najoryginalniejszych 
odmian hortensji wiechowatej;

5a 60 – 80
140 – 160

c5
c12

pa
pa

Hydrangea paniculata Levana ʹCovʹ PBR 
hortensja wiechowata Levana – kwiaty 
białe, zebrane w bardzo długie (do 50 cm) 
kwiatostany; wzrost bardzo silny;

5a 60 – 80 c5

Hydrangea paniculata ʹLimelightʹ PBR 
hortensja wiechowata ʹLimelightʹ – 
wyprostowany krzew do 2 m wys.; kwiaty 
jasnozielone lub żółte, zebrane w duże 
kwiatostany;

5a

40 – 60
60 – 80
60 – 80

100 – 120

c3
c5
c5

c20
pa

Hydrangea paniculata Little Lime 
ʹJaneʹ PBR

hortensja wiechowata Little Lime – 
niska, zwarta odmiana o żółtozielonych, 
różowiejących kwiatostanach; kwiaty 
tylko płonne;

5a
30 – 40
40 – 60
60 – 80

c3
c5

c20
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Hydrangea paniculata Magical Candle 
ʹBokraflameʹ PBR 
hortensja wiechowata Magical Candle 
– krzew dorastający do 2 m wys.; gęste 
kwiatostany są początkowo zielonobiałe, 
później różowieją;

5a 60 – 80 c5

Hydrangea paniculata Magical Fire 
ʹBokraplumeʹ PBR

hortensja wiechowata Magical Fire – 
niska, zwarta odmiana o zaokrąglonych 
kwiatostanach; kwiaty płodne i płonne 
szybko różowieją i czerwienieją;

5a 40 – 60
60 – 80

c4
c7,5

Hydrangea paniculata Magical 
Starlight ʹKolmastarʹ
hortensja wiechowata Magical 
Starlight – duże, sztywne kwiatostany, 
złożone z kwiatów płodnych i dużych, 
gwiazdkowatych kwiatów płonnych;

5a 30 – 40 c3

Hydrangea paniculata Magical Sweet 
Summer ʹBokrathirteenʹ PBR

hortensja wiechowata Magical Sweet 
Summer – zwarta odmiana o sztywnych 
pędach; kwiaty płonne zebrane są w duże 
wiechowate kwiatostany; kwiaty białe, 
później różowieją;

5a 60 – 80 c5

Hydrangea paniculata Mega Mindy 
ʹILVOMindyʹ PBR

hortensja wiechowata Mega Mindy 
– krzew dorastający do 1,5 m wys.; 
kwiatostany początkowo białe, później 
różowiejące;

5a 30 – 40
60 – 80

c3
c5

Hydrangea paniculata ʹOctober Brideʹ
hortensja wiechowata ʹOctober Brideʹ – 
krzew do 3 m wys.; kwiaty płonne i płodne 
zebrane są w duże, luźne wiechy; kwitnie 
bardzo późno – od drugiej połowy września 
do pierwszych mrozów;

5a 30 – 40 c3

Hydrangea paniculata ʹPapillonʹ
hortensja wiechowata ʹPapillonʹ – silnie 
rosnąca odmiana osiągająca 2,5 m wys.; 
duże, stożkowate wiechy złożone są 
z kwiatów płonnych i płodnych; kwiaty 
różowieją;

5a 30 – 40 c3
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eHydrangea paniculata ʹPee Weeʹ 
hortensja wiechowata ʹPee Weeʹ – krzew 
dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty płonne są 
początkowo białe, szybko jednak różowieją;

5a 40 – 60 c5

Hydrangea paniculata ʹPhantomʹ 
hortensja wiechowata ʹPhantomʹ – duże, 
podłużne kwiatostany; bardzo obficie 
kwitnie;

5a 60 – 80 c5 pa

Hydrangea paniculata ʹPink Diamondʹ
hortensja wiechowata ʹPink Diamondʹ – 
kwiaty duże, białe, później różowiejące;

5a 30 – 40 c3

Hydrangea paniculata ʹPinky Winkyʹ PBR 
hortensja wiechowata ʹPinky Winkyʹ – 
krzew do 1,5 m wys.; kwiaty białe, jesienią 
różowiejące; pędy różowe;

5a
40 – 60
60 – 80

60

c3
c5
c5 pa

Hydrangea paniculata ‘Polestarʹ PBR 
hortensja wiechowata ‘Polestarʹ – nowa, 
wyjątkowo atrakcyjna, karłowa odmiana; 
dorasta do 0,6 m wys.; białe kwiaty 
pojawiają się już w połowie czerwca;

5a 40 – 50 c7,5

Hydrangea paniculata ʹPraecoxʹ
hortensja wiechowata ʹPraecoxʹ – 
kwitnienie bardzo wczesne; bardzo duże, 
gwiaździste kwiaty płonne;

5a 60 – 80 c5 pa

Hydrangea paniculata Primʹwhite 
ʹDolprimʹ PBR

hortensja wiechowata Primʹwhite – 
kwiaty białe; kwiatostany pojawiają się już 
nawet na początku czerwca;

5a 60 – 80 c5

Hydrangea paniculata ʹRubyʹ 
hortensja wiechowata ʹRubyʹ – okazałe 
kwiatostany złożone z kwiatów płonnych 
i płodnych; kwiaty białe, z czasem stają się 
intensywnie różowe;

5a 60 – 80 c5

Hydrangea paniculata ʹShikoku Flashʹ
hortensja wiechowata ʹShikoku Flashʹ 
– liście nieregularnie żółto i kremowo 
upstrzone; 

5a 30 – 40 c3

Hydrangea paniculata ʹSilver Dollarʹ
hortensja wiechowata ʹSilver Dollarʹ – 
pokrój wyprostowany; kwiaty białe, płonne, 
nieróżowiejące;

5a 40 – 60 c3
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Hydrangea paniculata Sundae Fraise 
ʹRensunʹ PBR

hortensja wiechowata Sundae Fraise – 
krzew dorastający do 1 m wys.; bardzo duże, 
różowiejące kwiatostany; 

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Hydrangea paniculata ʹTardivaʹ
hortensja wiechowata ʹTardivaʹ – obfite 
kwitnienie;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Hydrangea paniculata ʹTender Roseʹ
hortensja wiechowata ʹTender Roseʹ – 
kwiaty płonne i płodne zebrane w duże, 
spiczaste kwiatostany; kwiaty różowieją;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Hydrangea paniculata Vanille Fraise 
ʹRenhyʹ PBR 

hortensja wiechowata Vanille Fraise 
– ogromne, białe kwiatostany, później 
różowiejące;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5 pa

Hydrangea paniculata ʹWhite Ladyʹ
hortensja wiechowata ʹWhite Ladyʹ – krzew 
dorastający do 1,5 m wys.; kwiatostany 
złożone z kwiatów płonnych i płodnych; 
ząbkowane, czystobiałe kwiaty płonne;

5a 80 – 100 c7,5

Hydrangea paniculata ʹWimʹs Redʹ PBR

hortensja wiechowata ʹWimʹs Redʹ – kwiaty 
początkowo białe, później różowieją, jeszcze 
później stają się buraczkowoczerwone;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c5

JUGLANS – ORZECH

Juglans nigra ʹLaciniataʹ
orzech czarny ʹLaciniataʹ – liście głęboko 
powcinane;

5b 140 – 160 c15 pa

KALOPANAX – KALOPANAKS

Kalopanax septemlobus
kalopanaks siedmioklapowy – oryginalne 
drzewo z rodziny araliowatych; pędy 
pokryte kolcami; liście przypominają 
kształtem liście klonu kappadockiego;

5b 40 – 60 c5

KOELREUTERIA – MYDLENIEC

Koelreuteria paniculata
mydleniec wiechowaty – drzewo do 
10 m wys.; duże, luźne, żółte kwiatostany;

6b 140 – 160 c5
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eKOLKWITZIA – KOLKWICJA

Kolkwitzia amabilis ʹMaradcoʹ
kolkwicja chińska ʹMaradcoʹ – liście 
złotożółte;

5b 30 – 40
60 – 80

c3
c7,5

+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS

+Laburnocytisus adamii
laburnocytisus Adama – ciekawostka 
dendrologiczna; kwiaty jak u Laburnum, 
ale brudnofioletowe, czasem żółte;

6a 60 – 80 c5

LABURNUM – ZŁOTOKAP

Laburnum alpinum ʹAureumʹ 
złotokap alpejski ʹAureumʹ – liście 
złotożółte;

6a
80 – 100
120 – 140
160 – 180

c5
c7,5
c10

pa
pa

Laburnum alpinum ʹLucidumʹ
złotokap alpejski ʹLucidumʹ – liście duże, 
wyraźnie błyszczące;

6a 80 – 100 c5

Laburnum alpinum ʹSunspireʹ
złotokap alpejski ʹSunspireʹ – karłowy, 
regularny wzrost; żółte kwiaty zebrane 
w zwisające kwiatostany;

6a 120 – 160 c7,5 pa

Laburnum anagyroides ʹQuercifoliumʹ
złotokap pospolity ʹQuercifoliumʹ – liście 
delikatnie powcinane;

5b 140 – 160 c5

Laburnum anagyroides ʹYellow Rocketʹ 
złotokap pospolity ʹYellow Rocketʹ – pokrój 
wąsko kolumnowy; odmiana kwitnie 
bardzo obficie;

5b 80 – 100 c5

Laburnum ×watereri ʹVossiiʹ
złotokap Waterera ʹVossiiʹ – bardzo długie, 
żółte zwisające kwiatostany;

6a
80 – 100

220 – 240
300 – 320

c5
c12
c15 8 – 10

LESPEDEZA – LESPEDEZA

Lespedeza bicolor
lespedeza krzewiasta – krzew dorastający 
do 1,5 – 2 m wys. o przewisającym pokroju; 
kwiaty różowofioletowe;

6a 40 – 60 c5

Lespedeza thunbergii
lespedeza Thunberga – krzew dorastający 
do 2 m wys. o przewisającym pokroju; 
kwiaty ciemne, różowofioletowe;

6b 40 – 60 c5
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Lespedeza thunbergii ʹEdo-shiboriʹ
lespedeza Thunberga ʹEdo-shiboriʹ – krzew 
dorastający do 2 m wys.; o przewisającym 
pokroju; kwiaty dwukolorowe – biało-
różowe;

6b 40 – 60 c5

LINDERA – LINDERA

Lindera benzoin
lindera zwyczajna – rzadko spotykany 
krzew kwitnący na żółto bardzo wczesną 
wiosną; liście o charakterystycznym ostrym 
zapachu;

6a 100 – 120 c5

LIQUIDAMBAR – AMBROWIEC

Liquidambar styraciflua
ambrowiec amerykański – drzewo 
o ozdobnej, korkowej korze; liście 
przebarwiają się jesienią na pomarańczowo;

6a 100 – 120 c5

Liquidambar styraciflua ʹAlbomarginata 
Manonʹ
ambrowiec amerykański ʹAlbomarginata 
Manonʹ – liście szeroko biało obrzeżone;

6a 80 – 100 c5

Liquidambar styraciflua ʹAuroraʹ
ambrowiec amerykański ʹAuroraʹ – liście 
żółto upstrzone;

6a 80 – 100 c5

Liquidambar styraciflua ʹCzerwony 
Październikʹ 
ambrowiec amerykański ʹCzerwony 
Październikʹ – wytrzymała na mróz 
odmiana, pięknie przebarwiająca się 
jesienią;

6a 80 – 100 c7,5

Liquidambar styraciflua ʹGum Ballʹ
ambrowiec amerykański ʹGum Ballʹ – 
kulista, karłowa odmiana;

6a 120 – 140 c7,5 pa

Liquidambar styraciflua ʹSilver Kingʹ
ambrowiec amerykański ʹSilver Kingʹ – 
liście szeroko biało obrzeżone;

6a 100 – 120 c7,5 pa

Liquidambar styraciflua ʹSlender 
Silhouetteʹ
ambrowiec amerykański ʹSlender 
Silhouetteʹ – forma wąskokolumnowa;

6a 80 – 100 c5
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eLIRIODENDRON – TULIPANOWIEC

Liriodendron ʹChapel Hillʹ
tulipanowiec ʹChapel Hillʹ – mieszaniec 
tulipanowca chińskiego z amerykańskim; 
ozdobny z dużych kwiatów;

6a 80 – 100 c5

Liriodendron chinense
tulipanowiec chiński – rzadko 
spotykany gatunek o dużych, głeboko 
powcinanych liściach; młode przyrosty 
purpurowoczerwone;

6b 80 – 100 c5

Liriodendron ʹDoc Deforce Delightʹ
tulipanowiec ʹDoc Deforce Delightʹ – 
mieszaniec tulipanowca amerykańskiego 
z chińskim; Duże kwiaty pojawiają się już 
na młodych egzemplarzach;

6a 80 – 100 c5

Liriodendron tulipifera
tulipanowiec amerykański – drzewo 
do 30 m wys., ozdobne z liści, które 
są lirowatego kształtu;

6a 180 – 200 c12

Liriodendron tulipifera 
ʹAureomarginatumʹ 
tulipanowiec amerykański 
ʹAureomarginatumʹ – liście żółto 
obrzeżone;

6a 80 – 100
200 – 220

c5
c10

Liriodendron tulipifera ʹFastigiatumʹ
tulipanowiec amerykański ʹFastigiatumʹ – 
forma kolumnowa;

6a 160 – 180 c10

Liriodendron tulipifera ʹGlen Goldʹ
tulipanowiec amerykański ʹGlen Goldʹ – 
forma złotolistna;

6a 140 – 160 c10

LONICERA – SUCHODRZEW, WICIOKRZEW

Lonicera kamtschatica ʹBakczarskij 
Velikanʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹBakczarskij Velikanʹ – owoce 
podłużnoowalne, niebieskie; owoce bardzo 
duże, do 4,5 cm długości;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹDocz  
Velikanaʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹDocz Velikanaʹ – owoce gruszkowate, 
słodkie; odmiana deserowa;

2 40 – 60 c5
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Lonicera kamtschatica ʹGordostʹ  
Bakczaraʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹGordostʹ Bakczaraʹ – owoce 
wrzecionowate, do 4,5 cm długości; 

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹJuganaʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹJuganaʹ – owoce dzbankowate, bardzo 
słodkie; odmiana deserowa;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹLeningradskij 
Velikanʹ   
suchodrzew kamczacki ʹLeningradskij 
Welikanʹ – bardzo plenna odmiana; owoce 
duże, cylindryczne, słodkie;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹMorenaʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹMorenaʹ – owoce wrzecionowate, średniej 
wielkości;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹNimfaʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹNimfaʹ – krzew do 1,5 m wys., owoce 
niebiesko-fioletowe, wrzecinowate, słodkie, 
aromatyczne;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹSilginkaʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹSilginkaʹ – krzew obficie owocujący, owoce 
szerokowrzecionowate, bardzo słodkie;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica  
ʹStreżewczankaʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹStreżewczankaʹ – owoce 
szerokowrzecionowate, miękkie, lekko 
kwaskowe;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹTomiczkaʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹTomiczkaʹ – krzew bardzo 
obficie owocujący, owoce wąsko 
owalne, ciemnoniebieskie o nierównej 
powierzchni,słodko-kwaśne;

2 40 – 60 c5
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eLonicera kamtschatica ʹVostorgʹ   
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹVostorgʹ – owoce szerokowrzecionowate, 
o bardzo dużych owocach, do 5 cm długości;

2 40 – 60 c5

Lonicera maackii
suchodrzew Maacka – wysoki, rozłożysty 
krzew osiągający 5 m wys.; kwiaty 
białożółte, silnie pachnące;

3 40 – 60 c5

Lonicera periclymenum Chic & Choc 
ʹInov205ʹ PBR 
wiciokrzew pomorski Chic & Choc – 
krzewiasta odmiana wiociokrzewu; pokrój 
kulisty, zwarty; kwiaty silnie pachnące, 
fioletowe w pąkach, a po otwarciu 
żółtopomarańczowe;

5a 30 – 40 c5

LYONIA – LIONIA

Lyonia ligustrina
lionia ligustrowata – krzew dorastający 
do 2 m wys. z rodziny wrzosowatych; 
białe kwiaty zebrane są w wiechy; jesienią 
przebarwia się na czerwono; wymaga 
kwaśnego podłoża;

5b 40 – 60 c5

MAACKIA – MAKIA

Maackia amurensis
makia amurska – niskie drzewo o jajowatej 
koronie; liście pierzasto złożone; 
białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są 
w wyprostowane wiechowate kwiatostany;

5b 60 – 80 c5

MACLURA – ŻÓŁTNICA

Maclura pomifera
żółtnica pomarańczowa – niewielkie, 
cierniste drzewo; oryginalne, duże, kuliste 
owoce, przypominające pomarańcze;

6b 140 – 160 c5

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ

Magnolia acuminata
magnolia drzewiasta – wysokie drzewo; 
kwiaty żółtozielonkawe;

5b 60 – 80
120 – 140

c5
c15

Magnolia ʹAtheneʹ 
magnolia ʹAtheneʹ – kwiaty bardzo duże, 
czarkowate, białe z różowym paskiem na 
zewnątrz płatków;

6a 100 – 120 c20
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Magnolia ʹBettyʹ
magnolia ʹBettyʹ – bardzo wcześnie 
kwitnący krzew lub małe drzewo o bardzo 
dużych, purpurowo-czerwonych kwiatach;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹBlack Tulipʹ 
magnolia ʹBlack Tulipʹ – kwiaty niezwykle 
ciemne, purpurowe; przypominają 
kształtem kwiaty tulipana;

6b 120 – 140 c20

Magnolia ʹBrixton Belleʹ 
magnolia ʹBrixton Belleʹ – olbrzymie, 
różowe, kuliste kwiaty;

6b 140 – 160 c15

Magnolia ʹBurgundy Starʹ 
magnolia ʹBurgundy Starʹ – kwiaty duże, 
bordowoczerwone;

6a 100 – 120 c15

Magnolia ʹCharles Raffillʹ 
magnolia ʹCharles Raffillʹ – bardzo duże 
kwiaty, jasnoróżowe wewnątrz, ciemniejsze 
na zewnątrz;

6b 200 – 220 c12

Magnolia ʹCleopatraʹ PBR 
magnolia ʹCleopatraʹ – kwiaty duże (do 20 
cm średnicy), czarkowate, ciemnoróżowe 
z metalicznym połyskiem;

6b 160 – 180 c15

Magnolia ʹCopeland Courtʹ 
magnolia ʹCopeland Courtʹ – niewielka 
odmiana odznaczająca się bardzo 
intensywnie różowym kolorem bardzo 
dużych kwiatów;

6b 100 – 120 c20

Magnolia ʹDaybreakʹ 
magnolia ʹDaybreakʹ – kwiaty bardzo duże, 
różowe z delikatnym pomarańczowym 
odcieniem;

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹElisabethʹ 
magnolia ʹElisabethʹ – kwiaty jasnożółte; 6a 120 – 140 c15

Magnolia ʹFelixʹ 
magnolia ʹFelixʹ – kwiaty niezwykle duże 
(do 30 cm średnicy), ciemnoróżowe;w

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹGalaxyʹ 
magnolia ʹGalaxyʹ – odmiana bardzo silnie 
rosnąca o kolumnowym pokroju; kwiaty 
purpurowo-czerwone;

6a 60 – 80 c5
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eMagnolia ʹGenieʹ PBR

magnolia ʹGenieʹ – kwiaty ciemnobordowe; 
odmiana powtarza kwitnienie latem;

6b 60 – 80
140 – 160

c5
c12

Magnolia ʹGolden Joyʹ 
magnolia ʹGolden Joyʹ – kwiaty intensywnie 
żółte, duże;

6a 100 – 120 c20

Magnolia ʹGeorge Henry Kernʹ
magnolia ʹGeorge Henry Kernʹ – zwarty, 
gęsty krzew dorastający do 2,5 m wys.; 
kwiaty na zewnątrz jasnoróżowe, wewnątrz 
białe;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹHeaven Scentʹ
magnolia ʹHeaven Scentʹ – krzew lub małe 
drzewo o kolumnowym pokroju, kwiaty 
bardzo duże, różowo-białe;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹHoney Tulipʹ 
magnolia ʹHoney Tulipʹ – duże, czarkowate, 
maślanożółte kwiaty;

6b 100 – 120 c20

Magnolia ʹHot Flashʹ 
magnolia ʹHot Flashʹ – kwiaty 
duże intensywnie żółte 
z pomarańczoworóżowymi zaciekami; 
wzrost silny;

6b 120 – 140 c20

Magnolia ʹIanʹs Redʹ 
magnolia ʹIanʹs Redʹ – wielkie, 
bordowoczerwone kwiaty;

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹJ.C. Williamsʹ 
magnolia ʹJ.C. Williamsʹ – kwiaty duże 
(do 15 cm średnicy), czerwonopurpurowe; 
wzrost silny;

6b 120 – 140 c15

Magnolia kobus
magnolia japońska – drzewo lub duży 
krzew o owalnej koronie; kwitnie na biało 
przed rozwojem liści; jest bardzo odporna 
na mróz; 

5b
40 – 60
60 – 80

160 – 180

c3
c5
c15

Magnolia kobus ʹIsisʹ PBR 
magnolia kobus ʹIsisʹ – pokrój kolumnowy; 
wysoka odporność na mróz;

5b 60 – 80 c5

Magnolia ʹLanarthʹ 
magnolia ʹLanarthʹ – kwiaty duże, 
intensywnie purpurowe;

6b 100 – 120 c12
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Magnolia liliiflora ʹNigraʹ
magnolia purpurowa ʹNigraʹ – luźno 
rozgałęziony krzew do 3 m wysokości; 
kwiaty ciemnoszkarłatne;

6b 60 – 80 c5

Magnolia ×loebneri ʹLeonard Messelʹ
magnolia Loebnera ʹLeonard Messelʹ – 
wysoki krzew osiągający 4 m wys.; kwiaty 
jasnoróżowe, z ciemniejszym paskiem po 
zewnętrznej stronie;

5b 60 – 80 c5

Magnolia macrophylla
magnolia wielkolistna – 
północnoamerykański gatunek 
o największych wśród magnolii liściach 
(do 90 cm); 

6b 60 – 80 c5

Magnolia ʹMargaret Helenʹ 
magnolia ʹMargaret Helenʹ – kwiaty bardzo 
duże, czysto różowe;

6b 140 – 160 c15

Magnolia ʹOld Portʹ 
magnolia ʹOld Portʹ – bardszo ciekawe 
kwiaty, które są fioletowe na zewnątrz 
i jasnoróżowe wewnątrz; odmiana kwitnie 
około tygodnia później niż pozostałe 
wiosenne magnolie (koniec kwietnia – 
początek maja);

6a 100 – 120 c10

Magnolia ʹPurple Sensationʹ
magnolia ʹPurple Sensationʹ – duże, 
czarkowate, jaskraworóżowe kwiaty;

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹPrincess Margaretʹ 
magnolia ʹPrincess Margaretʹ – kwiaty 
różowe na zewnątrz i kremowe wewnątrz, 
bardzo duże;

6b 100 – 120 c20

Magnolia ʹRed As Redʹ 
magnolia ʹRed As Redʹ – niewysoki krzew 
o ciemnych, bordowych kwiatach;

6b 120 – 140 c15

Magnolia ʹRickiʹ
magnolia ʹRickiʹ – małe drzewo lub 
krzew do 3 m wysokości; kwiaty 
purpurowoczerwone;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹShirazzʹ 
magnolia ʹShirazzʹ – kwiaty bardzo duże, 
bordowoczerwone, czarkowate; 

6b 160 – 180 c12
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eMagnolia sieboldii
magnolia Siebolda – wysoki krzew; 
kwiaty białe, szeroko otwarte; kwitnienie 
w I połowie lata;

6a 140 – 160 c15

Magnolia ×soulangeana
magnolia Soulangeʹa – kwiaty jasnoróżowe 
z fioletową podstawą, miseczkowate, 
najpopularniejsza magnolia sadzona 
w Europie;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ×soulangeana ʹAlba Superbaʹ
magnolia Soulangeʹa ʹAlba Superbaʹ 
– kwiaty białe, lekko zaróżowione 
u podstawy;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ×soulangeana ʹSpeciosaʹ
magnolia Soulangeʹa ʹSpeciosaʹ – wysoki 
krzew lub nieduże drzewo; kwiaty duże, 
kielichowate, białe z różową nasadą 
płatków;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹStar Warsʹ 
magnolia ʹStar Warsʹ – duże, pachnące, 
jasnoróżowe;

6b 160 – 180 c15

Magnolia stellata
magnolia gwiaździsta – kwiaty białe, 
gwiaździste, pojedyncze; gatunek bardzo 
wytrzymały na mróz;

5b 60 – 80 c5

Magnolia stellata ʹChrysanthemifloraʹ  
magnolia gwiaździsta ʹChrysanthemifloraʹ 
– wolno rosnący krzew o pełnych, 
jasnoróżowych kwiatach; kwitnie bardzo 
obficie wczesną wiosną;

5b 60 – 80 c5

Magnolia stellata ʹRoseaʹ
magnolia gwiaździsta ʹRoseaʹ – wolno 
rosnący krzew do 2-3 m wysokości; kwiaty 
w pąkach różowe, później białoróżowe;

5b 60 – 80 c5

Magnolia stellata ʹRoyal Starʹ
magnolia gwiaździsta ʹRoyal Starʹ 
– gęsty krzew osiągający 2,5 m wys.; 
kwiaty gwiaździste, półpełne (do 25 
płatków), białe; jedna z najwcześniej 
kwitnących magnolii;

5b 60 – 80 c5
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Magnolia ʹSunsationʹ 
magnolia ʹSunsationʹ – kwiaty 
cytrynowożółte z różowopomarańczowym 
paskiem;

6a 100 – 120 c12

Magnolia ʹSusanʹ
magnolia ʹSusanʹ – krzew lub małe 
drzewo o zwartym pokroju; kwiaty 
purpurowoczerwone do 15 cm długości; 
powtarza kwitnienie pod koniec lata;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ʹSusannah van Veenʹ 
magnolia ʹSusannah van Veenʹ – kwiaty 
bardzo duże, zaokrąglone, czysto różowe;

6b 140 – 160 c12

Magnolia ʹSweetheartʹ 
magnolia ʹSweetheartʹ – kwiaty duże, 
intensywnie różowe na zewnątrz, 
białoróżowe wewnątrz;

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹSweet Merlotʹ 
magnolia ʹSweet Merlotʹ – baryłkowate 
kwiaty, bordowofioletowe na zewnątrz, 
jasnoróżowe wewnątrz;

6b 100 – 120 c12

Magnolia ʹSweet Valentineʹ 
magnolia ʹSweet Valentineʹ – kuliste kwiaty, 
ciemnoróżowe na zewnątrz, jasnoróżowe 
wewnątrz; 

6b 100 – 120 c15

Magnolia ʹTranquilityʹ  
magnolia ʹTranquilityʹ – kwiaty jasnożółte 
z delikatnym różowym rumieńcem na 
nasadzie płatków;

6b 120 – 140 c15

Magnolia tripetala
magnolia parasolowata – drzewo do 8 m 
wys. o egzotycznym wyglądzie; liście do 
60 cm długości ułożone parasolowato na 
końcach pędów;

6a 140 – 160 c15

Magnolia ʹVulcanʹ 
magnolia ʹVulcanʹ – kwiaty bardzo duże, 
intensywnie czerwonoróżowe, podwójne; 

6b 140 – 160 c12

Magnolia ʹWadaʹs Memoryʹ  
magnolia ʹWadaʹs Memoryʹ – drzewo 
o szerokostożkowym pokroju; kwiaty białe, 
przewisające; 

5b 60 – 80 c5
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Magnolia wilsonii 
magnolia Wilsona – wysoki krzew do 8 m 
wysokości kwitnie w czerwcu na biało;

6b 60 – 80 c5

Magnolia ʹYellow Riverʹ 
magnolia ʹYellow Riverʹ – kwiaty żółte; 
wzrost silny;

6a 80 – 100 c5

MAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ

Mahonia aquifolium
mahonia pospolita – niewielki krzew 
o błyszczących, zimozielonych liściach; 
kwiaty żółte;

6a 40 – 60 c5

Mahonia aquifolium ʹApolloʹ 
mahonia pospolita ʹApolloʹ – odmiana 
niższa, bardziej zwarta i mniej podatna na 
mączniaka od gatunku; 

6a 20 – 30 c3

MALUS – JABŁOŃ

Malus ʹAdirondackʹ
jabłoń ʹAdirondackʹ – pokrój 
wyprostowany; wzrost powolny; kwiaty 
śnieżnobiałe;

5a 100 – 120
120 – 140

c5
c10

Malus baccata ʹMacrocarpaʹ 
jabłoń jagodowa ʹMacrocarpaʹ – owoce 
drobne, ale większe niż u gatunku, 
pomarańczowe; odmiana bardzo lubiana 
przez ptaki;

3 60 – 80 c5

Malus baccata ʹPendulaʹ
jabłoń jagodowa ʹPendulaʹ – pokrój 
płaczący; liczne, niewielkie, pomarańczowe 
owoce;

3 180 – 200 c20 pa

Malus ʹComtesse de Parisʹ 
jabłoń ʹComtesse de Parisʹ – owoce drobne, 
wydłużone, jaskrawożółte;

5a 220 – 240 c10

Malus ʹDiable Rougeʹ 
jabłoń ʹDiable Rougeʹ – liście 
czerwonopurpurowe, klapowane; kwiaty 
ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

5a

60 – 80
120 – 140
100 – 120
120 – 140
140 – 160

c5
c5
c5
c15
c20

pa
pa
pa

Malus ʹDolgoʹ
jabłoń ʹDolgoʹ – kwiaty biało-różowe; 
owoce czerwone, błyszczące;

4 60 – 80
140 – 160

c5
c10
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Malus ʹFontanaʹ
jabłoń ʹFontanaʹ – wzrost powolny; 
pokrój płaczący; kwiaty pojedyncze, białe, 
w pąkach różowe;

5a

80 – 100
100 – 120
120 – 140
180 – 200

c5
c5
c12
c15

pa
pa
pa
pa

Malus ʹHoseriʹ
jabłoń ʹHoseriʹ – liście czerwonozielone, 
kwiaty ciemnoróżowe w pąku, po otwarciu 
jaśniejsze; owoce drobne, purpurowe;

5a
60 – 80

140 – 160
160 – 180

c5
c5

c10

Malus ʹJadwigaʹ 
jabłoń ʹJadwigaʹ – kwiaty bardzo duże, 
ciemnoróżowe;

5a 60 – 80
320 – 340

c5
c30

Malus ʹJohn Downieʹ  
jabłoń ʹJohn Downieʹ – liczne, 
pomarańczowoczerwone owoce, doskonałe 
na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 60 – 80 c5

Malus ʹKelseyʹ  
jabłoń ʹKelseyʹ – kwiaty półpełne, różowe; 
owoce czerwonopomarańczowe;

5a
60 – 80

120 – 140
160 – 180

c5
c5
c5

Malus ʹLeimoneiʹ 
jabłoń ʹLeimoneiʹ – liście wiosną 
purpurowe, później zielenieją; kwiaty 
purpurowoczerwone; owoce drobne, 
pomarańczowe; 

5a 60 – 80 c5

Malus ʹMakowieckianaʹ 
jabłoń ʹMakowieckianaʹ – kwiaty 
ciemnoróżowe;

5a 60 – 80 c5

Malus ×micromalus
jabłoń Makina – nieduże drzewo; kwiaty 
w pąkach różowe, po otwarciu jasnoróżowe;

5b 180 – 200 c5

Malus ʹOlaʹ  
jabłoń ʹOlaʹ – małe drzewo; odmiana 
obficie kwitnąca i owocująca;

5a 140 – 160 c10

Malus ʹPaul Hauberʹ
jabłoń ʹPaul Hauberʹ – kwiaty duże, 
ciemnoróżowe; liście czerwone;

5a 60 – 80 c5

Malus Pomzai ʹCourtabriʹ
jabłoń Pomzai – karłowa forma, 
dorastająca do 1 m wysokości; kwiaty białe;

5a 60 – 100 c5 pa
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jabłoń ʹProfusionʹ – młode liście 
ciemnoczerwone, później zielenieją; kwiaty 
ciemnoróżowe, pojedyncze; owoce to 
drobne czerwone jabłuszka;

5a 60 – 80 c5

Malus pumila ʹPendulaʹ  
jabłoń niska ʹPendulaʹ – pokrój płaczący; 
odmiana wytwarza duże, jadalne owoce;

5a 180 c20 pa

Malus ×purpurea ʹPendulaʹ  
jabłoń purpurowa ʹPendulaʹ – pokrój 
parasolowaty; liście zielonopurpurowe; 
owoce czerwone, jadalne;

5a 100 – 120 c5 pa

Malus ʹRed Sentinelʹ  
jabłoń ʹRed Sentinelʹ – niewielkie drzewo 
o zaokrąglonej koronie; owoce bardzo 
liczne, czerwone, błyszczące, wielkości 
wiśni; 

5a 160 – 180 c10

Malus ʹRoyal Beautyʹ
jabłoń ʹRoyal Beautyʹ – pokrój płaczący; 
liście purpurowoczerwone; kwiaty 
ciemnoróżowe;

5a

80 – 100
120 – 140
140 – 160
160 – 180
200 – 220

c5
c10
c20
c20
c20

pa

pa

Malus ʹRoyaltyʹ
jabłoń ʹRoyaltyʹ – liście ciemnoczerwone; 
kwiaty różowe;

4 60 – 80
140 – 160

c5
c10

Malus sachalinensis ʹPendulaʹ
jabłoń sachalińska ʹPendulaʹ – płacząca 
forma rzadkiego, botanicznego gatunku 
jabłoni;

3 80 – 100
140 – 160

c5
c15

pa
pa

Malus ʹSzaferiʹ
jabłoń ʹSzaferiʹ – kwiaty ciemnoróżowe 
w pąkach, po otwarciu bladoróżowe; 
kwitnienie bardzo obfite;

5a 60 – 80 c5

Malus toringo ʹBrouwers Beautyʹ
jabłoń japońska ʹBrouwers Beautyʹ – liście 
powcinane; drobne, żółte owoce; wąska 
korona;

5a
60 – 80

160 – 180
180 – 200

c5
c10
c12

Malus toringo ʹGöteborgʹ 
jabłoń japońska ʹGöteborgʹ – bardzo 
wytrzymały na mróz, gęsty krzew; ozdobą 
są bardzo drobne, lubiane przez ptaki 
owoce;

4 60 – 80 c5
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Malus toringo ʹTinaʹ
jabłoń japońska ʹTinaʹ – karłowa forma, 
ozdobna z różowych pąków i białych 
kwiatów;

5a 50 – 60
60 – 80

c5
c5

pa
pa

Malus trilobata 
jabłoń libańska – niezwykle oryginalny 
gatunek pochodzący z Libanu; liście są 
duże, klapowane – nie przypominają 
żadnego innego gatunku jabłoni; pokrój 
szerokokolumnowy;

5a 60 – 80 c5

Malus ʹVan Eseltineʹ
jabłoń ʹVan Eseltineʹ – pokrój kolumnowy; 
wiosną kwitnie obficie na różowo;

5a
60 – 80

140 – 160
140 – 160

c5
c5

c10

Malus ʹWierdakʹ 
jabłoń ʹWierdakʹ – kwiaty jasnoróżowe 
wewnątrz, na zewnątrz ciemniej żyłkowane;

5a 60 – 80 c5

Malus ʹYellow Siberianʹ 
jabłoń ʹYellow Siberianʹ – owoce drobne, 
złocistożółte; kwitnie i owocuje niezwykle 
obficie;

5a 200 – 220 c20

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica ʹBredase Reusʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹBredase Reusʹ– 
bardzo plenna odmiana o dużych owocach;

5b 60 – 80 c5

Mespilus germanica ʹMacrocarpaʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹMacrocarpaʹ – owoce 
bardzo duże, pękate; odmiana uprawiana 
w Europie od czasów starożytnych;

5b 160 – 180 c5

Mespilus germanica ʹWesterveldʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹWesterveldʹ – bardzo 
plenna odmiana o olbrzymich owocach;

5b 60 – 80 c5

MITCHELLA – MITCHELLA

Mitchella repens
Mitchella płożąca – ścieląca się, zimozielona 
krzewinka o drobnych, okrągłych liściach;

4 15 – 20 c3

MORUS – MORWA

Morus alba  
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki 
krzew; owoce jadalne;

5b
60 – 80

120 – 140
180 – 200

c3
c5
c15
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Morus alba ʹEldoradoʹ  
morwa biała ʹEldoradoʹ – bardzo duże, 
soczyste, białe owoce;

5b 80 – 100 c5

Morus alba ʹNanaʹ
morwa biała ʹNanaʹ – miniaturowa zwarta 
forma; dorasta do 50 cm;

5b 60 – 80 c5 pa

Morus alba ʹPendulaʹ  
morwa biała ʹPendulaʹ – forma płacząca; 5b

120 – 140
160
200
200
200

c12
c30
c30
c45
c55

6 – 8
8 – 10
10 – 12
12 – 14

pa
pa
pa
pa
pa

Morus alba ʹShin-tsoʹ   
morwa biała ʹShin-tsoʹ – bardzo plenna 
odmiana owocowa;

5b 80 – 100
100 – 120

c5
c7,5 pa

Morus latifolia ʹSpirataʹ  
morwa szerokolistna ʹSpirataʹ – pędy 
zygzakowato poskręcane; liście duże, 
błyszczące; owoce jadalne;

5b 80 – 100 c5

MYRICA – WOSKOWNICA

Myrica gale
woskownica europejska – polski, rodzimy 
gatunek występujący na Pomorzu; 
doskonale czuje się na wilgotnych 
stanowiskach;

3 40 – 60 c5

Myrica pensylvanica 
woskownica pensylwańska – rzadko 
spotykany krzew ozdobny ze skórzastych 
liści, które nadają mu egzotyczny wygląd;

3 40 – 60 c5

NEILLIA – NEILLIA

Neillia affinis
neillia podobna – bardzo rzadko spotykany 
krzew, podobny do pęcherznicy; kwiaty 
różowe, zebrane w grona;

6b 40 – 60 c3

NYSSA – BŁOTNIA

Nyssa sylvatica
błotnia leśna – nieduże drzewo; liście 
jesienią szkarłatnoczerwone; może rosnąć 
w podmokłych miejscach;

6b 80 – 100 c5
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OSTRYA – CHMIELOGRAB

Ostrya carpinifolia ʹMarja Findlingʹ 
chmielograb europejski ʹMarja Findlingʹ – 
zwarta, karłowa odmiana o płaskokulistym 
pokroju;

6b 100 – 120 c7,5 pa

Ostrya japonica
chmielograb japoński – drzewo 
przypominające wyglądem grab 
z ozdobnymi, szyszkowatymi 
owocostanami;

6b 160 – 180 c5

OXYDENDRUM – KWAŚNODRZEW

Oxydendrum arboreum
kwaśnodrzew konwaliowy – interesujący 
gatunek z rodziny wrzosowatych; liście 
wydłużone, pięknie przebarwiające się 
jesienią na pomarańczowo;

6a 40 – 60 c5

PACHYSANDRA – RUNIANKA

Pachysandra terminalis ʹGreen Carpetʹ
runianka japońska ʹGreen Carpetʹ – 
zwarty pokrój; pędy bardzo krótkie; jedna 
z najlepszych roślin okrywowych do cienia;

5b 15 – 20 p11

Pachysandra terminalis ʹGreen Sheenʹ
runianka japońska ʹGreen Sheenʹ – liście 
wyraźnie błyszczące, ciemnozielone;

5b 15 – 20 p11

Pachysandra terminalis ʹSilver Edgeʹ
runianka japońska ʹSilver Edgeʹ – liście 
delikatnie biało obrzeżone;

5b 15 – 20 p11

Pachysandra terminalis ʹVariegataʹ
runianka japońska ʹVariegataʹ – liście biało 
obrzeżone;

5b 15 – 20 p11

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia ʹBartzellaʹ Itoh Group
pwonia ʹBartzellaʹ – bardzo duże, pełne, 
cytrynowożółte kwiaty; dorasta do 
0,7 m wys.;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹGolden Treasureʹ  
Itoh Group  
piwonia ʹGolden Treasureʹ – kwiaty żółte 
półpełne z pomarańczowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5
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Itoh Group 
piwonia ʹOld Rose Dandyʹ – kwiaty 
łososiowo – pomarańczowe z purpurowym 
środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

PARROTIA – PARROCJA

Parrotia persica
parrocja perska – wysoki krzew; liście 
pięknie przebarwiają się jesienią;

6a 80 – 100 c5

Parrotia persica ʹVanessaʹ 
parrocja perska ʹVanessaʹ – odmiana 
o wzniesionym, stożkowym pokroju; 

6a 80 – 100 c5

PAULOWNIA – PAULOWNIA

Paulownia catalpifolia
paulownia surmiolistna – rzadko spotykany 
gatunek paulowni o lawendoróżowych 
kwiatach;

7a 100 – 120 c5

Paulownia fortunei
paulownia Fortuneʹa – kwiaty duże, 
jasnoróżowe, z ciemnym wzorem wewnątrz 
gardzieli;

7a 100 – 120 c5

PEROVSKIA – PEROWSKIA

Perovskia ʹBlue Spireʹ
perowskia ʹBlue Spireʹ – sucholubny krzew 
do 1 m wys.; kwiaty niebieskie;

6a 30 – 40 c2

PHELLODENDRON – KORKOWIEC

Phellodendron amurense
korkowiec amurski – nieduże drzewo 
z charakterystyczną korą, używaną 
do wyrobu korka;

4 160 – 180 c5

Phellodendron japonicum 
korkowiec japoński – rzadko spotykane 
drzewo o oryginalnej korze i ozdobnych, 
czarnych owocach;

5a 160 – 180 c5

PHILADELPHUS – JAŚMINOWIEC

Philadelphus ʹAlabasterʹ
jaśminowiec ʹAlabasterʹ – kwiaty 
kremowobiałe, pojedyncze, o średnicy 
3 – 4 cm;

5a 40 – 60 c3



– 86 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Philadelphus ʹApolloʹ
jaśminowiec ʹApolloʹ – silnie rosnący 
krzew; kwiaty duże (4-5 cm średnicy), białe, 
pojedyncze;

5a 40 – 60 c3

Philadelphus ʹBiały Karzełʹ
jaśminowiec ʹBiały Karzełʹ – karłowy, gęsto 
ulistniony krzew; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 30 – 40 c3

Philadelphus coronarius ʹAureusʹ
jaśminowiec wonny ʹAureusʹ – liście żółte; 
pokrój zwarty;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Philadelphus coronarius  
ʹKostelec WBʹ 
jaśminowiec wonny ʹKostelec WBʹ – bardzo 
gęsta, karłowa odmiana o złotożółtych 
liściach; pokrój zwarty, kulisty;

5a 20 – 30 c3

Philadelphus coronarius ʹNanusʹ 
jaśminowiec wonny ʹNanusʹ – bardzo gęsta, 
karłowa odmiana o zielonych liściach; 
pokrój zwarty, kulisty;

5a 20 – 30 c3

Philadelphus coronarius ʹVariegatusʹ
jaśminowiec wonny ʹVariegatusʹ – liście 
szeroko, biało obrzeżone;

5b 30 – 40
40 – 60

c3
c10

Philadelphus ʹKarolinkaʹ
jaśminowiec ʹKarolinkaʹ – krzew do 
1,5 m wys.; kwiaty duże, pojedyncze; obfite 
kwitnienie;

5a 40 – 60 c3

Philadelphus ʹLittle White Loveʹ 
jaśminowiec ʹLittle White Loveʹ – nowa, 
karłowa odmiana osiągająca 1 m wys.; 
kwiaty pełne, średnicy 4 cm; odmiana 
polecana do uprawy w pojemnikach;

6a 30 – 40 c3

Philadelphus ʹMont Blancʹ
jaśminowiec ʹMont Blancʹ – krzew 
do 1 m wys.; bardzo duże kwiaty;

6a 30 – 40 c3

Philadelphus ʹRusałkaʹ
jaśminowiec ʹRusałkaʹ – krzew 
do 1,5 m wys.; kwiaty półpełne z silnie 
rozwiniętymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3

Philadelphus ʹStarbrightʹ PBR 
jaśminowiec ʹStarbrightʹ – liście na 
młodych przyrostach czerwonopurpurowe; 
kwiaty pojedyncze;

6a 30 – 40 c3
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Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew 
o poduchowatym pokroju;

7b 30 – 40 c3

PHOTINIA – GŁOGOWNIK

Photinia villosa
głogownik kosmaty – krzew do  
4 – 5 m wys.; liście odwrotnie jajowate, 
pięknie przebarwiające się jesienią na 
pomarańczowo; owoce jaskrawoczerwone;

6b 60 – 80 c5

PHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA

Physocarpus capitatus ʹTilden Parkʹ 
pęcherznica głowkowa ʹTilden Parkʹ – 
bardzo wytrzymały ścielący się krzew; 
polecany jako szybko rosnąca roślina 
okrywowa;

4 40 – 60 c5

Physocarpus opulifolius ʹCenter Glowʹ
pęcherznica kalinolistna ʹCenter Glowʹ – 
liście pomarańczowoczerwone;

4 30 – 40 c2

Physocarpus opulifolius ʹChameleonʹ
pęcherznica kalinolistna ʹChameleonʹ 
– liście purpurowe z nieregularną żółtą 
obwódką;

4 30 – 40 c3

Physocarpus opulifolius ʹDartʹs Goldʹ
pęcherznica kalinolistna ʹDartʹs Goldʹ – 
liście żółte; pokrój zwarty;

4 30 – 40
40 – 60

c2
c3

Physocarpus opulifolius Diable Dʹor 
ʹMindiaʹ PBR

pęcherznica kalinolistna Diable Dʹor – 
liście czerwonopurpurowe, a na końcach 
pędów pomarańczowe;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius ʹDiaboloʹ PBR

pęcherznica kalinolistna ʹDiaboloʹ – wysoki 
krzew; liście ciemnopurpurowe; owoce 
czerwone;

4

30 – 40
40 – 60
60 – 80

140 – 160
100 – 120

c2
c3
c5

c10
c20

pa

Physocarpus opulifolius Lady In Red 
ʹTuiladʹ PBR

pęcherznica kalinolistna Lady In Red – 
odmiana czerwonolistna o różowych kwiatach; 
pokrój zwarty; dorasta do 1,2 m wys.;

4 30 – 40
40 – 60

c2
c3
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Physocarpus opulifolius Little Angel 
ʹHoogi016ʹ PBR 
pęcherznica kalinolistna Little 
Angel – zwarty, gęsty krzew 
o purpurowoczerwonych liściach; 
dorasta do 1 m wys.; polecany do uprawy 
w donicach;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius LITTle Devil 
ʹDonna Mayʹ PBR

pęcherznica kalinolistna Little Devil – 
karłowy krzew, osiągający 1,2 m wys.; liście 
bardzo drobne, purpurowe;

4
40 – 60
60 – 80

100 – 120

c3
c7,5
c20

Physocarpus opulifolius ʹLuteusʹ
pęcherznica kalinolistna ʹLuteusʹ –  
liście żółte;

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Physocarpus opulifolius Midnight 
ʹJonightʹ PBR

pęcherznica kalinolistna Midnight – 
liście ciemnopurpurowe, prawie czarne; 
odmiana dorasta do 1,5 m wys.;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius ʹNanusʹ  
(syn. Physocarpus monogynus)
pęcherznica kalinolistna ʹNanusʹ – liście 
drobne, zielone; wzrost silny;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius ʹRed Baronʹ
pęcherznica kalinolistna ʹRed Baronʹ – 
krzew do 2 m wys.; liście ciemnoczerwone 
z wyraźnym unerwieniem;

4 60 – 80
140 – 160

c3
c10 pa

Physocarpus opulifolius ʹShady Ladyʹ 
pęcherznica kalinolistna ʹShady Ladyʹ – 
wzrost silny; liście ciemnopurpurowe;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius Summer Wine 
ʹSewardʹ PBR

pęcherznica kalinolistna Summer Wine – 
krzew do 1,5 m wys.; liście purpurowe;

4 40 – 60 c3

Physocarpus opulifolius Tiny Wine 
ʹsmpotwʹ PBR 
pęcherznica kalinolistna Tiny Wine – 
liście drobne, ciemnopurpurowe; odmiana 
dorasta do 1,2 m wys.; polecana do uprawy 
w donicach;

4 30 – 40
40 – 60

c3
c5
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ePhysocarpus opulifolius ʹZdechoviceʹ
pęcherznica kalinolistna ʹZdechoviceʹ – czeska 
odmiana o ciemnoczerwonych liściach;

4 40 – 60
140 – 160

c3
c10 pa

PLATANUS – PLATAN

Platanus ×hispanica ʹ Acerifoliaʹ
platan klonolistny ʹ Acerifolia  ʹ– okazałe drzewo 
z charakterystycznie łuszczącą się korą;

6a 180 – 200
320 – 340

c12
c30 6 – 8

PONCIRUS – PONCYRIA

Poncirus trifoliata
poncyria trójlistkowa, „japońska gorzka 
pomarańcza” – gatunek rośliny cytrusowej 
o zielonych, ciernistych pędach; zielone, 
przyjemnie pachnące, ale niejadalne owoce;

7b 60 – 80 c2

POPULUS – TOPOLA

Populus ×canadensis ʹSerotina Aureaʹ
topola kanadyjska ʹSerotina Aureaʹ – 
potężne drzewo; liście złotożółte;

4 120 – 140
200 – 220

c7,5
c10

Populus ×candicans ʹAuroraʹ
topola włochata ʹAuroraʹ – wysokie drzewo; 
liście młodych przyrostów biało-różowe;

4 100 – 120
200 – 220

c7,5
c7,5

Populus deltoides ʹFuegoʹ
topola amerykańska ʹFuegoʹ – silnie rosnące 
drzewo; liście ciemnopurpurowe;

5b 100 – 120
280 – 300

c7,5
c20

Populus deltoides ʹPurple Towerʹ
topola amerykańska ʹPurple Towerʹ – liście 
bardzo duże, ciemnopurpurowe; 

5b 160 – 180 c10

Populus lasiocarpa
topola wielkolistna – wolno rosnące 
drzewo; liście jajowate, do 35 cm długości;

6a 180 – 200 c10

Populus tremula ʹErectaʹ
topola osika ʹErectaʹ – odmiana 
wąskolumnowa; 

2 360 – 380 c30 10 – 12

POTENTILLA – PIĘCIORNIK

Potentilla fruticosa ʹAbbotswoodʹ
pięciornik krzewiasty ʹAbbotswoodʹ – 
wzrost silny; kwiaty białe;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa Bellissima 
ʹHachlissʹPBR 
pięciornik krzewiasty Bellissima – niska 
odmiana o intensywnie różowych kwiatach;

3 30 – 35 c3
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Potentilla fruticosa ʹChiloʹ
pięciornik krzewiasty ʹChiloʹ – kwiaty 
żółte; liście biało obrzeżone;

3 20 – 30 c3

Potentilla fruticosa ʹDakota Sunspotʹ
pięciornik krzewiasty ʹDakota Sunspotʹ – 
zwarty, gęsty krzew; kwiaty żółte;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa Danny Boy 
ʹLissdanʹ PBR

pięciornik krzewiasty Danny Boy – 
kwiaty intensywnie ciemnoróżowe;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹDaydawnʹ
pięciornik krzewiasty ʹDaydawnʹ – kwiaty 
łososiowe;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa Glamour Girl 
ʹkm01ʹPBR 
pięciornik krzewiasty Glamour Girl 
– oryginalne, dwubarwne kwiaty – płatki 
brzoskwinioworóżowe z ciemniejszą 
obwódką;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹGold Dropʹ
pięciornik krzewiasty ʹGold Dropʹ – kwiaty 
żółte;

3 25 – 35 c3

Potentilla fruticosa ʹGoldfingerʹ
pięciornik krzewiasty ʹGoldfingerʹ – kwiaty 
żółte; wzrost silny;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹGoldstarʹ
pięciornik krzewiasty ʹGoldstarʹ – kwiaty 
żółte; 

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹGoldteppichʹ
pięciornik krzewiasty ʹGoldteppichʹ – 
kwiaty żółte; niski, rozłożysty krzew;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹKoboldʹ
pięciornik krzewiasty ʹKoboldʹ – kwiaty 
żółte; forma karłowa;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa ʹLimelightʹ
pięciornik krzewiasty ʹLimelightʹ – kwiaty 
kremowo – jasnożółte;

3 30 – 40 c3

Potentilla fruticosa Lovely Pink ʹPink 
Beautyʹ PBR

pięciornik krzewiasty Lovely Pink – 
krzew do 0,5 m wys.; kwiaty bardzo duże, 
różowe;

3 20 – 30
25 – 35

c2
c3
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ePotentilla fruticosa Mango Tango 
ʹUmanʹ PBR

pięciornik krzewiasty Mango 
Tango – krzew do 60 cm; kwiaty 
żółtopomarańczowe; pokrój wyprostowany;

3 20 – 25
25 – 35

c2
c3

Potentilla fruticosa Marian Red Robin 
ʹMarrobʹ
pięciornik krzewiasty Marian Red 
Robin – kwiaty krwistoczerwone;

3 20 – 25 c2

Potentilla fruticosa ʹMcKayʹs Whiteʹ
pięciornik krzewiasty ʹMcKayʹs Whiteʹ – 
kwiaty białe;

3 20 – 25 c2

Potentilla fruticosa Pink Paradise 
ʹKupinpaʹ PBR

pięciornik krzewiasty Pink Paradise 
– kwiaty duże, podwójne, intensywnie 
różowe; kwitnie bardzo obficie;

3 30 – 40 c3

Potentilla fruticosa ʹPink Whisperʹ
pięciornik krzewiasty ʹPink Whisperʹ – 
kwiaty brzoskwinioworóżowe;

3 20 – 25 c2

Potentilla fruticosa ʹPretty Pollyʹ
pięciornik krzewiasty ʹPretty Pollyʹ – kwiaty 
jasnoróżowe;

3 20 – 25 c2

Potentilla fruticosa ʹRed Aceʹ
pięciornik krzewiasty ʹRed Aceʹ – kwiaty 
czerwone;

3 15 – 20 c2

Potentilla fruticosa ʹRed Jokerʹ
pięciornik krzewiasty ʹRed Jokerʹ – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 15 – 20 c2

Potentilla fruticosa ʹSnowbirdʹ
pięciornik krzewiasty ʹSnowbirdʹ – kwiaty 
białe; pokrój zwarty;

3 15 – 20 c2

Potentilla fruticosa ʹThunderheadʹ
pięciornik krzewiasty ʹThunderheadʹ – 
kwiaty żółte;

3 20 – 30 c2

Potentilla fruticosa var. veitchii
pięciornik krzewiasty odm. Veitcha – 
wzrost silny; kwiaty białe;

3 30 – 40 c3

Potentilla fruticosa ʹZoëʹ 
pięciornik krzewiasty ʹZoëʹ – kwiaty 
cytrynowożółte;

3 15 – 20 c2
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PRUNUS – ŚLIWA, CZEREMCHA, MIGDAŁEK, WIŚNIA, MORELA

Prunus ʹAccoladeʹ 
wiśnia ʹAccoladeʹ – kwiaty duże, różowe, 
półpełne;

5b 80 – 100 c5

Prunus ansu  
morela ansu – bardzo odporny na mróz 
gatunek moreli pochodzący z Chin; owoce 
drobne, smaczne;

5a 80 – 100 c5

Prunus avium ʹPendulaʹ
czereśnia ptasia ʹPendulaʹ – pokrój 
parasolowaty;

5a 100 – 120 c7,5 pa

Prunus avium ʹPlenaʹ
czereśnia ptasia ʹPlenaʹ – kwiaty pełne, 
białe;

5a
80 – 100

140 – 160
200 – 220

c5
c10
c7,5

Prunus ʹBlireanaʹ
śliwa ʹ Blireana  ʹ– liście duże, ciemnopurpurowe; 
kwiaty ciemnoróżowe, pełne;

6a 80 – 100 c5

Prunus cerasifera  
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie 
drzewo o białych kwiatach i drobnych 
żółtych lub pomarańczowych owocach, tzw. 
mirabelkach;

5a 100 – 120 c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 
ʹCripoizamʹ
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój 
kolumnowy; liście purpurowoczerwone; 

5a
60 – 80

160 – 180
200 – 220

c5
c5

c10

Prunus cerasifera ʹHesseiʹ
śliwa ałycza ʹHesseiʹ – liście czerwone, żółto 
pstre; blaszka liściowa poszarpana;

5a 60 – 80 c5

Prunus cerasifera ʹHollywoodʹ
śliwa ałycza ʹHollywoodʹ – liście 
ciemnoczerwone; duże, czerwone owoce;

5a 60 – 80
140 – 160

c5
c5

Prunus cerasifera ʹPissardiiʹ
śliwa ałycza ʹPissardiiʹ – liście 
ciemnopurpurowe; kwiaty różowe; 

5b 180 – 200
280 – 300

c10
c20

Prunus cerasifera ʹPissardiiʹ × Prunus 
ussuriensis
śliwa ałycza ʹPissardiiʹ × śliwa usuryjska – 
mieszaniec otrzymany w Rosji; liście duże, 
czerwone; duża wytrzymałość na niskie 
temperatury;

4 80 – 100 c5
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ePrunus cerasifera ʹRosea Plenaʹ
śliwa ałycza ʹRosea Plenaʹ – liście 
ciemnopurpurowe; kwiaty pełne, różowe;

5b 60 – 80 c5

Prunus cerasifera ʹZłoty Obłokʹ
śliwa ałycza ʹZłoty Obłokʹ – liście wiosną 
złotożółte, później zielenieją; 

5a 120 – 140 c5

Prunus cerasus ʹRhexiiʹ 
wiśnia pospolita ʹRhexiiʹ – kwiaty białe, 
pełne; 

5b 120 – 140 c5

Prunus ×cistena
śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście 
ciemnopurpurowe

6a 60 – 80 c5

Prunus ×eminens ʹUmbraculiferaʹ
wiśnia osobliwa ʹUmbraculiferaʹ – 
wyjątkowo regularna, gęsta korona;

5b 200 – 220
200 – 220

c43
c43

8 – 10
12 – 14

pa
pa

Prunus ʹHally Jolivetteʹ
wiśnia ʹHally Jolivetteʹ – piękny wysoki 
krzew; kwiaty w pąkach różowe, po 
otwarciu półpełne, drobne, białe z różowym 
środkiem;

5b 60 – 80 c5

Prunus incisa ʹFebruary Redʹ 
wiśnia wczesna ʹFebruary Redʹ – kwiaty 
różowe, pojedyncze; najwcześniej kwitnąca 
odmiana wiśni;

6a 60 – 80 c5

Prunus incisa Frilly Frock ʹMattrillyʹ
wiśnia wczesna Frilly Frock – pokrój 
płaczący, parasolowaty; liście nieregularnie 
żółto obrzeżone;

6a 100 – 120
120 – 140

c7,5
c7,5

pa
pa

Prunus incisa ʹKojou-no-maiʹ
wiśnia wczesna ʹKojou-no-maiʹ – kwiaty 
białe; karłowa forma z powyginanymi 
pędami;

5a
30 – 40

120 – 140
100 – 120

c3
c15
c7,5 pa

Prunus ʹKiku-shidare-zakuraʹ
wiśnia ʹKiku-shidare-zakuraʹ – kwiaty 
pełne, różowe; forma zwisająca;

6b 100 – 120
180 – 200

c7,5
c30 6 – 8

pa
pa

Prunus maackii ʹAmber Beautyʹ
czeremcha Maacka ʹAmber Beautyʹ – 
bardzo ozdobne drzewo o błyszczącej, 
pomarańczowobrązowej korze;

4 80 – 100 c5

Prunus mume ʹBeni-chi-doriʹ
morela japońska ʹBeni-chi-doriʹ – kwiaty 
pojedyncze, ciemnoróżowe;

6b 80 – 100
280 – 300

c5
c30 6 – 8
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Prunus nipponica ʹBrillantʹ
wiśnia nippońska ʹBrillantʹ – kwiaty białe; 
krzew do 2,5 m;

5b 100 – 120 c5

Prunus nipponica ʹRubyʹ
wiśnia nippońska ʹRubyʹ – krzew  
do 4 – 5 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe;

5b

60 – 80
120 – 140
160 – 180
160 – 180

c5
c10
c5

c7,5 pa

Prunus ʹOkameʹ 
wiśnia ʹOkameʹ – niewielkie drzewo, 
bardzo obficie kwitnące przed rozwojem 
liści; kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po 
otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;

6a 60 – 80
120 – 140

c5
c10

Prunus padus ʹAlbertiiʹ 
czeremcha pospolita ʹAlbertiiʹ – regularny, 
stożkowaty pokrój;

3 80 – 100 c5

Prunus padus ʹColorataʹ
czeremcha pospolita ʹColorataʹ – liście 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

3
30 – 40
80 – 100

140 – 160

c3
c5
c5

Prunus padus ʹNanaʹ
czeremcha zwyczajna ʹNanaʹ – regularna, 
kulista korona do 3 m średnicy; liście duże, 
skórzaste;

3 200 – 220 c20 6 – 8 pa

Prunus padus ʹNowosibirskajaʹ
czeremcha pospolita ʹNowosibirskajaʹ – 
liście duże, purpurowoczerwone;

3 80 – 100
160 – 180

c5
c5

Prunus padus ʹWatereriʹ 
czeremcha pospolita ʹWatereriʹ – odmiana 
o szerokiej, rozłożystej, regularnej koronie;

3 80 – 100 c5

Prunus ʹPandoraʹ
wiśnia ʹPandoraʹ – kwiaty śnieżnobiałe; 
gęste, obficie kwitnące drzewo;

5b 120 – 140
200 – 220

c5
c10

Prunus pendula
wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój 
zwisający;

6a 120 – 140 c10 pa

Prunus pendula ʹBeni-shidareʹ (Prunus 
×subhirtella ʹPendula Rubraʹ)
wiśnia zwisła ʹBeni-shidareʹ – pokrój 
zwisający; kwiaty ciemnoróżowe, 
pojedyncze;

6a
100 – 120
120 – 140

150

c5
c7,5
c7,5

pa
pa
pa
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ePrunus persica ʹMelred Weepingʹ  
brzoskwinia zwyczajna ʹMelred Weepingʹ 
– pokrój płaczący, parasolowaty; kwiaty 
ciemnoróżowe;

6b 160 – 180 c12 pa

Prunus serrula
wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne 
drzewo o początkowo łuszczącej się, później 
gładkiej, mahoniowobrązowej korze;

6b
80 – 100

200 – 220
300 – 320

c5
c5

c40 12 – 14 pa

Prunus serrulata ʹAmanogawaʹ
wiśnia piłkowana ʹAmanogawaʹ – 
kolumnowa forma; duże, pełne, różowe 
kwiaty;

6b

80 – 100
140 – 160
160 – 180
260 – 280
340 – 360

c5
c5

c10
c30
c30 8 – 10

pa

Prunus serrulata ʹKanzanʹ
wiśnia piłkowana ʹKanzanʹ – znana 
odmiana o pełnych różowych kwiatach;

6a

100 – 120
140 – 160
120 – 140
340 – 360

c5
c5

c10
c30 8 – 10

Prunus serrulata ʹLittle Jeremyʹ
wiśnia piłkowana ʹLittle Jeremyʹ – bardzo 
karłowa, miniaturowa odmiana; roczny 
przyrost to kilka centymetrów; kwiaty 
białe;

6a 40
80

c3
c7,5

pa
pa

Prunus serrulata ʹRoyal Burgundyʹ
wiśnia piłkowana ʹRoyal Burgundyʹ 
– kwiaty pełne, różowe; liście 
ciemnopurpurowe;

6a

80 – 100
120 – 140
160 – 180
180 – 200
300 – 320

c5
c5

c10
c15
c20 6 – 8 pa

Prunus serrulata ʹShimidsuʹ
wiśnia piłkowana ʹShimidsuʹ – kwiaty duże, 
białe, pełne;

6a

80 – 100
120 – 140
120 – 140
220 – 240

c5
c5

c10
c30 6 – 8

Prunus serrulata ʹShirofugenʹ
wiśnia piłkowana ʹShirofugenʹ – kwiaty 
duże, pełne, jasnoróżowe;

6a 140 – 160 c5

Prunus serrulata ʹShirotaeʹ 
wiśnia piłkowana ʹShirotaeʹ – bardzo duże 
(5 cm średnicy), półpełne, białe kwiaty; 
korona rozłożysta;

6a 80 – 100 c5

Prunus serrulata ʹSunset Boulevardʹ
wiśnia piłkowana ʹSunset Boulevardʹ 
– pokrój kolumnowy; kwiaty duże, 
pojedyncze, białe;

6a
80 – 100

140 – 160
280 – 300

c5
c10
c7,5 pa
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Prunus serrulata ʹTaihakuʹ 
wiśnia piłkowana ʹTaihakuʹ – bardzo duże 
(do 6 cm średnicy), pojedyncze, czystobiałe 
kwiaty; młode liście brązowawe, później 
zielenieją;

6a 120 – 140 c7,5 pa

Prunus spinosa
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty 
krzew; kwiaty białe; owoce jadalne, 
polecane do wyrobu nalewek;

5a 60 – 80 c5

Prunus ×subhirtella ʹAutumnalis Roseaʹ
wiśnia różowa ʹAutumnalis Roseaʹ – kwiaty 
różowe; zaczyna kwitnąć późną jesienią;

6a 80 – 100 c5

Prunus ×subhirtella ʹDahlemʹ
wiśnia różowa ʹDahlemʹ – niezwykle obficie 
kwitnący wysoki krzew; kwiaty są półpełne, 
białe z delikatnym, różowym odcieniem;

6a 80 – 100 c5

Prunus ×subhirtella ʹFukubanaʹ
wiśnia różowa ʹFukubanaʹ – nieduże 
drzewo; kwiaty półpełne, różowe;

6a 120 – 140 c7,5

Prunus ×subhirtella ʹPendula Plena Roseaʹ
wiśnia różowa ʹPendula Plena Roseaʹ – 
pokrój szeroko parasolowaty; kwiaty 
jasnoróżowe, pełne;

6a

100 – 120
120 – 140

180
180

c7,5
c10
c30
c30

6 – 8
8 – 10

pa
pa
pa
pa

Prunus ʹThe Brideʹ 
wiśnia ʹThe Brideʹ – wysoki, rozłożysty 
krzew; kwiaty pojedyncze, białe, podczas 
przekwitania różowieją; kwitnienie 
niezwykle obfite;

5b 160 – 180 c5

Prunus virginiana ʹCanada Redʹ 
czeremcha wirginijska ʹCanada Redʹ – liście 
ciemnopurpurowe;

4 80 – 100
280 – 300

c5
c20 6 – 8

Prunus virginiana ʹShubertʹ
czeremcha wirginijska ʹShubertʹ – liście 
duże, ciemnopurpurowe; młode przyrosty 
zielone;

4 80 – 100
140 – 160

c5
c5

Prunus yedoensis ʹIvensiiʹ 
wiśnia jedońska ʹIvensiiʹ – kwiaty białe; 
pokrój zwisający;

6a 180 – 200 c5 pa
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ePSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis   
pseudocydonia chińska – wysoki krzew 
spokrewniony z pigwą i pigwowcem; owoce 
bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 100 – 120 c5

PTELEA – PARCZELINA

Ptelea trifoliata ʹAureaʹ
parczelina trójlistkowa ʹAureaʹ – liście 
złotożółte;

5a 30 – 40 c3

PTEROSTYRAX – STYRAKOWIEC

Pterostyrax corymbosa
styrakowiec chiński – rzadko spotykany 
krzew pochodzący z Chin i Japonii; białe, 
dzwonkowate kwiaty zebrane są w okazałe 
wiechowate kwiatostany;

7a 80 – 100 c10

Pterostyrax hispida
styrakowiec japoński – rzadko spotykany 
krzew o egzotycznym wyglądzie; delikatne, 
białe kwiaty zebrane są w puszyste, 
zwisające kwiatostany;

6b 60 – 80 c5

PYRACANTHA – OGNIK

Pyracantha ʹOrange Glowʹ
ognik ʹOrange Glowʹ – pokrój 
wyprostowany; owoce pomarańczowe; 
odmiana odporna na parcha;

6b 60 – 80 c3

Pyracantha ʹSoleil dʹOrʹ
ognik ʹSoleil dʹOrʹ – szeroki krzew; owoce 
żółte; odporny na choroby;

6b 60 – 80 c3

PYRUS – GRUSZA

Pyrus salicifolia ʹPendulaʹ
grusza wierzbolistna ʹPendulaʹ – liście 
wąskie jak u wierzb; forma zwisająca;

5a 240 – 260 c25 pa

QUERCUS – DĄB

Quercus aliena 
dąb nieznany – duże drzewo pochodzące 
z Dalekiego Wschodu; liście duże, 
błyszczące, od spodu szarawe;

6a 40 – 60 c5
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Quercus bicolor
dąb dwubarwny – gatunek pochodzący 
z Ameryki Północnej; odwrotnie jajowate 
liście przebarwiają się jesienią  
na pomarańczowo;

4 140 – 160 c5

Quercus cerris ʹCurly Headʹ PBR 
dąb burgundzki ʹCurly Headʹ – wzrost 
powolny, kolumnowy; liście poskręcane, 
ciemnozielone;

6a 80 – 100 c7,5

Quercus cerris ʹMarmorataʹ
dąb burgundzki ʹMarmorataʹ – liście 
żółtomarmurkowane;

6b 100 – 120 c5

Quercus coccinea
dąb szkarłatny – wysokie drzewo 
o dużych klapowanych liściach; 
jesienią pięknie przebarwia się na kolor 
szkarłatnoczerwony;

5b 60 – 80 c5

Quercus Kindred Spirit ʹNadlerʹ 
dąb Kindred Spirit – liście błyszczące 
ciemnozielone, od spodu szarawe; pokrój 
kolumnowy;

5a 60 – 80 c5

Quercus macrocarpa
dąb wielkolistny – wysokie, rozłożyste 
drzewo pochodzące z Ameryki Północnej; 
nieregularnie klapowane liście do 30 cm 
długości;

4 120 – 140 c5

Quercus ʹMonumentʹ PBR 
dąb ʹMonumentʹ – nowa, polska odmiana 
o szerokokolumnowym pokroju; liście duże, 
błyszczące, jaśniejsze od spodu; odmiana 
odporna na mączniaka;

5b 60 – 80
280 – 300

c5
c90 12 – 14

Quercus palustris
dąb błotny – piękny kolor liści jesienią, 
liście mocno powcinane;

5a 80 – 100 c5

Quercus palustris ʹGreen Dwarf ʹ
dąb błotny ʹGreen Dwarf ʹ – zwarta, 
karłowa odmiana; dorasta do 1,2 m wys.;

5a

80 – 100
100 – 120
120 – 140
160 – 180
180 – 200

c7,5
c12
c12
c12
c20

pa
pa
pa
pa
pa

Quercus palustris ʹGreen Pillarʹ
dąb błotny ʹGreen Pillarʹ – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a
80 – 100

180 – 200
200 – 220

c5
c20
c20 pa
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eQuercus palustris ʹIsabelʹ
dąb błotny ʹIsabelʹ – pokrój zwarty, kulisty; 5a 120 – 140

140 – 160
c10
c10

pa
pa

Quercus palustris ʹWindischleubaʹ
dąb błotny ʹWindischleubaʹ – liście 
nieregularnie biało upstrzone;

5a 120 – 140 c10 pa

Quercus petraea ʹMespilifoliaʹ
dąb bezszypułkowy ʹMespilifoliaʹ – liście 
w dużej części całobrzegie, długie;

5a 60 – 80 c5

Quercus petraea ʹPurpureaʹ
dąb bezszypułkowy ʹPurpureaʹ – odmiana 
o czerwonych liściach;

5a 60 – 80 c5

Quercus petraea ʹWestcolumnʹ
dąb bezszypułkowy ʹWestcolumnʹ – forma 
kolumnowa;

5a 60 – 80 c5

Quercus petraea ʹWłodzimierz Senetaʹ 
dąb bezszypułkowy ʹWłodzimierz 
Senetaʹ – nowa polska odmiana dębu 
bezszypułkowego; liście nieregularnie biało 
i żółto pstre; młode przyrosty różowawe;

5a
60 – 80

100 – 120
140 – 160

c5
c10
c10 pa

Quercus phellos
dąb laurowy – drzewo oryginalnym 
ulistnieniu, przypominającym liście wierzb 
– 12 cm długości i 1-2,5 cm szerokości; 

6b 120 – 140 c5

Quercus pontica 
dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, 
skórzastych, jajowatych liściach; wzrost 
bardzo powolny;

6b 120 – 140 c10 pa

Quercus Regal Prince ʹLongʹ
dąb Regal Prince – pokrój kolumnowy; 
błyszczące, skórzaste liście;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur
dąb szypułkowy – wysokie drzewo 
o rozłożystej koronie;

5a 100 – 120
320 – 340

c5
c30

Quercus robur ʹArgenteomarginataʹ
dąb szypułkowy ʹArgenteomarginataʹ – 
liście delikatnie biało obrzeżone;

5a 80 – 100 c5

Quercus robur ʹAtropurpureaʹ
dąb szypułkowy ʹAtropurpureaʹ – liście 
purpurowoczerwone;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹCastle Howardʹ
dąb szypułkowy ʹCastle Howardʹ – młode 
pędy czerwone; liście duże, biało pstre;

5a 80 – 100
80 – 100

c5
c10 pa
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Quercus robur ʹCompactaʹ
dąb szypułkowy ʹCompactaʹ – zwarta, 
karłowa odmiana;

5a 120 – 140 c10 pa

Quercus robur ʹConcordiaʹ
dąb szypułkowy ʹConcordiaʹ – liście żółte;

5a 80 – 100 c5

Quercus robur ʹCristataʹ 
dąb szypułkowy ʹCristataʹ – liście 
grzebieniasto poskręcane;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹCucullataʹ
dąb szypułkowy ʹCucullataʹ – liście 
łyżeczkowato powyginane;

5a 60 – 80
140 – 160

c5
c10 pa

Quercus robur ʹFacristʹ
dąb szypułkowy ʹFacristʹ – liście 
grzebieniasto poskręcane; pokrój 
kolumnowy;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹFastigiataʹ
dąb szypułkowy ʹFastigiataʹ – forma 
kolumnowa;

5a 80 – 100
320 – 340

c5
c70 8 – 10

Quercus robur ʹFastigiate Kosterʹ
dąb szypułowy ʹFastigiate Kosterʹ – korona 
kolumnowa, wąska;

5a
80 – 100

140 – 160
320 – 340

c5
c5

c60 10 – 12

Quercus robur ʹFűrst Schwarzenbergʹ
dąb szypułkowy ʹFűrst Schwarzenbergʹ – 
pędy świętojańskie biało pstre;

5a 120 – 140
140 – 160

c10
c5

pa
pa

Quercus robur ʹHentzeiʹ
dąb szypułkowy ʹHentzeiʹ – wzrost 
powolny; liście postrzępione i poskręcane;

5a 120 – 140 c10 pa

Quercus robur ʹHeterophylla Cucullataʹ
dąb szypułkowy ʹHeterophylla Cucullataʹ 
– liście różnokształtne, łyżeczkowato 
powyginane;

5a 60 – 80
140 – 160

c5
c10 pa

Quercus robur ʹIrthaʹ
dąb szypułkowy ʹIrthaʹ – liście nieregularne, 
poskręcane;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹJan Kiepuraʹ 
dąb szypułkowy ʹJan Kiepuraʹ – nowa 
odmiana wyhodowana w naszej szkółce; 
pokrój wąskostożkowy, bardzo gęsty 
i regularny; doskonała odmiana do 
obsadzania podjazdów, alej i innych miejsc 
reprezentacyjnych;

5a 60 – 80
180 – 200

c5
c15
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eQuercus robur ʹJan Zamoyskiʹ
dąb szypułkowy ʹJan Zamoyskiʹ – liście 
do 20 cm długości, wąskie, biało i żółto 
upstrzone; zaginiona przez prawie 
70 lat, piękna, polska odmiana dębu 
szypułkowego, pochodząca ze słynnych 
Szkółek Podzameckich;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c10 pa

Quercus robur ʹMenhirʹ
dąb szypułkowy ʹMenhirʹ – pokrój 
kolumnowy; karłowa, zwarta forma;

5a 60 – 80
200 – 220

c5
c60

Quercus robur ʹMikyʹ
dąb szypułkowy ʹMikyʹ – forma karłowa; 
liście błyszczące, zielone, głęboko 
powcinane;

5a 100 – 120 c10 pa

Quercus robur ʹPectinataʹ
dąb szypułkowy ʹPectinataʹ – liście głęboko 
powciane, „grzebieniowate”;

5a
40 – 60

100 – 120
140 – 160

c5
c5

c10
pa
pa

Quercus robur ʹPendulaʹ
dąb szypułkowy ʹPendulaʹ – forma płacząca; 5a 160 – 180 c10 pa

Quercus robur ʹPosnaniaʹ 
dąb szypułkowy ʹPosnaniaʹ – nowa polska 
odmiana dębu szypułkowego; liście bardzo 
długie (do 30 cm), zwisające, głęboko 
powcinane;

5a 120 – 140 c5

Quercus robur ʹPyramidalis Punctataʹ
dąb szypułkowy ʹPyramidalis Punctataʹ – 
pokrój kolumnowy; liście biało nakrapiane;

5a 80 – 100 c5

Quercus robur ʹRitaʹs Goldʹ
dąb szypułkowy ʹRitaʹs Goldʹ – liście 
żółtawozielone;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹSalfastʹ
dąb szypułkowy ʹSalfastʹ – liście całobrzegie, 
podobne do liści wierzby; pokrój 
kolumnowy;

5a 60 – 80 c5

Quercus robur ʹSiedlecʹ
dąb szypułkowy ʹSiedlecʹ – jeden 
z najwęższych, kolumnowych dębów;

5a 80 – 100 c5

Quercus robur ʹStrypemondeʹ
dąb szypułkowy ʹStrypemondeʹ – liście 
nieregularnie postrzępione, bardzo długie, 
zwisające;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c10 pa
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Quercus robur ʹTimukiʹ
dąb szypułkowy ʹTimukiʹ – duże 
czerwonopurpurowe liście; odmiana silnie 
i zdrowo rosnąca;

5a 120 – 140 c10 pa

Quercus robur ʹZeelandʹ
dąb szypułkowy ʹZeelandʹ – 
wąskokolumnowa odmiana;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c10

Quercus rubra
dąb czerwony – duże, błyszczące liście, 
przebarwiające się na jesieni na czerwono;

5a 160 – 180 c10

Quercus rubra ʹAureaʹ
dąb czerwony ʹAureaʹ – duże, żółte liście; 5a 100 – 120 c5

Quercus rubra ʹBoltes Goldʹ 
dąb czerwony ʹAureaʹ – duże, żółte liście; 
odmiana mało podatna na oparzenia 
słoneczne;

5b 100 – 120 c5

Quercus rubra ʹRocketʹ
dąb czerwony ʹRocketʹ – pokrój 
kolumnowy;

5b 100 – 120 c5

Quercus serrata ʹIshiiʹ
dąb piłkowany ʹIshiiʹ – liście białokremowo 
nakrapiane; wysoka wytrzymałość na mróz;

5b 140 – 160 c10 pa

RHAMNUS – KRUSZYNA

Rhamnus frangula ʹAspleniifoliaʹ
kruszyna pospolita ʹAspleniifoliaʹ – blaszka 
liściowa tylko wokół głównego nerwu;

3 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Rhamnus frangula ʹFine Lineʹ
kruszyna pospolita ʹFine Lineʹ – pokrój 
kolumnowy; blaszka liściowa tylko wokół 
głównego nerwu;

3 30 –  40
40 – 60

c3
c5

RHODOTYPOS – RÓŻOWIEC

Rhodotypos scandens
różowiec biały – krzew dorastający do 1,5 m 
wys. o rozłożystym pokroju; śnieżnobiałe 
kwiaty mają do 5 cm średnicy;

6a 40 – 60 c5

RHUS – SUMAK

Rhus typhina ʹDissectaʹ
sumak octowiec ʹDissectaʹ – liście 
postrzępione;

5a 80 – 100 c5
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eRhus typhina Tiger Eyes ʹBailtigerʹ PBR 

sumak octowiec Tiger Eyes – liście 
postrzępione, złotożółte;

5a 100 – 120 c7,5

Rhus punjabensis 
sumak pendżabski – rzadko spotykany 
gatunek sumaka pochodzący z północno-
zachodnich Indii;

6b 80 – 100 c5

Rhus verniciflua 
sumak lakowy – chiński gatunek sumaka 
ozdobny z długich pierzasto złożonych 
liści i szarobłękitnych owoców; z pnia tego 
gatunku pozyskuje się tradycyjnie lakę 
– czarną substancję używaną w Chinach 
i Japonii do ozdabiania przedmiotów 
codziennego użytku;

6b 80 – 100 c5

RIBES – PORZECZKA

Ribes alpinum ʹPumilumʹ
porzeczka alpejska ʹPumilumʹ – niska, 
ścieląca się odmiana, polecana jako 
roślina okrywowa w chłodniejsze rejony 
Europy i Azji;

3 30 – 40 c3

Ribes alpinum ʹSchmidtʹ
porzeczka alpejska ʹSchmidtʹ – zwarty 
krzew do 1,5 m wys.; liście bardzo drobne;

3 40 – 60
60 – 80

c3
c5

ROBINIA – GROCHODRZEW, ROBINIA, „AKACJA”

Robinia hartwigii
robinia Hartwiga – duże drzewo; kwiaty 
różowe;

5a 120 – 140 c5

Robinia ×margaretta Casque Rouge 
ʹPink Cascadeʹ
robinia Małgorzaty Casque Rouge – 
obficie kwitnąca na różowo, szybko rosnąca 
odmiana;

5b 180 – 200
280 – 300

c10
c15

Robinia pseudoacacia ʹAltdorfʹ
robinia akacjowa ʹAltdorfʹ – złotożółte 
liście pięknie kontrastują z czerwonawymi 
pędami;

5a 120 – 140 c5

Robinia pseudoacacia ʹAureaʹ 
robinia akacjowa ʹAureaʹ – liście żółte; 
wzrost silny;

5a 120 – 140 c5
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Robinia pseudoacacia ʹFastigiataʹ
robinia akacjowa ʹFastigiataʹ – pokrój 
wzniesiony; liście pięciolistkowe;

5a 140 – 160 c5

Robinia pseudoacacia ʹFrisiaʹ
robinia akacjowa ʹFrisiaʹ – piękna, 
żółtolistna odmiana;

5a 160 – 180 c5

Robinia pseudoacacia ʹKarolina Zamoyskaʹ
robinia akacjowa ʹKarolina Zamoyskaʹ 
– liść różnokształtny, biało i żółto 
marmurkowany; przez wiele lat zaginiona, 
stara polska odmiana robinii, pochodząca 
ze słynnych Szkółek w Podzamczu;

5a 120 – 140 c5

Robinia pseudoacacia ʹMonophylla 
Pendulaʹ 
robinia akacjowa ʹMonophylla Pendulaʹ – 
drzewo o nieregularnym, przewisającym 
pokroju; liście najczęściej pięciolistkowe 
z rzadko ułożonymi listkami;

5a 120 – 140 c5

Robinia pseudoacacia ʹMyrtifoliaʹ
robinia akacjowa ʹMyrtifoliaʹ – karłowa 
forma; liście drobne, delikatne;

5b 100 – 120 c5

Robinia pseudoacacia ʹPendulifoliaʹ
robinia akacjowa ʹPendulifoliaʹ – liście 
wydłużone, przewisające pod własnym 
ciężarem;

5a 120 – 140 c5

Robinia pseudoacacia ʹRozynskianaʹ
robinia akacjowa ʹRozynskianaʹ – liście 
i kwiatostany zwisające, do 50 cm długości; 
odmiana hodowli Feliksa Rożyńskiego ze 
Szkółek w Podzamczu;

5a 120 – 140 c5

Robinia pseudoacacia ʹTortuosaʹ
robinia akacjowa ʹTortuosaʹ – liście i pędy 
spiralnie poskręcane;

5a 100 – 120 c5

Robinia pseudoacacia ʹUmbraculiferaʹ
robinia akacjowa ʹUmbraculiferaʹ – 
popularna forma o kulistej koronie;

5b 200 – 220 c60 12 – 14 pa

Robinia ʹPurple Robeʹ 
robinia ʹPurple Robeʹ – wzrost szybki; 
kwiaty ciemnofioletowe;

5b 120 – 140 c5
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eROSA – RÓŻA

Rosa canina
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy 
gatunek róży; kwiaty jasnoróżowe 
pojedyncze; cenna roślina lecznicza;

4 40 – 60 c5

Rosa Charmant ʹKorpeligoʹ PBR 
róża Charmant – niska, okrywowa róża; 
kwiaty duże, pełne, intensywnie rożówe;

6a 20 – 30
30 – 40

c2
c3

Rosa ×damascena ʹBlush Damaskʹ 
róża damasceńska ʹBlush Damaskʹ – wysoki, 
przewisający krzew o pełnych, różowych, 
wyjątkowo silnie pachnących kwiatach; 
wysoka wytrzymałość na mróz;

4 30 – 40 c3

Rosa Dartʹs Defender ʹDefenderʹ
róża ʹDefenderʹ – niski, ścielący się krzew; 
kwiaty różowe, duże; idealna odmiana do 
dużych nasadzeń;

5a 40 – 60 c3

Rosa Golden Penny ʹRugulʹ
róża Golden Penny – róża okrywowa; 
kwiaty pełne, żółte;

6b 20 – 30 c2

Rosa ʹJohn Davisʹ 
róża ʹJohn Davisʹ – bardzo odporna na mróz 
i szkodniki kanadyjska róża pnąca; kwiaty 
półpełne, jasnoróżowe; kwitnie bardzo 
obficie;

5a 40 – 50 c3,5

Rosa jundzillii
róża Jundziłła – rzadko spotykany gatunek 
przypominający popularną dziką różę; 
kwiaty różowe;

4 40 – 60 c5

Rosa ʹMorden Centennialʹ 
róża ʹMorden Centennialʹ – bardzo 
odporna na mróz i szkodniki kanadyjska 
odmiana; luźny krzew dorasta do 1,5 m wys.; 
kwiaty duże, różowe, półpełne;

5a 40 – 50 c3,5

Rosa ʹMorden Fireglowʹ 
róża ʹMorden Fireglowʹ – bardzo odporna 
na mróz i szkodniki kanadyjska odmiana; 
luźny krzew dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty 
duże, jasnoczerwone, półpełne;

5a 40 – 50 c3,5
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Rosa Neon ʹKordaturaʹ PBR 
róża Neon – okrywowa róża 
o bardzo licznych, drobnych, pełnych, 
ciemnoróżowych kwiatach;

6b 30 – 40 c3

Rosa ʹOrange Beautyʹ
róża ʹOrange Beautyʹ – róża okrywowa; 
kwiaty pełne, pomarańczowe;

6b 20 – 30 c2

Rosa Pink Blanket ʹWiljansʹ PBR 
róża Pink Blanket – okrywowa róża 
o pojedynczych, różowych kwiatach;

6a 30 – 40 c2

Rosa Pink Pins ʹIntropiʹ
róża Pink Pins – roślina okrywowa; 
kwiaty różowe, pełne;

6b 30 – 40 c3

Rosa Riverdance ʹKenfineʹ PBR 
róża Riverdance – okrywowa róża 
o dużych, pełnych, różowych kwiatach;

6a 30 – 40 c2

Rosa ʹRote The Fairyʹ
róża ʹRote The Fairyʹ – róża okrywowa; 
kwiaty ciemnoczerwone, pełne;

6a 20 – 30 c2

Rosa roxburghii
róża drobnolistkowa – kwiaty jasnoróżowe; 
wyjątkowo oryginalne, kolczaste owoce;

6a 40 – 60 c5

Rosa rugosa  
róża pomarszczona – krzew do 1,5 m wys.; 
kwiaty duże, różowe;

5a 40 – 60 c3

Rosa rugosa Admiration ʹRosa Zwergʹ
roża pomarszczona Admiration ʹRosa 
Zwergʹ – odmiana dorasta do 0,7 m wys.; 
kwiaty duże, różowe, półpełne, intensywnie 
pachnące;

5a 30 – 40 c3

Rosa rugosa Passion ʹRokokoʹ
roża pomarszczona Passion ʹRokokoʹ 
– odmiana dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty 
różowe, półpełne, o wąskich, gęsto 
ułożonych płatkach; 

5a 30 – 40 c3

Rosa Solero ʹKorgelefloʹ PBR 
róża Solero – róża okrywowa o dużych, 
pełnych, cytrynowożółtych kwiatach;

6b 30 – 40 c3

Rosa ʹThe Fairyʹ
róża ʹThe Fairyʹ – róża okrywowa; kwiaty 
jasnoróżowe, pełne;

6a 20 – 30 c2
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eRosa Toscana ʹKorstesgliʹ PBR 
róża Toscana – obficie kwitnąca 
okrywowa róża o drobnych, pełnych, 
czerwonych kwiatach;

6b 30 – 40 c3

Rosa villosa
róża jabłkowata – kwiaty różowe; owoce 
gatunku nadają się do przyrządzania 
syropów, konfitur i win; 

5a 40 – 60 c5

Rosa ʹWhite Fairyʹ
róża ʹWhite Fairyʹ – róża okrywowa; kwiaty 
białe, pełne;

6a 20 – 30 c2

RUBUS – JEŻYNA

Rubus cockburnianus Golden Vale 
ʹWyegoʹ
jeżyna białopędowa Golden Vale – 
krzew do 1,5 m wys.; liście złotożółte; 
pędy pokryte srebrnobiałym nalotem 
woskowym;

6b 40 – 60 c3

Rubus microphyllus ʹVariegatusʹ
jeżyna drobnolistna ʹVariegatusʹ – niski 
krzew dorastający do 0,5 m wys; drobne, 
biało i różowo upstrzone liście;

6b 40 – 60 c3

SALIX – WIERZBA

Salix acutifolia ʹPendulifoliaʹ 
wierzba ostrolistna ʹPendulifoliaʹ – wysoki 
krzew o długich, srebrzystych, zwisających 
liściach; pędy pokryte błękitnoszarym 
woskowym nalotem;

4 160 – 180 c10

Salix alba
wierzba biała – popularne wilgociolubne 
drzewo; nieodłączny element polskiego 
krajobrazu;

4 180 – 200
180 – 200

c30
c90

15 – 25
40 – 50

pa
pa

Salix alba ʹAureaʹ 
wierzba biała ʹAureaʹ – liście żółte; wzrost 
silny, typowy dla gatunku;

4 80 – 100
120 – 140

c3
c7,5

Salix alba ʹChermesinaʹ
wierzba biała ʹChermesinaʹ – pędy zimą 
pomarańczowe;

4 160 – 180 c7,5

Salix alba ʹDartʹs Snakeʹ
wierzba biała ʹDartʹs Snakeʹ – pędy i liście 
spiralnie poskręcane;

4
140 – 160
160 – 180
180 – 200

c5
c10
c12
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Salix alba ʹGolden Nessʹ 
wierzba biała ʹGolden Nessʹ – pędy zimą 
jaskrawożółte;

4 120 – 140 c5

Salix babylonica ʹTortuosaʹ
wierzba babilońska ʹTortuosaʹ – drzewo 
o wyprostowanych, spiralnie poskręcanych 
pędach;

5b
140 – 160
160 – 180
180 – 200

c5
c7,5
c12

Salix ʹBoydiiʹ
wierzba ʹBoydiiʹ – liście drobne, 
srebrnoszare; forma karłowa; dorasta 
do 0,5 m wys.;

5a 15 – 20 c2

Salix caprea ʹCurly Locksʹ
wierzba iwa ʹCurly Locksʹ – forma zwisająca 
o pogiętych gałęziach;

4
100
120
150

c3
c5
c5

pa
pa
pa

Salix caprea ʹMasʹ
wierzba iwa ʹMasʹ – odmiana o bardzo 
dużych, ozdobnych srebrzystych baziach; 
wzrost silny;

4

100 – 120
160 – 180
180 – 200
220 – 240

c5
c7,5
c12
c30 8 – 10 pa

Salix caprea ʹPendulaʹ
wierzba iwa ʹPendulaʹ – odmiana zwisająca; 4

120
150
180
220

c5
c5

c7,5
c10

pa
pa
pa
pa

Salix ʹCaradocʹ
wierzba ʹCaradocʹ – gałęzie powyginane; 
kora pomarańczowożółta;

5b 120 – 140 c5

Salix cinerea ʹTricolorʹ
wierzba szara ʹTricolorʹ – liście szarozielone, 
biało i różowo upstrzone;

4 100 c3 pa

Salix elaeagnos ʹAngustifoliaʹ 
wierzba siwa ʹAngustifoliaʹ – wysoki krzew; 
wskie, wydBu|one, srebrzystoszare li[cie;

5a 100 c3 pa

Salix ʹErythroflexuosaʹ
wierzba ʹErythroflexuosaʹ – pędy i liście 
powyginane; pokrój płaczący;

5b 120 – 140 c5

Salix ʹFantazijaʹ
wierzba ʹFantazijaʹ – rosyjska odmiana 
o delikatnie przewisającym pokroju 
i fantazyjnie pofalowanych liściach;

4 140 – 160 c5

Salix ʹFlameʹ
wierzba ʹFlameʹ – pędy 
jaskrawopomarańczowe; szczególnie 
ozdobna zimą;

4 160 – 180 c10



– 109 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eSalix fragilis ʹBullataʹ
wierzba krucha ʹBullataʹ – odmiana 
o regularnej, kulistej koronie;

4 140 – 160 c5

Salix gracilistyla ʹMelanostachysʹ
wierzba wiotka ʹMelanostachysʹ – wierzba 
ozdobna z oryginalnych, czarnych 
kwiatostanów („kotków”);

6b 30 – 40
100

c3
c3 pa

Salix gracilistyla ʹMt Asoʹ  
wierzba wiotka ʹMt Asoʹ – niezwykle 
atrakcyjna odmiana odznaczająca się 
czerwonoróżowymi baziami; kwitnie 
w lutym;

6b 30 – 40
100

c3
c3 pa

Salix integra ʹHakuro-nishikiʹ
wierzba całolistna ʹHakuro-nishikiʹ 
– odmiana o liściach biało i różowo 
upstrzonych;

6a

40 – 60
100
150
180

c3
c3
c5

c7,5

pa
pa
pa

Salix integra ʹPendulaʹ
wierzba całolistna ʹPendulaʹ – forma 
zwisająca;

6a
100
150
180

c3
c5

c7,5

pa
pa
pa

Salix irrorata
wierzba sina – pędy pokryte 
sinoniebieskim, woskowym nalotem; 
idealna roślina do zimowych kompozycji 
ogrodowych;

5b 160 – 180 c10

Salix kurilensis
wierzba kurylska – niski, ścielący się krzew; 
duże, skórzaste, błyszczące liście; 

4 100 c3 pa

Salix ledebouriana ʹPyramidalisʹ
wierzba Ledeboura ʹPyramidalisʹ – pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoszare;

4 120 – 140
160 – 180

c5
c7,5

Salix ʹPamiati Bażowaʹ
wierzba ʹPamiati Bażowaʹ – wysokie drzewo 
o lekko przewisającym pokroju; zimą pędy 
pomarańczowe; odmiana bardzo odporna 
na mróz;

4 160 – 180
200 – 220

c7,5
c12

Salix ʹPamiati Mindowskowoʹ
wierzba ʹPamiati Mindowskowoʹ – 
rozłożyste, płaczące drzewo; wysoka 
wytrzymałość na mróz;

4 120 – 140 c7,5

Salix ʹPłakuczyj Gnomʹ
wierzba ʹPłakuczyj Gnomʹ – zwarta, 
karłowa odmiana o płaczącym pokroju;

4 30 – 40 c3
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Salix purpurea ʹHowkiʹ
wierzba purpurowa ʹHowkiʹ – pokrój 
kolumnowy; liście srebrzystoszare; 
ozdobne, czerwonawe kwiatostany;

5a 140 – 160 c5

Salix purpurea ʹNanaʹ
wierzba purpurowa ʹNanaʹ – krzew do 0,5 m 
wys.; cienkie, wiotkie gałęzie; delikatne, 
srebrzyste liście;

5a 30 – 40
100

c2
c3 pa

Salix purpurea ʹPendulaʹ 
wierzba purpurowa ʹPendulaʹ – forma 
zwisająca; liście srebrzystoszare;

5a 30 – 40
120

c2
c3 pa

Salix ×sepulcralis ʹChrysocomaʹ
wierzba płacząca ʹChrysocomaʹ – drzewo 
o rozłożystej koronie; pędy długie, żółte, 
zwisające do ziemi;

5b 160 – 180 c7,5

Salix ×sepulcralis ʹChrysocomaʹ 
(typ resistenta)
wierzba płacząca ʹChrysocomaʹ – drzewo 
o rozłożystej koronie; pędy długie, żółte, 
zwisające do ziemi; typ mało podatny na 
rdzę;

5b

200 – 220
180 – 200
240 – 260
300 – 320

c10
c15
c25
c30 10 – 12

pa

Salix ʹSieriebristajaʹ
wierzba ʹSieriebristajaʹ – wysoki, 
silnie rosnący krzew; liście pokryte 
srebrzystoszarym kutnerem;

4 140 – 160 c7,5

Salix ʹSwierdłowskaja Izwilistaja iiʹ
wierzba ʹSwierdłowskaja Izwilistaja iiʹ – 
pędy i liście spiralnie poskręcane; kora 
oliwkowozielona; odmiana bardzo odporna 
na mróz;

4 140 – 160
160 – 180

c5
c7,5

Salix ʹSzarowidnyj Karlikʹ 
wierzba ʹSzarowidnyj Karlikʹ – karłowa 
odmiana o kopulastym pokroju; dorasta 
do 1,2 m wys.;

4 30 – 40 c3

Salix udensis ʹGolden Sunshineʹ PBR

wierzba sachalińska ʹGolden Sunshineʹ – 
zwarty, gęsty krzew; liście złotożółte;

6a 60 – 80 c7,5

Salix udensis ʹSekkaʹ
wierzba sachalińska ʹSekkaʹ – końcówki 
gałązek staśmione, spłaszczone 
i powyginane;

5b
100 – 120
120 – 140
140 – 160

c5
c7,5
c15
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eSAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra  
bez czarny – rozłożysty krzew; kwiaty 
i owoce nadają się do wyrobu soków 
i nalewek;

5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra ʹAureaʹ  
bez czarny ʹAureaʹ – liście żółte; 5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra Black Beauty  
ʹGerdaʹ PBR  
bez czarny Black Beauty – liście 
ciemnopurpurowe; kwiaty jasnoróżowe;

5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra Black Lace ʹEvaʹ PBR

bez czarny Black Lace – liście 
ciemnopurpurowe, strzępiaste; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra Black Tower  
ʹEiffel 1ʹ PBR   
bez czarny Black Tower – pokrój 
kolumnowy; liście ciemnopurpurowe;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹHaidegg 17ʹ  
bez czarny ʹHaidegg 17ʹ – bardzo obficie 
owocująca odmiana sadownicza;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹLaciniataʹ
bez czarny ʹLaciniataʹ – liście głęboko 
powcinane;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹLinearisʹ
bez czarny ʹLinearisʹ – listki bardzo wąskie, 
nitkowate;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹMadonnaʹ
bez czarny ʹMadonnaʹ – liście szeroko, żółto 
obrzeżone;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹMonstrosaʹ
bez czarny ʹMonstrosaʹ – pędy staśmione; 
dziwaczny wygląd krzewu;

5a 100 – 120 c5

Sambucus nigra ʹNaomiʹ
bez czarny ʹNaomiʹ – liście biało obrzeżone; 5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹObeliskʹ PBR   
bez czarny ʹObeliskʹ – nowa odmiana bzu 
wyhodowana w naszej szkółce; pokrój 
kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 60 – 80
100 – 120

c5
c12



– 112 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Sambucus nigra ʹPendulaʹ
bez czarny ʹPendulaʹ – forma zwisła; 5a 80 – 100

80 – 100
c5

c7,5 pa

Sambucus nigra ʹPlenaʹ
bez czarny ʹPlenaʹ – kwiaty pełne; 5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹPulverulentaʹ
bez czarny ʹPulverulentaʹ – liście biało 
nakrapiane;

5a 40 – 60 c5

Sambucus nigra ʹSampoʹ
bez czarny ʹSampoʹ – odmiana owocowa 
o wysokiej plenności;

5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra f. viridis
bez czarny forma zielona – owoce 
po dojrzeniu żółtawozielone;

5a 60 – 80 c10

Sambucus racemosa ʹGoldenlocksʹ
bez koralowy ʹGoldenlocksʹ – gęsty krzew 
do 0,8 m wys.; liście żółte, postrzępione;

4 40 – 60
80 – 100

c5
c5 pa

Sambucus racemosa ʹPlumosa Aureaʹ
bez koralowy ʹPlumosa Aureaʹ – liście 
ząbkowane, złotożółte;

4 40 – 60 c5

Sambucus racemosa ʹSutherland Goldʹ
bez koralowy ʹSutherland Goldʹ – liście 
ząbkowane, złotożółte;

4 40 – 60 c5

Sambucus sieboldiana
bez Siebolda – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Japonii;

6a 40 – 60 c5

SASSAFRAS – SASAFRAS

Sassafras albidum
sasafras białawy – ciekawostka 
dendrologiczna o bardzo egzotycznym 
wyglądzie; roślina, na której występują 
3 typy liści: pojedyncze, dwuklapowe 
i trójklapowe;

6b 100 – 120
160 – 180

c5
c5

SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea  
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty 
krzew osiągający 2 m wys.; liście srebrzyste, 
wydłużone; czerwone owoce są jadalne po 
przemrożeniu;

5a 30 – 40 c5
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e×SINOCALYCALYCANTHUS – SINOKALIKALIKANTUS

×Sinocalycalycanthus ʹAphroditeʹ 
sinokalikalikantus ʹAphroditeʹ – kwiaty 
bardzo duże, purpurowoczerwone, 
przypominające kształtem kwiaty magnolii;

6a 60 – 80 c5

×Sinocalycalycanthus raulstonii  
ʹHartlage Wineʹ  
sinokalikalikantus Raulstona ʹHartlahe 
Wineʹ – kwiaty duże, purpurowoczerwone;

6a 80 – 100 c10

×Sinocalycalycanthus ʹVenusʹ  
sinokalikalikantus ʹVenusʹ – kwiaty duże, 
białe, z czerwieniejącym środkiem; 

6a 60 – 80 c7,5

SINOCALYCANTHUS – SINOKALIKANTUS

Sinocalycanthus chinensis
sinokalikantus chiński – odkryty dopiero 
w latach sześćdziesiątych xx wieku krzew 
o egzotycznym wyglądzie; ozdobny 
z dużych białych kwiatów i skórzastych, 
błyszczących liści;

6a 60 – 80 c5

Sinocalycanthus ʹWhite Dressʹ 
sinokalikantus ʹWhite Dressʹ – nowa 
odmiana ozdobna z czystobiałych kwiatów;

6a 60 – 80 c5

SOPHORA – SOFORA, PEREŁKOWIEC

Sophora japonica ʹPendulaʹ 
sofora japońska ʹPendulaʹ – pokrój 
zwisający;

6b 200 – 220 c55 12 – 14 pa

SORBARIA – TAWLINA

Sorbaria sorbifolia ʹSemʹ PBR 
tawlina jarzębolistna ʹSemʹ – młode przyrosty 
różowopomarańczowe, później żółtawe;

2 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia ʹFallaxʹ   
jarzębinoaronia ʹFallaxʹ – rzadko 
spotykany mieszaniec międzygatunkowy; 
owoce jadalne;

3 120 – 140 c7,5 pa
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×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii  
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew 
o nieregularnym pokroju; rzadko spotykany 
mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce 
czerwone, błyszczące;

3 120 – 140 c7,5 pa

×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

×Sorbopyrus auricularis  
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki 
mieszaniec międzyrodzajowy; owoce 
jadalne, podobne do małej gruszki;

6a 120 – 140 c7,5 pa

SORBUS – JARZĄB

Sorbus ʹAlaja Krupnajaʹ   
jarząb ʹAlaja Krupnajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce duże, słodkie, jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus alnifolia ʹRed Birdʹ
jarząb olszolistny ʹRed Birdʹ – liście owalne, 
ząbkowane; jesienią piękna, czerwona 
barwa liści;

5a 80 – 100
160 – 180

c5
c7,5 pa

Sorbus aria ʹLutescensʹ
jarząb mączny ʹLutescensʹ – liście żółtawe; 5a 80 – 100 c5

Sorbus ×arnoldiana ʹCoral Beautyʹ
jarząb Arnolda ʹCoral Beuatyʹ – duże, 
żółtoróżowe owoce;

5a 140 – 160 c5

Sorbus ×arnoldiana ʹGolden Wonderʹ
jarząb Arnolda ʹGolden Wonderʹ – wzrost 
silny; bardzo duże, żółte owoce;

5a 120 – 140
200 – 220

c5
c7,5

Sorbus ×arnoldiana ʹSchoutenʹ
jarząb Arnolda ʹSchoutenʹ – pokrój 
szerokokolumnowy; owoce żółte;

5a 120 – 140 c5

Sorbus ×arnoldiana ʹVermiljonʹ
jarząb Arnolda ʹVermiljonʹ – owoce duże, 
szkarłatnoczerwone;

5a 120 – 140 c5

Sorbus aucuparia  
jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce 
czerwone;

3 160 – 180
180 – 200

c5
c7,5

Sorbus aucuparia ʹBeissneriʹ
jarząb pospolity ʹBeissneriʹ – kora 
pomarańczowa, brzeg liścia lekko 
postrzępiony;

3 80 – 100 c7,5
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eSorbus aucuparia ʹDirkeniiʹ
jarząb pospolity ʹDirkeniiʹ – liście 
złotożółte;

3 140 – 160 c7,5 pa

Sorbus aucuparia ʹFastigiataʹ
jarząb pospolity ʹFastigiataʹ – liście ciemne, 
pomarszczone; korona wąskostożkowa;

3
60 – 80

140 -160
180 – 200

c5
c7,5
c30 6 – 8

pa

Sorbus aucuparia ʹFastigiata Jacob Ladderʹ
jarząb pospolity ʹFastigiata Jacob Ladderʹ – 
szybko rosnąca odmiana o wąskim pokroju;

3 140 – 160 c5

Sorbus aucuparia ʹFingerprintʹ PBR 
jarząb pospolity ʹFingerprintʹ – nowa 
wąskokolumnowa odmiana o silnym, 
zdrowym wzroście; owoce czerwone;

3
140 – 160
280 – 300
300 – 320

c5
c10
c15 8 – 10

pa

Sorbus aucuparia ʹKonzentraʹ  
jarząb pospolity ʹKonzentraʹ – owoce 
duże, matowoczerwone, jadalne; wysoka 
zawartość witaminy C;

3 120 – 140 c5

Sorbus aucuparia ʹPendulaʹ
jarząb pospolity ʹPendulaʹ – gałęzie długie, 
powyginane, zwisają do ziemi i płożą się;

3 200 – 220
200 – 220

c10
c30 8 – 10

pa
pa

Sorbus aucuparia ʹRosina Aureaʹ
jarząb pospolity ʹRosina Aureaʹ – liście żółte 
lub żółto upstrzone; owoce duże, jadalne;

3 140 – 160 c5

Sorbus aucuparia ʹSheerwater Seedlingʹ
jarząb pospolity ʹSheerwater Seedlingʹ 
– odmiana o regularnym. Stożkowatym 
pokroju;

3 140 – 160 c5

Sorbus Autumn Spire ʹFlanrockʹ PBR 
jarząb Autumn Spire – pokrój 
wąskokolumnowy; owoce żółte, zebrane 
w liczne owocostany;

4

60 – 80
140 – 160
140 – 160
180 – 200
220 – 240
260 – 280

c5
c5

c7,5
c7,5
c15
c20 6 – 8

pa
pa

pa
Sorbus ʹBurkaʹ    
jarząb ʹBurkaʹ – owoce duże, jadalne, 
brunatnoczerwone, przypominające 
w smaku owoce aronii; odmiana hodowli 
Iwana Miczurina;

3 140 – 160 c5

Sorbus ʹBusinkaʹ  
jarząb ʹBusinkaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; 

3 120 – 140 c5
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Sorbus commixta
jarząb dalekowschodni – piękne, czerwone, 
jesienne przebarwienie liści;

5a 120 – 140 c5

Sorbus ʹCoral Pinkʹ
jarząb ʹCoral Pinkʹ – owoce różowe; 5a 100 – 120 c5

Sorbus discolor 
jarząb dwubarwny – niewielkie drzewo lub 
wysoki krzew; owoce początkowo białe, 
później różowieją;

5b 100 – 120 c5

Sorbus ʹDodongʹ
jarząb ʹDodongʹ – odmiana o regularnym, 
stożkowatym pokroju; liście duże, 
błyszczące, jesienią przebarwiają się na 
jaskrawopomarańczowo;

4 100 – 120 c5

Sorbus domestica  
jarząb domowy – duże, gruszkowate, 
jadalne owoce;

6b 100 – 120 c5

Sorbus forrestii 
jarząb Forresta – wysoki krzew lub małe 
drzewo; owoce drobne, białe;

6a 140 – 160 c5

Sorbus ʹGranatnajaʹ    
jarząb ʹGranatnajaʹ – owoce bardzo duże, 
słodkie, ciemnogranatowe; odmiana 
hodowli Iwana Miczurina;

3 120 – 140
180 – 200

c5
c7,5 pa

Sorbus hupehensis
jarząb hupeheński – niewielkie drzewo 
dorastające do 5 – 8 m wys.; intensywnie 
różowe owoce zebrane są w duże 
owocostany;

5b 180 – 200 c5

Sorbus hupehensis ʹRoseaʹ
jarząb hupeheński ʹRoseaʹ – niskie drzewo 
ozdobne z zaróżowionych kwiatów 
i intensywnie różowych owoców;

5b 80 – 100 c5

Sorbus koehneana
jarząb Koehnego – niewielkie drzewo; 
owoce białe;

4
80 – 100
120 – 140
140 – 160

c5
c10
c7,5

pa
pa

Sorbus ʹKrasnajaʹ  
jarząb ʹKrasnajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce kwaśne, czerwone 
o średnicy 12 – 15 mm; odmiana nadająca 
się na przetwory;

3 120 – 140 c5
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eSorbus ʹKrasnaja Krupnajaʹ  
jarząb ʹKrasnaja Krupnajaʹ – rosyjska 
odmiana owocowa; owoce duże, słodkie, 
jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹKubowajaʹ   
jarząb ʹKubowajaʹ – owoce duże, jadalne; 3 120 – 140 c5

Sorbus ʹLikjornajaʹ    
jarząb ʹLikjornajaʹ – owoce prawie czarne, 
słodkie; odmiana nadająca się na nalewki, 
dżemy i konfitury;

3 80 – 100
160 – 180

c5
c5

Sorbus meinichii  
jarząb Meinicha – liście podobne do S. 
intermedia; duże owoce;

3 120 – 140 c5

Sorbus ‘Miczurinskaja Diesiertnajaʹ    
jarząb ʹMiczurinskaja Diesiertnajaʹ – 
rosyjska odmiana owocowa; owoce 
ciemnoczerwone, polecane do spożycia na 
surowo lub w formie przetworzonej;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹMoravskaja Krupnopłodnajaʹ  
jarząb ʹMoravskaja Krupnopłodnajaʹ – 
owoce czerwone, duże, jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹNevezhinskajaʹ  
jarząb ʹNevezhinskajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce duże, pomarańczowe;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹPink Veilʹ
jarząb ʹPink Veilʹ – owoce różowe; 5a 160 – 180 c7,5 pa

Sorbus ʹRed Tipʹ
jarząb ʹRed Tipʹ – owoce bladoróżowe; 
końcówki pędów czerwone;

5a 160 – 180 c7,5 pa

Sorbus ʹRose Glowʹ
jarząb ʹRose Glowʹ – owoce różowe; 5a 180 – 200 c5

Sorbus ʹRubinowajaʹ    
jarząb ʹRubinowajaʹ – owoce średniej 
wielkości, ciemnoczerwone, słodkie;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹSacharnaja Pietrowaʹ  
jarząb ʹSacharnaja Pietrowaʹ – rosyjska 
odmiana o wyjątkowo słodkich owocach;

4 120 – 140 c5

Sorbus ʹTitanʹ   
jarząb ʹTitanʹ – owoce duże, 
ciemnoczerwone, smaczne;

4 120 – 140 c5
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Sorbus ʹWhite Waxʹ
jarząb ʹWhite Waxʹ – białe, drobne owoce; 5a 160 – 180 c5

Sorbus ʹŻołtajaʹ  
jarząb ʹŻołtajaʹ – owoce średniej wielkości, 
soczyste, żółtopomarańczowe;

3 160 – 180 c5

SPIRAEA – TAWUŁA

Spiraea betulifolia ʹIslandʹ
tawuła brzozolistna ʹIslandʹ – zwarty krzew 
osiągający 1 m wys.; odznacza się wyjątkowo 
wysoką odpornością na mróz;

4 20 – 30 c2

Spiraea betulifolia ʹTorʹ
tawuła brzozolistna ʹTorʹ – niski, zwarty 
krzew do 80 cm wys.; kwiaty białe; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4 20 – 30 c2

Spiraea betulifolia ʹTor Goldʹ PBR 
tawuła brzozolistna ʹTor Goldʹ – niski, 
zwarty krzew do 80 cm wys.; liście żółte; 
kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na 
mróz;

4 30 – 40 c3

Spiraea ×cinerea ʹGrefsheimʹ
tawuła szara ʹGrefsheimʹ – krzew do 1 m 
wys.; liście drobne; kwitnie obficie na biało;

5a 25 – 30
40 – 60

c2
c5

Spiraea densiflora
tawuła gęstokwiatowa – krzew 
o płaskokulistym pokroju; dorasta 
do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty  
zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 20 – 30 c2

Spiraea douglasii ʹArgenteaʹ
tawuła Douglasa ʹArgenteaʹ – ekspansywny 
krzew osiągający 1,5 m wys.; srebrzystoszare 
ulistnienie; różowe kwiaty zebrane są 
w stożkowate kwiatostany;

4 40 – 60 c3

Spiraea japonica ʹAlbifloraʹ
tawuła japońska ʹAlbifloraʹ – liście jasne; 
kwiaty białe;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹAnthony Watererʹ
tawuła japońska ʹAnthony Watererʹ – krzew 
do 1 m wys.; kwiaty karminowoczerwone;

4 20 – 30 c2
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eSpiraea japonica ʹBullataʹ
tawuła japońska ʹBullataʹ – karłowy 
krzew do 50 cm; liście drobne, ciemne, 
karbowane;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹCandlelightʹ
tawuła japońska ʹCandlelightʹ – niski 
krzew; liście złotożółte; kwiaty 
ciemnoróżowe;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹCrispaʹ
tawuła japońska ʹCrispaʹ – niski krzew 
z liśćmi powcinanymi, kędzierzawymi, 
często pstrymi;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹDartʹs Redʹ
tawuła japońska ʹDartʹs Redʹ – niski krzew; 
kwiaty czerwone;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica Double Play Big 
Bang ʹTracyʹ PBR

tawuła japońska Double Play Big Bang 
– krzew do 1 m wys.; liście duże, wiosną 
pomarańczowe, później żółte; kwiaty 
różowe;

4 40 – 60 c5

Spiraea japonica ʹFirelightʹ
tawuła japońska ʹFirelightʹ – liście 
żółte, na końcówkach pędów 
pomarańczowobrązowe;

4 15 – 20 c2

Spiraea japonica ʹGalenʹ
tawuła japońska ʹGalenʹ – młode przyrosty 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

4 15 – 20 c2

Spiraea japonica ʹGenpeiʹ
tawuła japońska ʹGenpeiʹ – niski krzew; na 
jednej roślinie kwiaty zarówno białe, jak 
i różowe;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹGolden Princessʹ
tawuła japońska ʹGolden Princessʹ – forma 
karłowa; liście złotożółte; kwiaty różowe;

4 15 – 20
30 – 40

c2
c5

Spiraea japonica ʹGoldflameʹ
tawuła japońska ʹGoldflameʹ – niski 
krzew; liście ciemnożółte, najmłodsze 
brązowopomarańczowe;

4 20 – 30
20 – 30

c2
c3
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Spiraea japonica Goldwing ʹBridixspetʹ
tawuła japońska Goldwing – niski krzew 
do 0,6 m wys.; liście intensywnie złotożółte; 
kwiaty jasnoróżowe;

4 30 – 40 c5

Spiraea japonica ʹJapanese Dwarf ʹ
tawuła japońska ʹJapanese Dwarf ʹ – bardzo 
gęsta, karłowa odmiana; liście bardzo 
drobne;

4 20 – 25 c2

Spiraea japonica ʹLittle Princessʹ
tawuła japońska ʹLittle Princessʹ – forma 
karłowa; liście drobne; kwiaty różowe;

4 20 – 25 c2

Spiraea japonica ʹMacrophyllaʹ
tawuła japońska ʹMacrophyllaʹ – liście 
bardzo duże; kwiaty różowe; ładny, 
purpurowoczerwony kolor liści na jesieni;

4 30 – 40 c3

Spiraea japonica Magic Carpet 
ʹWalbumaʹ PBR

tawuła japońska Magic Carpet – 
niski, płożący krzew do 0,4 m wys.; liście 
żółtopomarańczowe;

4 20 – 25
40 – 50

c2
c5

Spiraea japonica ʹNeon Flashʹ
tawuła japońska ʹNeon Flashʹ – krzew do 
1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe; młode 
przyrosty czerwone;

4 20 – 25 c2

Spiraea japonica Painted Lady 
ʹMinspiʹ tPBR 
tawuła japońska Painted Lady – liście 
żółto upstrzone; kwiaty ciemnoróżowe;

4 40 – 60 c5

Spiraea japonica ʹPygmaea Albaʹ
tawuła japońska ʹPygmaea Albaʹ – gęsty 
krzew do 0,5 m wys.; kwiaty białe;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹSparkling Carpetʹ
tawuła japońska ʹSparkling Carpetʹ – niski, 
płaskokulisty krzew, dorastający do 0,3 m 
wys.; liście wiosną pomarańczowoczerwone, 
później żółte, a pomarańczowe jedynie na 
końcach pędów;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹWhite Goldʹ PBR 
tawuła japońska ʹWhite Goldʹ – niski 
krzew o jaskrawożółtych liściach i białych 
kwiatach;

4 20 – 25 c2
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eSpiraea japonica ʹYanʹ
tawuła japońska ʹYanʹ – liście żółte, 
ciemniejsze na końcówkach pędów; kwiaty 
różowe; odmiana wyjątkowo odporna na 
choroby;

4 20 – 30 c2

Spiraea japonica ʹZigeunerblutʹ
tawuła japońska ʹZigeunerblutʹ – krzew do 
0,8 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe; młode 
przyrosty brązowoczerwone;

4 20 – 30 c2

Spiraea nipponica ʹJune Brideʹ
tawuła nippońska ʹJune Brideʹ – krzew do 1 
m wys.; liście błyszczące; kwiaty białe;

5b 20 – 30
30 – 40

c2
c3

Spiraea nipponica ʹSnowmoundʹ
tawuła nippońska ʹSnowmoundʹ – krzew 
do 1,5 m wys.; ładny, zwarty pokrój; kwiaty 
białe;

5b 20 – 30 c2

Spiraea thunbergii ʹFujino Pinkʹ
tawuła Thunberga ʹFujino Pinkʹ – krzew do 
2 m wys.; obficie kwitnie na jasnoróżowo;

6a 30 – 40 c3

Spiraea thunbergii ʹOgonʹ 
tawuła Thunberga ʹOgonʹ – liście 
wydłużone, złotożółte;

6b 30 – 40 c3

Spiraea ×vanhouttei
tawuła van Houtteʹa – krzew do 2 m wys.; 
obficie kwitnący na biało;

4 25 – 30 c2

Spiraea ×vanhouttei ʹGold Fountainʹ 
tawuła van Houtteʹa ʹGold Fountainʹ 
– krzew do 1 m wys. o przewisającym 
pokroju; liście złotożółte;

4 30 – 40
40 – 60

c3
c5

STAPHYLEA – KŁOKOCZKA

Staphylea pinnata
kłokoczka południowa – wysoki krzew 
o ozodbnych, białych kwiatach, zebranych 
w zwisające kwiatostany i oryginalnych 
owocach;

5b 60 – 80 c5

STEPHANANDRA – TAWULEC

Stephanandra incisa ʹCrispaʹ
tawulec pogięty ʹCrispaʹ – płożący krzew do 
0,3 m wys.; liście kędzierzawe; dobra roślina 
okrywowa;

5b 30 – 40 c2
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STEWARTIA – STEWARCJA

Stewartia pseudocamellia
stewarcja kameliowata – niewielkie drzewo 
o pięknej, łuszczącej się korze (podobnie jak 
u platanu); kwiaty do 7 cm średnicy, białe;

6a 60 – 80 c5

STYRAX – STYRAK

Styrax japonicus
styrak japoński – krzew do 2 – 3 m wys.; 
kwiaty białe, dzwonkowate, pojawiające się 
licznie wiosną;

6b 100 – 120 c5

Styrax obassia
styrak wielkolistny – wysoki krzew; liście 
jajowate do 20 cm długości; białe kwiaty 
zebrane w okazałe grona do 20 cm długości;

6b 60 – 80 c5

SYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA

Symphoricarpos albus var. laevigatus
 śnieguliczka biała odm. naga – białe, 
kuliste owoce, do 1 cm średnicy; 

3 40 – 60 c3

Symphoricarpos ×chenaultii ʹBrain 
de Soleilʹ PBR

śnieguliczka Chenaulta ʹBrain de Soleilʹ 
– ścielący się krzew do 0,5 m wys.; liście 
złotożółte;

5b 30 – 40 c3

Symphoricarpos ×chenaultii ʹHancockʹ
śnieguliczka Chenaulta ʹHancockʹ – niski, 
szybko rosnący krzew; białoróżowe owoce;

5b 20 – 30 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii ʹAmethystʹ
śnieguliczka Doorenbosa ʹAmethystʹ – 
krzew do 1,5 m wys.; owoce purpurowe, 
bardzo ozdobne;

4 50 – 60 c3

Symphoricarpos ×doorenbosii ʹMagic 
Berryʹ
śnieguliczka Doorenbosa ʹMagic Berryʹ 
– krzew osiągający 1 m wys.; owoce 
fioletowoczerwone;

4 30 – 40 c3

Symphoricarpos Magical Galaxy 
ʹKolmgalaʹ PBR

śnieguliczka Magical Galaxy – zwarty, 
karłowy krzew dorastający do 1 m wys.; 
bardzo liczne, białe owoce;

4 40 – 60 c5
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eSymphoricarpos Magical Sweet 
ʹKolmasweetʹ PBR 

śnieguliczka Magical Sweet – zwarty, 
karłowy krzew dorastający do 1 m wys.; 
bardzo liczne, różowe owoce;

4 40 – 60 c5

Symphoricarpos ×doorenbosii ʹMother 
of Pearlʹ
śnieguliczka Doorenbosa ʹMother of Pearlʹ 
– krzew do 2 m wys.; owoce białe, potem 
perłowobiałe;

4 30 – 40
40 – 60

c2
c3

SYRINGA – LILAK

Syringa Bloomerang Dark Purple 
ʹsmsjbp7ʹ PBR

lilak Bloomerang Dark Purple – gęsty 
regularny krzew do 1,5 m wys.; fioletowe 
kwiaty zebrane w drobne kwiatostany; 
kwitnie bardzo obficie i powtarza 
kwitnienie w lecie;

5b 40 – 50 c3

Syringa Bloomerang ʹPink Perfumeʹ PBR

lilak Bloomerang ʹPink Perfumeʹ – 
rozłożysty, gęsty krzew osiągający 0,8 m 
wys. i 1,8 m średnicy; kwiaty różowe;

5b 30 – 40 c3

Syringa ×chinensis ʹSaugeanaʹ 
lilak chiński ʹSaugeanaʹ – krzew do 3 m 
wys.; lilafioletowe kwiatostany do 20 cm 
długości;

5a 30 – 40
60 – 80

c3
c5

Syringa emodi ʹAureovariegataʹ
lilak himalajski ʹAureovariegataʹ – duże, 
szeroko żółto obrzeżone liście;

6b 40 – 60 c5

Syringa ×hyacinthiflora ʹCalifornia Roseʹ
lilak hiacyntowy ʹCalifornia Roseʹ – kwiaty 
jasnoróżowe, pojedyncze, silnie pachnące;

5a 60 – 80 c5

Syringa ×hyacinthiflora ʹMaidenʹs Blushʹ
lilak hiacyntowy ʹMaidenʹs Blushʹ – 
pojedyncze, różowe kwiaty zebrane są 
w wiechowate kwiatostany; zwarty, gęsty 
pokrój;

5a 60 – 80 c5

Syringa ×hyacinthiflora ʹMirabeauʹ
lilak hiacyntowy ʹMirabeauʹ – kwiaty 
bardzo duże, pojedyncze, różowofioletowe, 
zebrane w olbrzymie kwiatostany;

5a 80 – 100 c10
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Syringa ×hyacinthiflora ʹPocahontasʹ
lilak hiacyntowy ʹPocahontasʹ – kwiaty 
ciemnopurpurowe w pąkach, a po otwarciu 
nieco jaśniejsze, pojedyncze;

5a 60 – 80 c5

Syringa ʹJoséeʹ
lilak ʹJoséeʹ – gęsty krzew dorastający do 
1,5 m wys.; liczne, drobne, ciemnoróżówe 
kwiatostany;

5a 80 – 100 c7,5

Syringa josikaea
lilak Josiki (lilak węgierski) – zwarty, gęsty 
krzew; kwiaty różowe;

5a 100 – 120 c5

Syringa josikaea ʹOdenʹ 
lilak Josiki ʹOdenʹ – szwedzka odmiana 
o ciemnofioletowych kwiatach; wysoka 
wytrzymałość na mróz;

5a 60 – 80 c5

Syringa komarowii subsp. reflexa
lilak Komarowa podgatunek zwisający 
– krzew osiągający 3 m wys.; kwiaty 
czystoróżowe, zebrane w długie, luźne, 
przewisające wiechy;

5b 40 – 60 c5

Syringa ʹLaciniataʹ
lilak ʹLaciniataʹ – liście głęboko powcinane; 
kwiaty bardzo liczne, jasnoróżowe;

5b 40 – 60 c5

Syringa meyeri ʹPalibinʹ
lilak Meyera ʹPalibinʹ – krzew do 1,5 m 
wys.; ozdobny z małych błyszczących liści 
i fioletowych kwiatów;

5b

30 – 40
40 – 60

100 – 120
120 – 140

c3
c5

c10
c10

pa
pa

Syringa microphylla ʹSuperbaʹ
lilak drobnolistny ʹSuperbaʹ – krzew do 1,5 
m wys.; ozdobny z różowych kwiatów; liście 
drobne;

5b 40 – 60 c3

Syringa pinnatifolia 
lilak pierzasty – krzew o oryginalnych, 
dużych, pierzasto złożonych liściach; kwiaty 
białe, zebrane w niewielkie kwiatostany;

5b 40 – 60
160 – 180

c5
c15

Syringa ×prestoniae ʹBasiaʹ
lilak ottawski ʹBasiaʹ – rurkowate kwiaty 
w pąkach ciemnoróżowe, po otwarciu 
różowe, zebrane w bardzo duże wiechy;

5a 40 – 60 c5
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eSyringa ×prestoniae ʹDianaʹ
lilak ottawski ʹDianaʹ – gęsty krzew 
osiągający 1,5 m wys.; kwiaty w pąkach 
ciemnofioletowe, a po otwarciu różowolila;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹEsterkaʹ
lilak ottawski ʹEsterkaʹ – kwiaty w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu 
jasnoróżowe; osiąga 3 – 4 m wys.;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹGoplanaʹ 
lilak ottawski ʹGoplanaʹ – silnie rosnąca 
odmiana osiągająca 4 m wys.; kwiaty 
są w pąkach karminoworóżowe, 
a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹJagaʹ 
lilak ottawski ʹJagaʹ – silnie 
rosnąca odmiana; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
jasnoróżowe;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹJagienkaʹ
lilak ottawski ʹJagienkaʹ – silnie rosnący 
krzew, osiągający 3-4 m wys.; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
bardzo jasnofioletowe;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹMiss Japanʹ
lilak ottawski ʹMiss Japanʹ – wysoki krzew; 
duże, lużne, jasnoróżowe kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹMiss Polandʹ
lilak ottawski ʹMiss Polandʹ – wysoki 
krzew; kwiatostany luźne, jasnoróżowe;

5a 40 – 60
140 – 160

c5
c10 pa

Syringa ×prestoniae ʹNikeʹ
lilak ottawski ʹNikeʹ – niski, zwarty 
krzew, dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
jasnofioletowe;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹOctaviaʹ 
lilak ottawski ʹOctaviaʹ – kwiaty różowe, 
zebrane w okazałe wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Syringa ×prestoniae ʹTelimenaʹ
lilak ottawski ʹTelimenaʹ – kwiaty 
bladoróżowe, zebrane w duże, luźne, 
wyprostowane kwiatostany;

5a 40 – 60 c5
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Syringa ×prestoniae ʹUrsulaʹ
lilak ottawski ʹUrsulaʹ – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe; wzrost silny;

5a 40 – 60 c5

Syringa ʹRed Pixieʹ
lilak ʹRed Pixieʹ – zwarty, gęsty krzew do 
1,5 m wys.; kwiatostany duże, lilaróżowe;

5b 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Syringa reticulata
lilak japoński – największy gatunek lilaka, 
będący niedużym drzewem; kwiaty 
kremowobiałe, pachnące, zebrane w luźne 
wiechy;

4 40 – 60 c5

Syringa ×swegiflexa
lilak Hessego – krzew osiągający 3 – 4 m 
wys.; kwiaty intensywnie różowe, zebrane 
w luźne, przewisające wiechy;

5b 40 – 60 c5

Syringa villosa ʹAureaʹ 
lilak kosmaty ʹAureaʹ – wiosną liście 
jaskrawożółte, później stopniowo 
ciemnieją;

5a 40 – 60 c5

Syringa vulgaris ʹAucubaefoliaʹ
lilak pospolity ʹAucubaefoliaʹ – liście 
z żółtymi, później białymi plamami;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris Carpe Diem ʹEvert 
de Gierʹ
lilak pospolity Carpe Diem – kwiaty 
w pąkach fioletowe, po otwarciu 
niebieskawe; odmiana kwitnie bardzo 
obficie, a kwiatostany są rozgałęzione;

4
60 – 80

160 – 180
200 – 220

c5
c7,5
c12

Syringa vulgaris ʹChmurkaʹ 
lilak pospolity ʹChmurkaʹ – kwiaty 
pojedyncze, jasnoróżowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹEmilie Lemoineʹ
lilak pospolity ʹEmilie Lemoineʹ – kwiaty 
podwójne, niebieskaworóżowe, zebrane 
w okazałe kwiatostany;

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Syringa vulgaris ʹFale Bałtykuʹ
lilak pospolity ʹFale Bałtykuʹ – kwiaty 
duże, jasnoniebieskie, zebrane w spiczaste 
kwiatostany;

4 60 – 80 c5



– 127 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eSyringa vulgaris ʹGortenzijaʹ
lilak pospolity ʹGortenzijaʹ – kwiaty 
pojedyncze, duże, fioletowe w pąkach, 
po otwarciu różowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹJaunkalsnavas Naktsʹ 
lilak pospolity ʹJaunkalsnavas Naktsʹ – 
kwiaty niebieskofioletowe, pojedyncze, 
zebrane w bardzo duże kwiatostany;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹJohan Mensingʹ 
lilak pospolity ʹJohan Mensingʹ – kwiaty 
pojedyncze, ciemnofioletowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹJutrzenka Pomorzaʹ 
lilak pospolity ʹJutrzenka Pomorzaʹ – 
kwiaty różowe, półpełne;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹKatherine Havemeyerʹ
lilak pospolity ʹKatherine Havemeyerʹ 
– kwiaty pełne lub półpełne, 
różowoczerwone;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹKołchoznicaʹ 
lilak pospolity ʹKołchoznicaʹ – kwiaty 
pełne, różowofioletowe z jaśniejszym 
środkiem;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹKonstanty Karpowʹ 
lilak pospolity ʹKonstanty Karpowʹ – 
kwiaty pojedyncze, różowofioletowe, 
bardzo duże;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹKrasawica Moskwyʹ
lilak pospolity ʹKrasawica Moskwyʹ – 
kwiaty podwójne, lawendoworóżowe; 
niezwykle ozdobna odmiana;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹLebioduszkaʹ
lilak pospolity ʹLebioduszkaʹ – kwiaty duże, 
białokremowe w pąkach, po otwarciu białe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹLila Wonderʹ PBR 
lilak pospolity ʹLila Wonderʹ – kwiaty 
jasnofioletowe z białą obwódką;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹLilianaʹ  
lilak pospolity ʹLilianaʹ – nowa odmiana 
polskiej hodowli; kwiaty czystobiałe, 
zebrane w bardzo duże, wydłużone 
kwiatostany; 

4 60 – 80 c5
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Syringa vulgaris ʹMaréchal Lannesʹ
lilak pospolity ʹMaréchal Lannesʹ – kwiaty 
pełne, jasnofioletowe;

4 80 – 100 c10

Syringa vulgaris ʹMaurice de Vilmorinʹ
lilak pospolity ʹMaurice de Vilmorinʹ – 
kwiaty podwójne, fioletoworóżowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹMichel Buchnerʹ
lilak pospolity ʹMichel Buchnerʹ – kwiaty 
lilaróżowe, z jasnym środkiem;

4 60 – 80
60 – 80

c3
c5

Syringa vulgaris ʹMme Lemoineʹ
lilak pospolity ʹMme Lemoineʹ – kwiaty 
duże, białe;

4 50 – 60
60 – 80

c3
c5

Syringa vulgaris ʹMulatkaʹ
lilak pospolity ʹMulatkaʹ – kwiaty 
pojedyncze, ciemnofioletowe 
w pąkach, a po otwarciu jasnoróżowe 
z beżowobrązowym odcieniem;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹNiebo Moskwyʹ
lilak pospolity ʹNiebo Moskwyʹ – pełne, 
niebieskie kwiaty zebrane w bardzo duże 
kwiatostany;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹPamiatʹ  
o Kolesnikowieʹ 
lilak pospolity ʹPamiatʹ o Kolesnikowieʹ – 
kwiaty duże, pełne, czysto białe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹPamiatʹ o Vaviłowieʹ
lilak pospolity ʹPamiatʹ o Vaviłowieʹ – 
kwiaty duże, podwójne, fioletoworóżowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹPomorzankaʹ  
lilak pospolity ʹPomorzankaʹ – kwiaty 
jasróżowe, półpełne;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹPrince Wolkonskyʹ
lilak pospolity ʹPrince Wolkonskyʹ – kwiaty 
pełne, ciemnopurpurowe;

4 100 – 120 c10

Syringa vulgaris ʹPrimroseʹ
lilak pospolity ʹPrimroseʹ – kwiaty 
kremowożółte;

4 40 – 60 c3

Syringa vulgaris ʹPrincesse Sturdzaʹ
lilak pospolity ʹPrincesse Sturdzaʹ – kwiaty 
pojedyncze, lawendoworóżowe;

4 120 – 140 c10
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eSyringa vulgaris ʹProf. Edmund
Jankowskiʹ 
lilak pospolity ʹProf. Edmund Jankowskiʹ – 
kwiaty pojedyncze, niebieskofioletowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹProf. Hoserʹ
lilak pospolity ʹProf. Hoserʹ – kwiaty 
podwójne, lilaniebieskie, zebrane w okazałe, 
gęste kwiatostany;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹProf. Józef
Brzezińskiʹ 
lilak pospolity ʹProf. Józef Brzezińskiʹ – 
kwiaty pojedyncze, różowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹSensationʹ
lilak pospolity ʹSensationʹ – kwiaty 
ciemnoróżowe z jasną obwódką;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹStefan Makowieckiʹ
lilak pospolity ʹStefan Makowieckiʹ – 
kwiaty duże, pojedyncze, lilaróżowe, 
zebrane w okazałe kwiatostany;

4 40 – 60 c3

Syringa vulgaris ʹTadeusz Kościuszkoʹ
lilak pospolity ʹTadeusz Kościuszkoʹ – 
kwiaty lilaróżowe, wielokształtne, o ostro 
zakończonych płatkach;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹUtro Rossiiʹ
lilak pospolity ʹUtro Rossiiʹ – kwiaty duże, 
pełne, fioletowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹZnamya Leninaʹ
lilak pospolity ʹZnamya Leninaʹ – kwiaty 
purpurowoczerwone, pojedyncze, zebrane 
w olbrzymie kwiatostany; 

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris ʹŻemczużinaʹ 
lilak pospolity ʹŻemczużinaʹ – kwiaty 
półpełne, jasnoróżowe;

4 60 – 80 c5

Syringa yunnanensis ʹRoseaʹ 
lilak junnański ʹRoseaʹ – wysoki krzew 
o luźnych, przewisających, jasnoróżowych 
kwiatostanach;

4 40 – 60 c5

TETRADIUM – EWODIA

Tetradium daniellii
ewodia Daniella – niewielkie drzewo 
pochodzące z Chin; ozdobne z dużych, 
złożonych liści, kwiatów i owoców;

6b 100 – 120 c5
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Tetradium hupehensis
ewodia hupejska – rzadko spotykany 
gatunek pochądzący z Chin; nieduże 
drzewo ozdobne z białych kwiatów 
i czerwonych owoców;

6b 100 – 120 c5

TILIA – LIPA

Tilia americana ʹConvexifoliaʹ
lipa amerykańska ʹConvexifoliaʹ – liście 
nieregularnie powyginane;

5b 120 – 140 c10

Tilia cordata
lipa drobnolistna – popularne drzewo 
parkowe i uliczne; znana roślina 
miododajna;

4 160 – 180 c10

Tilia cordata ʹFirecrackerʹ
lipa drobnolistna ʹFirecrackerʹ – regularna, 
stożkowata korona; intensywnie żółte 
jesienne przebarwienie liści;

4 100 – 120 c10

Tilia cordata ʹGirard`s Pendula Nanaʹ
lipa drobnolistna ʹGirard`s Pendula Nanaʹ – 
karłowa, zwarta odmiana;

4 100 – 120 c10 pa

Tilia cordata ʹGreenspireʹ
lipa drobnolistna ʹGreenspireʹ – drzewo 
uliczne o bardzo regularnej koronie;

4 380 – 400
420 – 440

c45
c65

12 – 14
16 – 18

pa
pa

Tilia cordata ʹLicoʹ
lipa drobnolistna ʹLicoʹ – bardzo karłowa, 
kulista odmiana;

4 100 – 120 c10 pa

Tilia cordata ʹMontoʹ
lipa drobnolistna ʹMontoʹ – karłowa, kulista 
forma;

4 80 – 100
120 – 140

c10
c10

pa
pa

Tilia cordata ʹSimoneʹ
lipa drobnolistna ʹSimoneʹ – karłowa, 
kulista forma;

4 120 – 140 c10 pa

Tilia cordata ʹSwedish Uprightʹ
lipa drobnolistna ʹSwedish Uprightʹ – 
regularna, stożkowata korona;

4 80 – 100 c10

Tilia cordata ʹVillae Aureaʹ
lipa drobnolistna ʹVillae Aureaʹ – liście 
wiosną żółte, później zielenieją;

4 100 – 120 c10
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eTilia ×europaea ʹPallidaʹ
lipa holenderska ʹPallidaʹ – jedna 
z najlepszych odmian lip do miast i parków; 
regularna, gęsta korona;

4 400 – 420
420 – 440

c43
c125

16 – 18
18 – 20

pa
pa

Tilia ×europaea ʹWratislaviensisʹ
lipa holenderska ʹWratislaviensisʹ – liście 
złotożółte, później zieleniejące;

4 120 – 140
200 – 220

c10
c10

pa
pa

Tilia henryana
lipa Henry`ego – liście z bardzo ozdobnymi 
ząbkami, zakónczonymi wystającą „ostką”; 
młode liście jasnoróżowe;

6b 140 – 160 c10 pa

Tilia ʹHenryk Ederʹ
lipa ʹHenryk Ederʹ – krzew do 3 m wys.; 
liście nieregularnie postrzępione;

5a 50 – 60 c7,5

Tilia japonica
lipa japońska – bardzo obficie kwitnący 
gatunek pochodzący z Japonii;

6a 80 – 100 c7,5

Tilia miqueliana
lipa Miquela – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Japonii; kwitnie bardzo 
obficie w czerwcu;

6a 120 – 140 c10

Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna – popularne drzewo 
parkowe o szerokiej, kopulastej koronie;

4 160 – 180 c10

Tilia platyphyllos ʹHenrykʹ
lipa szerokolistna ʹHenrykʹ – odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; odznacza 
się zwisłym pokrojem; starsze egzemplarze 
mają tendencję do podwyższania się;

4 180 – 200 c7,5 pa

Tilia platyphyllos ʹLaciniataʹ
lipa szerokolistna ʹLaciniataʹ – blaszka 
liściowa postrzępiona; wzrost powolny;

4 140 – 160 c10

Tilia tomentosa ʹSilver Globeʹ
lipa srebrzysta ʹSilver Globeʹ – gęsta, kulista 
korona; liście od spodu srebrzystobiałe;

5a 140 – 160 c10 pa

TOONA – TOONA

Toona sinensis 
cedrówka chińska – wysoki, wyprostowany 
krzew; wiosną liście jednolicie 
jaskraworóżowe, później zielenieją; wymaga 
okrycia na zimę;

6b 100 – 120 c5
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TROCHODENDRON – TROCHODENDRON

Trochodendron aralioides 
trochodendron araliowaty – zimozielony 
krzew o skórzastych, błyszczących liściach; 
zielonkawe kwiaty zebrane są w kuliste 
kwiatostany;

5b 60 – 80 c5

ULMUS – WIĄZ

Ulmus ʹCamperdowniiʹ
wiąz ʹCamperdowniiʹ – odmiana zwisająca; 5a

120 – 140
160 – 180
200 – 220
220 – 240

c10
c20
c20
c130 18 – 20

pa
pa
pa
pa

Ulmus ʹColumellaʹ 
wiąz ʹColumellaʹ – pokrój 
wąskokolumnowy; odmiana odporna na 
holenderską chorobę wiązów;

5a 60 –  80 c5

Ulmus glabra ʹExoniensisʹ
wiąz górski ʹExoniensisʹ – liście duże, 
poskręcane; pokrój kolumnowy;

5a 80 – 100 c5

Ulmus glabra ʹNanaʹ
wiąz górski ʹNanaʹ – gęsty, zwarty krzew 
do 2 m wys.;

5a 100 – 120 c10 pa

Ulmus ×hollandica ʹWredeiʹ
wiąz holenderski ʹWredeiʹ – liście 
poskręcane, złotożółte; pokrój 
szerokokolumnowy;

5b 60 – 80 c5

Ulmus minor ʹArgenteovariegataʹ
wiąz polny ʹArgenteovariegataʹ – liście biało 
pstre; wzrost szybki;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Ulmus minor ʹLouis van Houtteʹ 
wiąz polny ʹLouis van Houtteʹ – liście 
złotożółte; regularna, zaokrąglona korona;

5a 180 – 200 c5

Ulmus minor ʹPendulaʹ
wiąz polny ʹPendulaʹ – pokrój 
parasolowaty; liście drobne;

5a 180 c20 pa

Ulmus minor ʹWebbianaʹ
wiąz polny ʹWebbianaʹ – blaszka liściowa 
złożona do wewnątrz wzdłuż nerwu 
głównego; nadaje to drzewu niecodzinnego 
wyglądu;

5a 100 – 120 c5
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Ulmus parvifolia ʹSeijuʹ
wiąz drobnolistny ʹSeijuʹ – nieregularna, 
karłowa forma; liście drobne;

6a 80 c7,5 pa

Ulmus pumila ʹAureaʹ
wiąz syberyjski ʹAureaʹ – wysoki krzew lub 
niskie drzewo; liście drobne, złotożółte;

6a  140 – 160 c10

Ulmus ʹViminalis Aureaʹ
wiąz ʹViminalis Aureaʹ – wolno rosnący, 
nieregularny krzew; liście ząbkowane, 
złotożółte;

5b 120 – 140 c7,5 pa

VIBURNUM – KALINA

Viburnum ×bodnantense ʹCharles 
Lamontʹ
kalina bodnanteńska ʹCharles Lamontʹ – 
kwiaty bladoróżowe, pojawiają się zimą lub 
wczesną wiosną;

6a 60 – 80
80 – 100

c5
c7,5

Viburnum ×burkwoodii
kalina Burkwooda – luźny krzew; 
liście półzimozielone; duże, pachnące 
kwiatostany;

5b 40 – 60
140 – 160

c5
c12 pa

Viburnum ×burkwoodii ʹAnne Russellʹ
kalina Burkwooda ʹAnne Russellʹ – 
kwiatostany duże, kuliste; pąki kwiatowe 
różowawe;

6a 40 – 60 c5

Viburnum ×burkwoodii ʹChenaultiiʹ
kalina Burkwooda ʹChenaultiiʹ – zwarty, 
gęsty krzew dorastający do 2 m wys.; kwiaty 
w pąkach różowe, po otwarciu białe; 
kwitnie wcześniej niż gatunek;

6a 40 – 60
140 – 160

c5
c15 pa

Viburnum ×burkwoodii ʹConoyʹ
kalina Burkwooda ʹConoyʹ – karłowy, 
płożący, zimozielony krzew; kwiaty białe;

6a 40 – 60 c5

Viburnum ×carlcephalum
kalina angielska – krzew do 2 m wys.; 
kwiatostany duże, pachnące;

5a
60 – 80

140 – 160
160 – 180

c7,5
c15
c12

pa
pa

Viburnum carlesii
kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; 
wzrost powolny; kwiaty intensywnie 
pachnące;

5a 40 – 60 c5
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Viburnum carlesii ʹAuroraʹ
kalina koreańska ʹAuroraʹ – kwiaty 
w pąkach ciemnoróżowe, po rozwinięciu się 
różowobiałe;

5a 40 – 60 c5

Viburnum ʹEskimoʹ
kalina ʹEskimoʹ – nieduży, zimozielony, 
obficie kwitnacy krzew; dorasta do 1 m 
wys.;

6b 40 – 60 c5

Viburnum farreri ʹDecember Dwarfʹ
kalina wonna ʹDecember Dwarfʹ – zwarty, 
gęsty krzew dorastający do 1 m wys.; kwiaty 
różowe, silnie pachnące;

5a 80 – 100
120 – 140

c5
c12

pa
pa

Viburnum ×hillieri ʹWintonʹ 
kalina Hilliera ʹWintonʹ – półzimozielony 
krzew o skórzastych liściach; kremowobiałe, 
silnie pachnące kwiaty pojawiają się na 
początku lata; 

7a 40 – 60
100 – 120

c5
c15 pa

Viburnum lantana ʹAureumʹ
kalina hordowina ʹAureumʹ – krzew  
do 1,5 m wys.; liście złotożółte;

4
60 – 80

100 – 120
140 – 160

c5
c5
c5

pa
pa

Viburnum macrocephalum 
kalina wielkogłówkowa – rzadko spotykany, 
bardzo ozdobny gatunek o dużych, 
kulistych kwiatostanach;

7a 30 – 40 c3

Viburnum nudum ʹPink Beautyʹ
kalina naga ʹPink Beautyʹ – podłużne, 
błyszczące liście; różowe owoce zebrane 
w liczne owocostany;

5b 40 – 60 c5

Viburnum opulus 
kalina koralowa – popularny, rodzimy 
gatunek, ozdobny z białych kwiatów 
i ciemnoczerownych, błyszczących owoców;

4 80 – 100 c5

Viburnum opulus ʹCompactumʹ  
kalina koralowa ʹCompactumʹ – krzew do 
1 m wys.; forma karłowa; kwitnie i owocuje 
obficie;

4
40 – 60
80 – 100
160 – 180

c3
c5
c15

pa
pa

Viburnum opulus ʹPohjan Neitoʹ
kalina koralowa ʹPohjan Neitoʹ – duże, 
kuliste kwiatostany; skandynawska selekcja, 
bardzo odporna na mróz;

4 180 c15 pa
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eViburnum opulus ʹRoseumʹ
kalina koralowa ʹRoseumʹ (kalina „boule 
de neige”) – duże, kuliste kwiatostany;

4 40 – 60
180

c3
c15 pa

Viburnum opulus ʹTajożnyje Rubinyʹ  
kalina koralowa ʹTajożnyje Rubinyʹ – 
rosyjska odmiana owocowa; duże owoce, 
nadające się na przetwory (nalewki, 
galaretki);

4 160 – 180 c12 pa

Viburnum opulus ʹUlgenʹ  
kalina koralowa ʹUlgenʹ – odmiana 
owocowa; duże owoce, nadające się na 
przetwory (nalewki, galaretki);

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Viburnum opulus ʹXanthocarpumʹ
kalina koralowa ʹXanthocarpumʹ – krzew 
do 3 m; owoce żółte;

4 40 – 60 c3

Viburnum plicatum Kilimanjaro
ʹJww1ʹ PBR

kalina japońska Kilimanjaro – krzew 
o stożkowatym pokroju; kwitnie bardzo 
obficie na biało;

5b 30 – 40
40 – 60

c2
c5

Viburnum plicatum Kilimanjaro 
Sunrise ʹJww5ʹ PBR

kalina japońska Kilimanjaro Sunrise 
– krzew o stożkowatym pokroju; kwitnie 
bardzo obficie na biało, później kwiaty 
przebarwiają się na różowo;

5b 30 – 40
40 – 60

c2
c7,5

Viburnum plicatum ʹLanarthʹ
kalina japońska ʹLanarthʹ – krzew  
do 3 – 4 m wys.; gałęzie poziomo 
rozpostarte; bardzo obficie kwitnie;

5b 40 – 60 c5

Viburnum plicatum ʹMary Miltonʹ
kalina japońska ʹMary Miltonʹ – białe, 
różowiejące, płonne kwiaty zebrane 
w kuliste kwiatostany; 

5b 40 – 60 c5

Viburnum plicatum ʹRosaceʹ
kalina japońska ʹRosaceʹ – liczne kuliste, 
białe i różowe kwiatostany;

5b 40 – 60 c5

Viburnum plicatum ʹSt Keverneʹ
kalina japońska ʹSt Keverneʹ – pokrój 
pagodowy; duże i liczne kwiatostany;

5b 40 – 60
120 – 140

c5
c12 pa
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Viburnum plicatum f. tomentosum
kalina japońska forma płodna – pędy 
ułożone horyzontalnie; duże, płaskie 
kwiatostany;

5b 80 – 100 c5 pa

Viburnum ʹPragenseʹ
kalina ʹPragenseʹ – zimozielony 
krzew dorastający do 2,5 m wys.; liście 
ciemnozielone, błyszczące;

6a 40 – 60
120 – 140

c5
c12

Viburnum rhytidophyllum
kalina sztywnolistna – wysoki, zimozielony 
krzew, liście długie, sztywne, skórzaste;

6a 100 – 120 c5

Viburnum sargentii ʹOnondagaʹ
kalina Sargenta ʹOnondagaʹ – kwiatostany 
duże; liście czerwonawe; jedna z najbardziej 
ozdobnych kalin;

5a 30 – 40 c3

Viburnum sargentii ʹSusquehannaʹ
kalina Sargenta ʹSusquehannaʹ – wysoki 
krzew o regularnym, kulistym pokroju; 
duże kwiaty zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 120 – 140 c15 pa

Viburnum trilobum ʹSpring Red Compactʹ
kalina amerykańska ʹSpring Red Compactʹ 
– zwarta, kulista odmiana osiągająca 1,2 m 
wys.; liście wiosną purpurowoczerwone, 
a jesienią jaskrawopomarańczowe;

5a
30 – 40

120 – 140
180

c3
c12
c12

pa
pa

VINCA – BARWINEK

Vinca balcanica ʹDarlington Starʹ
barwinek bałkański ʹDarlington Starʹ – 
kwiaty bardzo duże, niebieskie; płatki 
wydłużone, ostro zakończone; 

5a 15 – 20 p9

Vinca minor ʹArgenteovariegataʹ
barwinek pospolity ʹArgenteovariegataʹ – 
liście biało obrzeżone;

5a 15 – 20 p9

Vinca minor ʹAtropurpureaʹ
barwinek pospolity ʹAtropurpureaʹ – kwiaty 
fioletowe;

5a 15 – 20 p9

Vinca minor ʹBlue and Goldʹ 
barwinek pospolity ʹBlue and Goldʹ – liście 
żółto obrzeżone; kwiaty duże, niebieskie;

5a 15 – 20 p9

Vinca minor ʹGertrude Jekyllʹ
barwinek pospolity ʹGertrude Jekyllʹ – 
karłowa odmiana; kwiaty białe;

5a 15 – 20 p9
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eVinca minor ʹLa Graveʹ
barwinek pospolity ʹLa Graveʹ – kwiaty 
duże, niebieskie;

5a 15 – 20 p9

Vinca minor ʹRalph Shugertʹ
barwinek pospolity ʹRalph Shugertʹ – liście 
delikatnie biało obrzeżone; kwiaty duże, 
niebieskie;

5a 15 – 20 p9

WEIGELA – WAJGELA, KRZEWUSZKA

Weigela ʹBristol Rubyʹ
krzewuszka ʹBristol Rubyʹ – krzew 
osiągający 2,5 m wysokości; kwiaty 
ciemnoczerwone z zewnątrz, ciemnoróżowe 
w środku;

5b 30 – 40 c5

Weigela ʹBristol Snowflakeʹ
krzewuszka ʹBristol Snowflakeʹ – kwiaty 
białe; liście jasnozielone;

5b 30 – 40 c3

Weigela florida All Summer Red 
ʹSlingco1ʹ PBR

krzewuszka cudowna All Summer Red 
– nowa zwarta, niska odmiana; kwiaty 
intensywnie czerwone; odmiana polecana 
do pojemników;

5b 20 – 30 c2

Weigela florida ʹCaricatureʹ
krzewuszka cudowna ʹCaricatureʹ – liście 
kędzierzawe, biało obrzeżone;

5b 20 – 30
30 – 40

c2
c3

Weigela florida Ebony & Ivory ʹVeldaʹ PBR 
krzewuszka cudowna Ebony & 
Ivory – nowa odmiana o zwartym 
pokroju, dorastająca do 1,2 m wys.; 
brązowopurpurowe, błyszczące liście 
pięknie kontrastują z czystobiałymi 
kwiatami;

5b 30 – 40 c5

Weigela florida ʹFoliis Purpureisʹ
krzewuszka cudowna ʹFoliis Purpureisʹ – 
liście jasnopurpurowe;

5a 40 – 60 c3

Weigela florida French Lace ʹBrigelaʹ PBR

krzewuszka cudowna French Lace – 
liście żółto obrzeżone; kwiaty czerwone;

5b 30 – 40 c3

Weigela florida Monet ʹVerweigʹ PBR

krzewuszka cudowna Monet – karłowa 
forma; liście biało obrzeżone, różowiejące; 
kwiaty różowe;

5b 20 – 30 c3
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Weigela florida ʹStyriacaʹ
krzewuszka cudowna ʹStyriacaʹ – krzew 
do 2 – 3 m wys.; kwiaty jasnoróżowe;

5a 40 – 50 c3

Weigela florida ʹVariegataʹ
krzewuszka cudowna ʹVariegataʹ – liście 
kremowo obrzeżone;

5b 20 – 30 c3

Weigela florida Wine & Roses 
ʹAlexandraʹ PBR

krzewuszka cudowna Wine & Roses – 
kwiaty różowe; liście ciemnopurpurowe, 
prawie czarne;

5b 20 – 30
50 – 60

c2
c5

Weigela Magical Rainbow 
ʹKolmagiraʹ PBR 
krzewuszka Magical Rainbow – niski, 
zwarty krzew, dorastający do 1,5 m wys.; 
liście żółto i różowo obrzeżone; kwiaty 
jasnoróżowe;

5b 40 – 60 c5

Weigela ʹMilk and Honeyʹ
krzewuszka ʹMilk and Honeyʹ – kwiaty 
białe; środek liścia żółty;

5b 30 – 40 c3

Weigela My Monet ʹSunsetʹ PBR 
krzewuszka My Monet – nowa, 
bardzo ozdobna odmiana o karłowym, 
kulistym pokroju; liści żółto obrzeżone, 
czerwieniejące;

5b 20 – 30 c3

Weigela ʹPiccoloʹ
krzewuszka ʹPiccoloʹ – zwarta, karłowa 
odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; kwiaty 
różowe;

5b 20 – 30 c3

Weigela ʹRumbaʹ
krzewuszka ʹRumbaʹ – krzew do 1 m wys.; 
kwiaty czerwone; bardzo mrozoodporna 
odmiana;

5b 30 – 40
40 – 50

c2
c3

Weigela subsessilis ʹKanariʹ
krzewuszka krótkoogonkowa ʹKanariʹ – 
kwiaty bladożółte;

5a 40 – 60 c5

Weigela Sunny Fantasy ʹKolsunnʹ
krzewuszka Sunny Fantasy – liście duże, 
biało obrzeżone;

5b 20 – 30
30 – 40

c2
c3
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eWeigela White Lightning ʹwf-2009ʹ
krzewuszka White Lightning – 
liście szeroko żółto obrzeżone; kwiaty 
jasnoróżowe;

5b 40 – 60 c5

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa
jukka karolińska – sztywne, ostro 
zakończone, równowąskie liście; okazałe 
kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Yucca filamentosa ʹColor Guardʹ  
jukka karolińska ʹColor Guardʹ – sztywne, 
zielone liście z szerokim, żółtym paskiem po 
środku; 

6a 20 – 30 c2

Yucca recurvifolia Banana Split 
ʹMoncaʹ 
jukka paskowana Banana Split ʹMoncaʹ 
– łukowato przewisające liście z szerokim, 
żółtym paskiem po środku; 

6b 20 – 25 c3

ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW

Zanthoxylum schinifolium 
żółtodrzew schinusolistny – rzadko 
spotykany krzew pochodzący z Dalekiego 
Wschodu; liście pierzasto złożone, 
błyszczące;

6b 40 – 60 c5

Zanthoxylum simulans
żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany 
krzew o pierzasto złożonych, silnie ostro 
pachnących liściach; pędy opatrzone 
masywnymi kolcami;

6b 140 – 160 c5

ZELKOVA – BRZOSTOWNICA

Zelkova serrata ʹVariegataʹ
brzostownica japońska ʹVariegataʹ – liście 
szeroko biało obrzeżone;

6b 100 – 120 c7,5 pa
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ACTINIDIA – AKTINIDIA

Actinidia arguta ʹGenevaʹ  
aktinidia ostrolistna ʹGenevaʹ – średniej wielkości owoce 
z czerwonawym rumieńcem; dojrzewają we wrześniu 
lub październiku;

5a 90
120

c2
c5

Actinidia arguta ʹKenʹs Redʹ   
aktinidia ostrolistna ʹKenʹs Redʹ – owoce z czerwonym 
miąższem dojrzewają we wrześniu lub październiku;

6a 90
120

c2
c5

Actinidia kolomikta ʹAdamʹ  
aktinidia pstrolistna ʹAdamʹ – odmiana męska; dobry 
zapylacz dla innych odmian tego gatunku;

4 120 c5

Actinidia kolomikta ʹDr Szymanowskiʹ  
aktinidia pstrolistna ʹDr Szymanowskiʹ – liście 
z różowymi i białymi przebarwieniami; owoce 
dojrzewają w sierpniu; odmiana żeńska, która może 
owocować bez zapylacza;

4 90 c2

Actinidia kolomikta ʹSentyabraskayaʹ  
aktinidia pstrolistna ʹSentyabraskayaʹ – odmiana żeńska; 
zielone owoce dojrzewają w sierpniu; 

4 90
120

c2
c5

ARISTOLOCHIA – KOKORNAK

Aristolochia macrophylla 
kokornak wielkolistny – szybko rosnące pnącze ozdobne 
z dużych, sercowatych liści;

5a 120 c5
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CELASTRUS – DŁAWISZ

Celastrus orbiculatus ʹDianaʹ 
dławisz okrągłolistny ʹDianaʹ – obficie owocująca, żeńska 
odmiana;

4 90
120

c2
c5

Celastrus orbiculatus ʹHerculesʹ 
dławisz okrągłolistny ʹHerculesʹ – silnie rosnąca odmiana 
męska; dobry zapylacz;

4 120 c5

HEDERA – BLUSZCZ

Hedera colchica
bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; 6a 60 c2

Hedera colchica ʹDentataʹ
bluszcz kolchidzki ʹDentataʹ – liście duże, klapowane; 6a 60 c2

Hedera helix
bluszcz pospolity – najbardziej cieniolubne pnącze 
nadające się do uprawy w Polsce;

5b 40 – 60 c2

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea anomala subsp. petiolaris
hortensja pnąca – bardzo wczesny rozwój liści; 
kwiatostany białe, szerokie;

5a

60 – 80
120 – 140
160 – 180
220 – 240

c2
c5

c20
c45

Hydrangea anomala subsp. petiolaris ʹCordifoliaʹ
hortensja pnąca ʹCordifoliaʹ – liście bardzo drobne; 5a 40 – 60 c3

Hydrangea anomala subsp. petiolaris ʹMirrandaʹ
hortensja pnąca ʹMirrandaʹ – liście zielonojasnożółto 
obrzeżone;

5a 40 – 60 c3

Hydrangea anomala subsp. petiolaris ʹSilver Liningʹ PBR

hortensja pnąca ʹSilver Liningʹ – liście szarozielone, biało 
obrzeżone;

5b 100 – 120 c7,5

LONICERA – WICIOKRZEW

Lonicera ×brownii ʹDropmore Scarletʹ
wiciokrzew Browna ʹDropmore Scarletʹ – kwiaty 
czerwone; bardzo długi okres kwitnienia;

4 90 c2

Lonicera ×brownii ʹFuchsioidesʹ
wiciokrzew Browna ʹFuchsioidesʹ – kwiaty różowe; 
kwiatostany podłużne;

5b 90 c2
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Lonicera ×brownii Golden Trumpet ʹMintrumʹ
wiciokrzew Browna Golden Trumpet – kwiaty 
miedzianopomarańczowe;

5b 90 c2

Lonicera caprifolium ʹIngaʹ
wiciokrzew przewiercień ʹIngaʹ – pnącze ciepłolubne; 
kwiaty kremowobiałe; odmiana mało podatna na 
mączniaka;

5a 90 c2

Lonicera ×heckrottii ʹAmerican Beautyʹ
wiciokrzew Heckrotta ʹAmerican Beautyʹ – kwiaty 
różowe; kwiatostany wydłużone;

6a 90 c2

Lonicera periclymenum ʹSerotinaʹ
wiciokrzew pomorski ʹSerotinaʹ – kwiaty 
purpuroworóżowe, w środku białe;

5a 90 c2

Lonicera sempervirens ʹJohn Claytonʹ 
wiciokrzew zimozielony ʹJohn Claytonʹ – kwiaty 
czystożółte;

5b 90 c2

Lonicera ×tellmanniana
wiciokrzew Tellmanna – kwiaty złocistopomarańczowe; 5a 90 c2

PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ

Parthenocissus henryana
winobluszcz Henryego – pnącze samoczepne; liście 
ciemnozielone ze srebrzystoszarym unerwieniem; 
gatunek nie jest do końca odporny na mróz;

7a 90
120

c2
c5

Parthenocissus quinquefolia
winobluszcz pięciolistkowy – czerwone liście na jesieni; 
bardzo małe wymagania;

3 90
120

c2
c10

Parthenocissus quinquefolia ʹMurorumʹ
winobluszcz pięciolistkowy ʹMurorumʹ – odmiana 
samoczepna;

4 90
120

c2
c10

Parthenocissus quinquefolia ʹStar Showersʹ
winobluszcz pięciolistkowy ʹStar Showersʹ – pnącze 
samoczepne; liście biało upstrzone;

4 90
120

c2
c5

Parthenocissus quinquefolia ʹTrokiʹ
winobluszcz pięciolistkowy ʹTrokiʹ – pnącze 
samoczepne; liście duże, błyszczące, jesienią purpurowe;

4 90 c2
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Parthenocissus tricuspidata ʹFenway Parkʹ
winobluszcz trójklapowy ʹFenway Parkʹ – sztywne, 
błyszczące, żółte liście;

6b 90
120

c2
c5

Parthenocissus tricuspidata ʹVeitchiiʹ
winobluszcz trójklapowy ʹVeitchiiʹ – sztywne, błyszczące 
liście; pnącze samoczepne;

6a 90
120

c2
c5

TRIPTERYGIUM – TRÓJSKRZYDLAK

Tripterygium regelii 
trójskrzydlak Regela – rzadko spotykane pnącze 
o kremowobiałych kwiatach zebranych w wiechowate 
kwiatostany;

4 120 c5
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ACANTHUS – AKANT

Acanthus mollis
akant miękki – bylina dorastająca do 100 – 120 cm wys.; 
liście kolczaste; kwiaty biało-fioletowe;

6a 40 – 60 c5

ACHILLEA – KRWAWNIK

Achillea ʹTerracottaʹ
krwawnik ʹTerracottaʹ – bylina dorastająca do 100 cm wys; 
kwiaty ceglastopomarańczowe;

5a 40 – 60 c5

ACONITUM – TOJAD

Aconitum ×cammarum ʹBicolorʹ
tojad ogrodowy ʹBicolorʹ – bylina o białych kwiatach 
z fioletowym brzegiem, zebranych w wydłużone 
kwiatostany; roślina silnie trująca;

5a 40 – 60 c3

Aconitum napellus
tojad najmocniejszy – bylina o długich, bardzo ozdobnych, 
fioletowo – granatowych kwiatostanach; roślina silnie 
trująca;

4 40 – 60 c3

Aconitum napellus ʹAlbumʹ 
tojad najmocniejszy ʹAlbumʹ – bylina o długich, bardzo 
ozdobnych, białych kwiatostanach; roślina silnie trująca;

4 40 – 60 c3

Trawy i byliny
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ACORUS – TATARAK

Acorus gramineus ʹPusillus Aureaʹ
tatarak trawiasty ʹPusillus Aureaʹ – liście żółte; 
wzrost karłowy;

6a 20 – 25 c2

ACTAEA – PLUSKWICA

Actaea simplex ʹBrunetteʹ
pluskwica prosta ʹBrunetteʹ – bylina dorastająca 
do 1,2 m wys.; białe kwiatostany; pachnące; liście 
purpurowoczerwone; 

4 40 – 60 c5

Actaea simplex ʹPink Spireʹ 
pluskwica prosta ʹPink Spireʹ – bylina dorastająca do 
1,2 m wys.; jasnoróżowe kwiatostany; pachnące; liście 
purpurowoczerwone; 

4 40 – 60 c5

AGAPANTHUS – AGAPANT

Agapanthus africanus
agapant baldaszkowy – fioletowe kwiaty, zebrane  
w kuliste kwiatostany, osadzone na sztywnej łodydze; 
roślina tarasowa;

7a 40 – 60 c5

AJUGA – DĄBRÓWKA

Ajuga reptans ʹBurgundy Glowʹ 
dąbrówka rozłogowa ʹBurgundy Glow – ciemnofioletowe 
liście; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20 – 25 c2

Ajuga reptans ʹEvening Glowʹ 
dąbrówka rozłogowa ʹEvening Glowʹ – różowo – fioletowe 
liście z kremowymi brzegami; niebieskie kwiaty;  
niska bylina okrywowa;

3 20 – 25 c2

ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK

Alchemilla mollis
przywrotnik miękki – szarozielone liście, zielonkawo –  
żółte kwiaty; roślina od dawna stosowana 
w ziołolecznictwie; doskonała na kwiat cięty;

3 30 – 40 c3

ANEMONE – ZAWILEC

Anemone hupehensis ʹSplendensʹ
zawilec hupeheński ʹSplendensʹ – kwiaty  
ciemnoróżowe, pojedyncze;

5b 40 – 60 c5

Anemone ×hybrida ʹHonorine Jobertʹ
zawilec mieszańcowy ʹHonorine Jobertʹ – kwiaty 
śnieżnobiałe;

5b 40 – 60 c5
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Anemone ×hybrida ʹLoreleyʹ 
zawilec mieszańcowy ʹLoreleyʹ – duże, półpełne, 
jasnoróżowe kwiaty;

6a 40 – 60 c5

Anemone ×hybrida ʹPaminaʹ
zawilec mieszańcowy ʹPaminaʹ – duże, pełne,  
ciemnoróżowe kwiaty;

6a 40 – 60 c5

Anemone ×hybrida ʹWhirlwindʹ 
zawilec mieszańcowy ʹWhirlwindʹ – półpełne, białe kwiaty; 6a 40 – 60 c5

Anemone tomentosa ʹRobustissimaʹ
zawilec pajęczynowaty ʹRobustissimaʹ – pojedyncze, różowe 
kwiaty; odmiana może osiągnąć nawet 1,2 m wysokości; 

5b 40 – 60 c5

AQUILEGIA – ORLIK

Aquilegia ʹBlack Barlowʹ
orlik ʹBlack Barlowʹ – odmiana o pełnych, prawie czarnych 
kwiatach;

4 40 – 60 c5

Aquilegia ʹBlue Barlowʹ
orlik ʹBlue Barlowʹ – odmiana o pełnych, granatowych 
kwiatach;

4 40 – 60 c5

Aquilegia ʹNora Barlowʹ
orlik ʹNora Barlowʹ – odmiana o pełnych, różowo – białych 
kwiatach;

4 40 – 60 c5

Aquilegia ʹRuby Portʹ 
orlik ʹRuby Portʹ – odmiana o pełnych, bordowo – 
czerwonych kwiatach;

4 40 – 60 c5

Aquilegia ʹWhite Barlowʹ 
orlik ʹWhite Barlowʹ – odmiana o pełnych, białych 
kiwatach;

4 40 – 60 c5

Aquilegia ʹWinky Double Whiteʹ 
orlik ʹWinky Double Whiteʹ – bylina do 35 cm wysokości; 
odmiana o białych, pełnych kwiatach, skierowanych ku 
górze; zwarty pokrój;

4 40 – 60 c5

ARMERIA – ZAWCIĄG

Armeria maritima ʹSplendensʹ 
zawciąg nadmorski ʹSplendensʹ – bylina do 20 cm wysokości; 
różowe kwiaty, bylina polecana na skalniaki;

5a 40 – 60 c2

Armeria pseudarmeria ʹBallerina Redʹ 
zawciąg nadmorski ʹBallerina Redʹ – bylina do 20 cm 
wysokości; czerwonawe kwiaty, bylina polecana na skalniaki;

5a 40 – 60 c2
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ARMORACIA – CHRZAN

Armoracia rusticana 
chrzan pospolity – duże lancetowate liście; białe 
kwiatostany; długi, jasnożółty korzeń, w przekroju biały; 
roślina jadalna;

4 40 – 60 c5

ARTEMISIA – BYLICA

Artemisia ludoviciana
bylica Purscha – liście srebrzystoszare; dorasta do 0,8-1 m;

5a 40 – 60 c2

Artemisia vulgaris ʹOriental Limelightʹ
bylica pospolita ʹOriental Limelightʹ – bylina o mocno 
powcinanych, żółtopstrych liściach; 

4 40 – 60 c2

ARUNCUS – PARZYDŁO

Aruncus dioicus
parzydło leśne – cieniolubna bylina dorastająca  
do 2 m wys.; duże, białe, wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Aruncus dioicus ʹKneiffiiʹ
parzydło leśne ʹKneiffiiʹ – bylina dorastająca  
do 0,8 – 1 m wys.; liście bardzo postrzępione;

5a 40 – 60 c5

ARUNDO – ARUNDO, LASECZNICA

Arundo donax ʹAureovariegataʹ
arundo trzcinowate ʹAureovariegataʹ – piękna, bardzo 
wysoka trawa; osiąga 2 – 3 m wys.; liście żółto obrzeżone, 
o szerokości do 8 cm; wymaga okrycia na zimę;

7b 40 – 60 c3

Arundo donax ʹVariegataʹ
arundo trzcinowate ʹVariegataʹ – piękna, bardzo wysoka 
trawa; osiąga 2 – 3 m wys.; liście biało obrzeżone, 
o szerokości do 8 cm; wymaga okrycia na zimę;

7b 80 – 100 c10

ASTER – ASTER, MARCINKI 

Aster ericoides ʹHerbstmyrtheʹ
aster wrzosolistny ʹHerbstmyrtheʹ – bylina osiągająca  
0,9- 1,1 m wys., obficie kwitnąca na biało; sztywne pędy;

3 30 – 40
40 – 60

c2
c5

Aster ericoides ʹSnowflurryʹ (syn. ʹProstratusʹ) 
aster wrzosolistny 'Snowflurry' - bylina osiagająca 20 cm 
wysokości; białe, drobne kwiaty późną jesienia;  
płożące pędy;

3 30 – 40 c2

Aster linosyris
aster złoty – bylina osiągająca wys. 0,5 m, kwiaty żółte; 3 30 – 40 c2
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Aster novae-angliae ʹAbendsonneʹ
Aster nowoangielski ʹAbendsonneʹ – kwiaty fioletowe; 
dorasta do 1,4 m;

3 40 – 60 c5

Aster novae-angliae ʹAndenken an Alma Pötschkeʹ
aster nowoangielski ʹAndenken an Alma Pötschkeʹ – kwiaty 
ciemnoróżowe; bylina osiągająca 1 m wys.;

3 30 – 40
40 – 60

c2
c5

Aster novae-angliae ʹBarrʹs Pinkʹ 
aster nowoangielski ʹBarrʹs Pinkʹ – kwiaty różowofioletowe; 
bylina osiągająca 1,5 m wys.;

3 30 – 40
40 – 60

c2
c5

Aster novae-angliae ʹPurple Domeʹ
aster nowoangielski ʹPurple Domeʹ – kwiaty fioletowe; 
bylina osiągająca 1,5 m wys.;

3 40 – 60 c2

Aster novi-belgii ʹKarminkuppelʹ
Aster nowobelgijski ʹKarminkuppelʹ – kwiaty fioletowe; 
dorasta do 1 m;

3 40 – 60 c2

Aster novi-belgii ʹMarie Ballardʹ
aster nowobelgijski ʹMarie Ballardʹ – kwiaty fioletowe, 
półpełne; bylina osiągająca 1 m wys.;

3 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Aster novi-belgii ʹWhite Ladiesʹ
Aster nowobelgijski ʹWhite Ladiesʹʹ – kwiaty białe; dorasta 
do 1 m;

3 40 – 60
60 – 80

c2
c5

ASTILBE – TAWUŁKA

Astilbe ʹAmethystʹ 
tawułka ʹAmethystʹ – kwiaty intensywnie różowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Astilbe chinensis ʹPurple Rainʹ 
tawułka chińska ʹPurple Rainʹ – kwiaty intensywnie różowe, 
zebrane w wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Astilbe chinensis ʹPurpurkerzeʹ
tawułka chińska ʹPurpurkerzeʹ – kwiaty fioletoworóżowe, 
zebrane w wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Astilbe chinensis ʹSuperbaʹ 
tawułka chińska ʹSuperbaʹ – kwiaty fioletoworóżowe, 
zebrane w wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Astilbe ʹDeutschlandʹ
tawułka ʹDeutschlandʹ – kwiaty czysto białe, zebrane 
w luźne, wiechowate kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Astilbe ʹFanalʹ 
tawułka ʹFanalʹ – czerwone, wiechowate kwiatostany; 5a 40 – 60 c5
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Astilbe ʹFeuerʹ 
tawułka ʹFeuerʹ – czerwone, wiechowate kwiatostany, 
ciemnozielone liście;

5a 40 – 60 c5

Astilbe ʹFlamingoʹ 
tawułka ʹFlamingoʹ – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste 
wiechy; dorasta do 0,7 m wys.;

5a 40 – 60 c5

Astilbe ʹWeisse Gloriaʹ 
tawułka ʹWeisse Gloriaʹ – kwiatyczystobiałe, zebrane 
w gęste, zwarte wiechy;

5a 40 – 60 c5

ATHYRIUM – WIETLICA

Athyrium filix-femina ʹLady in Redʹ
wietlica samicza ʹLady in Redʹ – paproć dorastająca  
do 0,6 m; Ciemnoczerwone ogonki i osie liści pięknie 
kontrastują z zielonymi liśćmi; 

3 40 – 60 c5

Athyrium niponicum ʹMetallicumʹ
wietlica japońska ʹMetallicumʹ – paproć dorastająca  
do 0,4 -0,6 m wys., liście podwójnie pierzaste, ciemnozielone ze 
srebrno – oliwkowym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści;

6a 40 – 60 c5

Athyrium niponicum ʹUrsulaʹs Redʹ
wietlica japońska ʹUrsulaʹs Redʹ – paproć dorastająca 
do 0,4 – 0,6 m wys., liście podwójnie pierzaste, ciemnozielone 
ze srebrnym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści;

6a 40 – 60 c5

AUBRIETA – ŻAGWIN

Aubrieta deltoidea ʹCascade Purpleʹ 
żagwin zwyczajny ʹCascade Purpleʹ – bylina do 20 cm; 
drobne, fioletowe kwiaty; bylina okrywowa na skalniaki; 

5a 15 – 20 c2

BERGENIA – BERGENIA

Bergenia ʹAbendglutʹ
bergenia ʹAbendglutʹ – kwiaty jaskrawo różowe; liście duże, 
zimozielone; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 40 – 60 c5

Bergenia cordifolia ʹHerbstblüteʹ 
bergenia sercowata ʹHerbstblüteʹ – skórzaste, gładkie, zielone 
liście; kwiaty jasnoróżowe z ciemnoróżowym środkiem;

5a 40 – 60 c5

BRUNNERA – BRUNERA

Brunnera macrophylla ʹJack Frostʹ PBR

brunera wielkolistna ʹJack Frostʹ – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare z zielonym unerwieniem;

5b 40 – 60 c5

Brunnera macrophylla ʹVariegataʹ
brunera wielkolistna ʹVariegataʹ – liście duże, sercowate, 
szeroko, biało obrzeżone;

5a 40 – 60 c5
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CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK

Calamagrostis ×acutiflora ʹAvalancheʹ
trzcinnik ostrokwiatowy ʹAvalancheʹ – liście kremowobiałe 
z zielonym obrzeżeniem;

4 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5

Calamagrostis ×acutiflora ʹKarl Foersterʹ
trzcinnik ostrokwiatowy ʹKarl Foersterʹ – wysoka, wysmukła 
trawa do 1,8 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany;

4 60 – 80 c3

Calamagrostis ×acutiflora ʹOverdamʹ
trzcinnik ostrokwiatowy ʹOverdamʹ – wysmukła trawa do 1,2 
m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany; liście biało paskowane;

4 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5

Calamagrostis brachytricha
trzcinnik krótkowłosowy – trawa dorastająca do 1,5 m wys.; 
bardzo ozdobne wrzecionowate kwiatostany;

4 60 – 80 c3

CAMPANULA – DZWONEK

Campanula portenschlagiana ʹCatharinaʹ  
dzwonek dalmatyński ʹCatharinaʹ – bylina do 15 cm wys.; 
kwiaty drobne, fioletowe; obfite kwitnienie;

4 15 – 20 c2

Campanula portenschlagiana ʹClockwise Deep Blueʹ  
dzwonek dalmatyński ʹClockwise Deep Blueʹ – bylina do 15 
cm wys.; kwiaty drobne, niebiesko – fioletowe;

4 15 – 20 c2

Campanula ʹSarastroʹ
dzwonek ʹSarastroʹ – bylina dorastająca do 0,6 m o dużych, 
fioletowych, dzwonkowatych kwiatach; odmiana kwitnie 
bardzo obficie; 

4 40 – 60 c5

CAREX – TURZYCA

Carex comans ʹBronze Formʹ
turzyca włosowa ʹBronze Formʹ – zwarta kępa do 0,4 m wys.; 
przewisające, brunatnobrązowe liście;

6b 20 – 30 c2

Carex comans ʹFrosted Curlsʹ
turzyca włosowa ʹFrosted Curlsʹ – liście przewisające, 
srebrnojasnozielone;

6b 20 – 30 c2

Carex morrowii ʹIce Danceʹ
turzyca Morrowa ʹIce Danceʹ – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

5a 20 – 30 c2

Carex morrowii ʹVariegataʹ
turzyca Morrowa ʹVariegataʹ – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

5a 20 – 30 c2

Carex muskingumensis
turzyca palmowa – bylina do 60 cm wys.; liście ułożone 
prostopadle do łodygi („palmowe”);

3 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5
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Carex oshimensis ʹEvergoldʹ
turzyca oszimska ʹEvergoldʹ – długie, przewisające liście 
z szerokim, białym paskiem pośrodku;

6a 15 – 20 c2

Carex ʹSilver Sceptreʹ
turzyca ʹSilver Sceptreʹ – bylina dorastająca do 30 cm wys.; 
liście długie, szerokości 1,2 cm, biało paskowane;

5b 20 – 30 c3

CENTAUREA – CHABER

Centaurea hypoleuca ʹJohn Couttsʹ
chaber białolistny ʹJohn Couttsʹ – duże różowe kwiatostany; 
dorasta do 0,6 m;

6a 40 – 60 c5

Centaurea ʹPulchra Majorʹ
chaber ʹPulchra Majorʹ – kwiaty fioletowe; atrakcyjne, szare 
liście;

5a 40 – 60 c5

CHELONE – ŻÓŁWIK

Chelone obliqua
żółwik ukośny – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty 
ciemnoróżowe, przypominające głowę żółwia;

5b 30 – 40 c2

CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEŃ

Chrysanthemum ʹAnastasiaʹ 
złocień ʹAnastasiaʹ – kwiaty różowe, w formie pomponów; 
dorasta do 0,8 m;

5a 30 – 40 c2

Chrysanthemum ʹHerbsbrokatʹ
złocień ʹHerbstbrokatʹ – kwiaty pomarańczowoczerwone, 
w formie pomponów; dorasta do 0,6 m;

5a 30 – 40 c2

CORNUS – DEREŃ

Cornus canadensis
dereń kanadyjski – drobne kremowe kwiaty, wsparte 
czterema białymi podsadkami; wartościowa i poszukiwana 
roślina okrywowa; jesienią liście przebarwiają się na 
bordowo;

2 15 – 20 c3

CORTADERIA – KORTADERIA

Cortaderia selloana ʹPumilaʹ 
kortaderia pampasowa ʹPumilaʹ – kwiatostany do 2 m wys.; 
zwarty pokrój; najbardziej wytrzymała na mróz odmiana 
kortaderii; wymaga okrycia na zimę;

7a 40 – 60 c3

CRAMBE – MODRAK

Crambe maritima
modrak morski – liście karbowane, szare; białe, pachnące 
kwiatostany; stosowana jako wartościowe warzywo 
w kuchni;

6a 40 – 60 c5
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CROCOSMIA – KROKOSMIA

Crocosmia ʹFire Kingʹ
krokosmia ʹFire Kingʹ – pomarańczowoczerwone kwiaty; 
dorasta do 0,6 m;

7a 40 – 60 c3

CYNARA – KARCZOCH

Cynara scolymus
karczoch zwyczajny – ozdobne srebrzystoszare liście 
i atrakcyjne kuliste kwiatostany; roślina uprawiana też jako 
warzywo o jadalnych wewnętrznych częściach kwiatostanu 
(tzw. „serca karczocha”);

7a 40 – 60 c5

DARMERA – TARCZOWNICA

Darmera peltata
tarczownica tarczowata – duże, powcinane liście, wiosną 
różowo – białe kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

DELPHINIUM – OSTRÓŻKA

Delphinium Delphiʹs Diamant ʹDiamantʹ PBR 
ostróżka Delphiʹs Diamant ʹDiamantʹ PBR – kwiaty 
czystobiałe; dorasta do 1 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium Delphiʹs Morning Light 
ʹMorning Lightʹ PBR 
ostróżka Delphiʹs Morning Light ʹMorning Lightʹ PBR – 
kwiaty niebiesko-fioletowe; dorasta do 1,3 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium Delphiʹs Secret ʹSecretʹ PBR 
ostróżka Delphiʹs Secret ʹSecretʹ PBR – kwiaty półpełne, 
niebiesko – fioletowe; dorasta do 1,3 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium ʹFaustʹ 
ostróżka ʹFaustʹ – kwiaty półpełne, ciemnofioletowe; dorasta 
do 1,3 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium ʹFinsteraarhornʹ 
ostróżka ʹFinsteraarhornʹ – kwiaty pojedyncze, niebiesko – 
fioletowe; dorasta do 1,3 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium Highlander Crystal Delight 
ʹFlocrysdelʹ PBR 
ostróżka Highlander Crystal Delight ʹFlocrysdelʹ PBR 
– kwiaty pełne, lawendowo – zielone; dorasta do 1m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium ʹLa Bohemeʹ 
ostróżka ʹLa Bohemeʹ – kwiaty pełne, niebieskie na 
zewnątrz, jaśniejsze wewnątrz, z ciemnym środkiem; dorasta 
do 1 m;

6b 40 – 60 c5
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Delphinium ʹSungleamʹ 
ostróżka ʹSungleamʹ – kwiaty kremowobiałe z żółtym 
środkiem; duże kwiatostany; dorasta do 1,6 m;

6b 40 – 60 c5

Delphinium ʹYellow Pearlʹ 
ostróżka ʹYellow Pearlʹ – kwiaty jasnożółte; dorasta do 1m; 6b 40 – 60 c5

DESCHAMPSIA – ŚMIAŁEK

Deschampsia cespitosa 
śmiałek darniowy – bylina tworząca kępy; dorasta do 0,5 m 
wys.; drobne, wiechowate kwiatostany; 

5 40 – 60 c3

DICENTRA – SERDUSZKA

Dicentra spectabilis ʹAlbaʹ
serduszka okazała – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty 
białe o sercowatym kształcie;

4 40 – 60 c5

DIGITALIS – NAPARSTNICA

Digitalis purpurea
naparstnica purpurowa – wysoka roślina zielna o ozdobnych, 
fioletoworóżowych, dzwonkowatych kwiatach, zebranych 
w wydłużony kwiatostan; dorasta do 1,2 m wysokości;

5a 20 – 30 c2

DISPORUM – PARNIK

Disporum sessile ʹVariegatumʹ
parnik wspaniały ʹVariegatumʹ – cieniolubna bylina 
dorastająca do 0,5 m wys.; liście delikatnie biało obrzeżone;

5a 20 – 30 c3

DRYOPTERIS – NARECZNICA

Dryopteris erythrosora ʹBrillianceʹ
nerecznica czerwonozarodnikowa ʹBrillianceʹ – młode liście 
różowopomarańczowe, błyszczące; paproć dorasta do 0,5 m;

6b 40 – 60 c5

ECHINACEA – JEŻÓWKA

Echinacea purpurea ʹMagnusʹ
jeżówka purpurowa ʹMagnusʹ – kwiaty języczkowe czysto 
różowe; dorasta do 0,6 m;

4 40 – 60 c5

ECHINOPS – PRZEGORZAN

Echinops sphaerocephalus 
przegorzan kulisty – kuliste, niebieskie kwiatostany; liście 
powcinane, pokryte od spodu białym kutnerem;

4 40 – 60 c3

ERYNGIUM – MIKOŁAJEK

Eryngium agavifolium
mikołajek agawolistny – liście zielone, przypominające liście 
agawy; kwiatostany szaroniebieskie;

6a 40 – 60 c5
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Erianthus ravennae 
eriant rawenneński – dorasta do 2 m wys.; duże, efektowne, 
kremowe kwiatostany jesienią; 

6a 40 – 60 c3

ERIANTHUS – ERIANT

Erianthus ravennae 
eriant rawenneński – dorasta do 2 m wys.; duże, efektowne, 
kremowe kwiatostany jesienią; 

6a 40 – 60 c3

EUPATORIUM – SADZIEC

Eupatorium maculatum ʹPhantomʹ
sadziec plamisty ʹPhantomʹ – wysoka bylina dorastająca do 2 
m wys.; kwiaty różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a 40 – 60 c3

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ

Euphorbia palustris
wilczomlecz błotny – nadwodna bylina dorastająca do 1,5 m 
wys.; ozdobne zielonożółte kwiatostany;

5a 30 – 40 c2

Euphorbia polychroma
wilczomlecz złocisty – kwiaty drobne, otoczone okazałymi 
złotożółtymi podsadkami;

5b 40 – 60 c5

FESTUCA – KOSTRZEWA

Festuca gautieri
kostrzewa Gautiera – zimozielona trawa o poduchowatym 
pokroju; dorasta do 10 – 15 cm;

5a 15 – 20 c2

Festuca glauca
kostrzewa sina – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
i srebrzystoszarych liściach; dorasta do 25 cm wysokości;

5a 20 – 30 c2

Festuca glauca ʹAzuritʹ
kostrzewa sina ʹAzuritʹ – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
i intensywnym srebrzystym kolorze liści; dorasta do 20 cm 
wysokości;

5a 20 – 30 c2

FILIPENDULA – WIĄZÓWKA

Filipendula rubra ʹVenustaʹ
wiązówka czerwona ʹVenustaʹ – bylina do wys. 1,5 m; różowe, 
pierzaste kwiatostany;

3 60 – 80 c5

Filipendula ulmaria
wiązówka błotna – pospolita bylina łąkowa; białe, pierzaste 
kwiatostany; roślina lecznicza;

3 40 – 60 c5

GAURA – GAURA

Gaura lindheimeri ʹWhirling Butterfliesʹ 
gaura Lindheimera ʹWhirling Butterfliesʹ – kwiaty czysto 
białe; bylina dorasta do 1 m wys.;

7a 40 – 60 c5
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GERANIUM – BODZISZEK

Geranium ʹJohnsonʹs Blueʹ
bodziszek ʹJohnsonʹs Blueʹ – kwiaty jasnobłękitne; dorasta 
do 0,7 m wys.;

5a 40 – 60 c5

Geranium macrorrhizum ʹCzakorʹ
bodziszek korzeniasty ʹCzakorʹ – kwiaty różowe, drobne; 
doskonała roślina okrywowa;

4 40 – 60 c5

Geranium ×magnificum ʹBlue Bloodʹ 
bodziszek wspaniały ʹBlue Bloodʹ – kwiaty duże, 
intensywnie niebieskie z ciemniejszym żyłkowaniem; dorasta 
do 0,3 – 0,4 m;

5a 40 – 60 c5

Geranium ×magnificum ʹRosemoorʹ 
bodziszek wspaniały ʹRosemoorʹ – kwiaty fioletowe 
z ciemniejszym żyłkowaniem; dorasta do 0,6 m wys.;

5a 40 – 60 c5

Geranium phaeum ʹSamoborʹ
bodziszek żałobny ʹSamoborʹ – wyprostowana 
bylina dorastająca do 0,8 m wys.; kwiaty drobne, 
ciemnopurpurowe; liście z ozdobnym, purpurowym 
rysunkiem;

4 40 – 60 c5

Geranium pratense ʹLauraʹ
bodziszek łąkowy ʹLauraʹ – kwiaty białe, pełne; osiąga 0,6 m 
wys.;

4 40 – 60 c5

Geranium pratense ʹSplish-splashʹ 
bodziszek łąkowy ʹSplish-splashʹ – kwiaty białe, niebiesko 
nakrapiane;

4 40 – 60 c5

Geranium pratense ʹSummer Skiesʹ
bodziszek łąkowy ʹSummer Skiesʹ – kwiaty 
lawendoworóżowe, pełne;

4 40 – 60 c5

Geranium ʹTiny Monsterʹ 
bodziszek ʹTiny Monsterʹ – silnie rosnąca, ścieląca się bylina; 
kwiaty bardzo duże, czysto różowe; dorasta do 0,2 – 0,3 m 
wys.; 

5a 40 – 60 c5

GUNNERA – GUNNERA

Gunnera manicata
gunnera brazylijska – bylina do 2,5 m wys., imponujące liście 
do 2 m średnicy; wymaga okrycia na zimę;

7a 40 –  60 c5

GYPSOPHILA – GIPSÓWKA

Gypsophila ʹRosenschleierʹ 
gipsówka ʹRosenschleierʹ – dorasta do 30 cm wysokości; 
jasnoróżowe, pełne kwiaty zebrane w wiechowate 
kwiatostany,

5a 30 – 40 c2
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HAKONECHLOA – HAKONECHLOA

Hakonechloa macra ʹAureolaʹ
hakonechloa smukła ʹAureolaʹ – piękna, cieniolubna, 
„przelewająca się” trawa; liście żółto paskowane;

6a 20 – 30 c3

HELENIUM – DZIELŻAN

Helenium ʹBiedermeierʹ
dzielżan ʹBiedermeierʹ – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; 
kwiaty pomarańczowo-czerwone z żółtą obwódką;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Helenium ʹBlütentischʹ
dzielżan ʹBlütentischʹ – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty żółte;

4 40 – 60 c2

Helenium ʹDouble Troubleʹ
dzielżan ʹDouble Trouble – wyprostowana bylina do 0,8 m 
wys.; kwiaty podwójne, złotożółte;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Helenium ʹEl Doradoʹ 
dzielżan ʹEl Doradoʹ – wyprostowana bylina do 1 m wys.; 
ogromne, żółte kwiaty z ciemnobrązowym środkiem;

4 40 – 60 c2

Helenium ʹFlammenradʹ 
dzielżan ʹFlammenradʹ – bylina do 1,3 m wys.; kwiaty żółto-
pomarańczowe; 

4 40 – 60 c2

Helenium ʹKanariaʹ
dzielżan ʹKanariaʹ – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; 
kwiaty żółte; kwitnie obficie;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Helenium ʹMoerheim Beautyʹ
dzielżan ʹKanariaʹ – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; 
kwiaty czerwono – pomarańczowe z brązowym środkiem;

4 40 – 60 c2

Helenium ʹRubinzwergʹ
dzielżan ʹRubinzwergʹ – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty czerwone;

4 40 – 60 c2

Helenium ʹRuby Tuesdayʹ
dzielżan ʹRuby Tuesdayʹ – wyprostowana bylina do 0,6 m 
wys.; kwiaty drobne, ciemnoczerwone;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Helenium ʹWesergoldʹ
dzielżan ʹWesergoldʹ – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty jasnożółte;

4 40 – 60 c2

Helenium ʹZimbelsternʹ
dzielżan ʹZimbelsternʹ – wyprostowana bylina do 1,5 m wys.; 
kwiaty pomarańczowo – żółte;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5
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HELIANTHUS – SŁONECZNIK

Helianthus decapetalus ʹLoddon Goldʹ
słonecznik dziesięciopłatkowy ʹLoddon Goldʹ – 
ciemnożółte, kuliste kwiatostany; bylina osiąga 1,8 m wys.;

5a 40 – 60 c2

Helianthus ʹLemon Queenʹ
słonecznik ʹLemon Queenʹ – jasnożółte, duże kwiatostany; 
bylina osiąga 1,7 m wys.;

5a 80 – 100 c7,5

Helianthus salicifolius
słonecznik wierzbolistny – okazała bylina o egzotycznym 
wyglądzie, dorastająca do 3 m wys; liście wąskie, długie, 
przewisające;

4 40 – 60 c2

HELIOPSIS – SŁONECZNICZEK

Heliopsis helianthoides ʹAsahiʹ
słoneczniczek zwyczajny ʹAsahiʹ – bylina do 0,8 m; 
 drobne, żółto – pomarańczowe, pełne kwiaty; 
doskonałe na kwiat cięty;

5a 30 – 40
60 – 80

c2
c5

HEMEROCALLIS – LILIOWIEC

Hemerocallis ʹAnzacʹ 
liliowiec ʹAnzacʹ – kwiaty czerwone; duże; 5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹArctic Snowʹ 
liliowiec ʹArctic Snowʹ – kwiaty białokremowe, duże; 5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹAwesome Blossomʹ
liliowiec ʹAwesome Blossomʹ – kwiaty 
brzoskwionioworóżowe z purpuropwym „okiem” i obwódką 
oraz żółtym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹBaltimore Orioleʹ 
liliowiec ʹBaltimore Orioleʹ – kwiaty czerwone; duże; 5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹBerryliciousʹ 
liliowiec ʹBerryliciousʹ – kwiaty czerwonoróżowe 
z bordowym środkiem; pokarbowane płatki kwiatów 
z bordowym brzegiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹBlack Eyed Stellaʹ
liliowiec ʹBlack Eyed Stellaʹ – drobne, kremowe kwiaty, 
z czerwonawo – zielonym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹBlack Stockingsʹ 
liliowiec ʹBlack Stockingsʹ – czarnobordowe kwiaty z żółtym 
środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹBrookwood Lee Causeyʹ 
liliowiec ʹBrookwood Lee Causeyʹ – żółte kwiaty z dużym, 
czerwonym środkiem; płatki kwiatów pokarbowane;

5a 40 – 60 c5
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Hemerocallis ʹBurgundy Loveʹ 
liliowiec ʹBurgundy Loveʹ – kwiaty duże w kolorze 
burgundowym;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹCanadian Border Patrolʹ 
liliowiec ʹCanadian Border Patrolʹ – kwiaty kremowe 
z fioletowym środkiem; płatki kwiatów pokarbowane, 
obrzeżone na fioletowo;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹCherry Valentineʹ 
liliowiec ʹCherry Valentineʹ – kwiaty jasnoróżowe 
z czerwonoróżowym „okiem” i zielonożółtym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹChicago Apacheʹ
liliowiec ʹChicago Apacheʹ – kwiaty czysto czerwone 
z żółtym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹChicago Royal Robeʹ
liliowiec ʹChicago Royal Robeʹ – kwiaty 
karminowoczerwone z żółtym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹChicago Sunriseʹ
liliowiec ʹChicago Sunriseʹ – dorasta do 0,6 – 0,7 m wys.; 
kwiaty jednolicie ciemnożółte;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹChristmas Isʹ 
liliowiec ʹChristmas Isʹ – kwiaty czerwone  
z zielonkawym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis citrina 
liliowiec cytrynowy – kwiaty jasnożółte o wydłużonych 
płatkach; liście wąskie i długie; gatunek pochodzący z Chin;

4 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹCorkyʹ 
liliowiec ʹCorkyʹ – kwiaty żółte, płatki od zewnętrznej strony 
brązowożółte; liście wąskie, jasnozielone;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹCrimson Pirateʹ
liliowiec ʹCrimson Pirateʹ – karłowa, zwarta odmiana; 
kwiaty ciemnoczerwone z żółtym środkiem; polecana jako 
roślina okrywowa;

4 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Hemerocallis ʹDesperado Loveʹ 
liliowiec ʹDesperado Loveʹ – kwiaty kremowe z purpurowym 
środkiem; 

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹDragonʹs Eyeʹ
liliowiec ʹDragonʹs Eyeʹ – kwiaty jasnoróżowe z bardzo 
dużym ciemnoróżowym „okiem” i zielonożółtym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹEd Murrayʹ 
liliowiec ʹEd Murrayʹ – kwiaty ciemnopurpurowe, 
 prawie czarne;

5a 40 – 60 c5
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Hemerocallis ʹEl Desperadoʹ
liliowiec ʹEl Desperadoʹ – duże, cytrynowe kwiaty, brzegi 
płatków karbowane, bordowe; kwiaty z bordowym 
środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹFinders Keepersʹ 
liliowiec ʹFinder Keepersʹ – kwiaty kremowożółte 
z pokarbowanym brzegiem płatków;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹFrans Halsʹ
liliowiec ʹFrans Halsʹ – kwiaty duże, dwubarwne, żółto – 
czerwone; bardzo obficie kwitnie;

4 30 – 40 c3

Hemerocallis ʹGentle Shepherdʹ 
liliowiec ʹGentle Shepherdʹ – kwiaty kremowo – białe 
z delikatnym zielonym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹGreen Mystiqueʹ 
liliowiec ʹGreen Mystiqueʹ – kwiaty kremowe z zielonym 
środkiem, płatki mocno pokarbowane;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹLacy Doilyʹ 
liliowiec ʹLacy Doilyʹ – kwiaty łososiowo – różowe, pełne; 5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹNight Embersʹ
liliowiec ʹNight Embersʹ – bardzo oryginalne, bordowe, 
pełne kwiaty;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹPocket Changeʹ
liliowiec ʹPocket Changeʹ – kwiaty jasnoczerwone z białą 
obwódką i zielonym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹSłowikʹ 
liliowiec ʹSłowikʹ – kwiaty duże, intensywnie 
pomarańczowe;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹStartleʹ 
liliowiec ʹStartleʹ – kwiaty jasnoczerwone z kremowym 
brzegiem i zielonym środkiem;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹStella de Oroʹ
liliowiec ʹStella de Oroʹ – najbardziej znana, sprawdzona, 
karłowa odmiana liliowca; kwiaty żółte; polecana jako 
roślina okrywowa;

4 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Hemerocallis ʹStrawberry Candyʹ
liliowiec ʹStrawberry Candyʹ – różowe kwiaty 
z ciemnoróżowym środkiem; płatki delikatnie karbowane;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹSummer Wineʹ
liliowiec ʹSummer Wineʹ – fioletowoczerwone kwiaty; 
bylina wys. 0,5 m;

5a 40 – 60 c5
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Hemerocallis ʹVenetian Fringeʹ
liliowiec ʹVenetian Fringeʹ – kwiaty pełne, ciemnoróżowe 
z pofalowaną, żółtą obwódką;

5a 40 – 60 c5

Hemerocallis ʹWhite Temptationʹ
liliowiec ʹWhite Temptationʹ – kwiaty pojedyncze, 
kremowobiałe z zielonkawym środkiem;

5a 40 – 60 c5

HEUCHERA – ŻURAWKA

Heuchera micrantha ʹPalace Purpleʹ
żurawka drobna ʹPalace Purpleʹ – liście ciemnopurpurowe; 
jedna z najwytrzymalszych odmian żurawki;

5a 15 – 20 c2

HOSTA – FUNKIA

Hosta ʹAbiqua Drinking Gourdʹ 
funkia ʹAbiqua Drinking Gourdʹ – odmiana o niebieskich 
liściach; liście oryginalnie zwinięte, przypominają kształt 
misek; osiąga 1 m wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹBig Daddyʹ 
funkia ʹBig Daddyʹ – odmiana o dużych, niebieskoszarych 
liściach; dorasta do 1,2 m;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹBlue Angelʹ
funkia ʹBlue Angelʹ – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1 m wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹBlue Ivoryʹ 
funkia ʹBlue Ivoryʹ – liście niebieskawoszare z białym 
obrzeżeniem;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹBlue Mouse Earsʹ
funkia ʹBlue Mouse Earsʹ – karłowa odmiana o okrągłych, 
niebieskoszarych liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4 15 – 20 c3

Hosta ʹBrim Cupʹ 
funkia ʹBrim Cupʹ – odmiana o kremowo obrzeżonych 
liściach; dorasta do 40 cm wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹCaptain Kirkʹ 
funkia ʹCaptain Kirkʹ – liście złotożółte z ciemnozielonym 
brzegiem; dorasta do 70 cm wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹDelta Dawnʹ 
funkia ʹDelta Dawnʹ – liście zielonożółte z kremowym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹFranceeʹ
funkia ʹFranceeʹ – liście ciemnozielone z wyrazistym białym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m;

4 20 – 25 c3
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Hosta ʹFrances Williamsʹ
funkia ʹFrances Williamsʹ – liście duże, niebieskawozielone 
z żółtym obrzeżeniem;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹGreat Expectationsʹ 
funkia ʹGreat Expectationsʹ – liście jasnozielone z niebieskim 
brzegiem; dorasta do 0,5 m;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹHalcyonʹ
funkia ʹHalcyonʹ – liście srebrzystoniebieskie, podłóżne, 
ostro zakończone; odmiana dorasta do 0,5 m wys.;

4 20 – 25 c2

Hosta ʹLibertyʹ 
funkia ʹLibertyʹ – liście ciemnozielone z szeroki, żółtym 
brzegiem;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹLove Patʹ 
funkia ʹLove Patʹ – liście intensywnie niebieskie, 
miseczkowate;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹOlive Bailey Langdonʹ
funkia ʹOlive Bailey Langdonʹ – liście szaroniebieskie 
z szerokim zielonożółtym obrzeżeniem; dorasta do 1 m wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹOn Stageʹ 
funkia ʹOn Stageʹ – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; 4 20 – 25 c3

Hosta ʹPatriotʹ
funkia ʹPatriotʹ – liście zielone z szeroką białą obwódką; 4 20 – 25 c3

Hosta sieboldiana ʹElegansʹ
funkia sina ʹElegansʹ – liście bardzo duże, szaro – niebieskie; 4 20 – 25 c3

Hosta ʹStained Glassʹ
funkia ʹStained Glassʹ – liście żółte z zieloną obwódką; 
dorasta do 0,6 m wys.;

4 20 – 25 c3

Hosta ʹSum and Substanceʹ 
funkia ʹSum and Substanceʹ – liście duże, cytrynowożółte; 4 20 – 25 c3

Hosta ʹWide Brimʹ 
funkia ʹWide Brimʹ – liście zielone z szerokim żółtym 
obrzeżeniem; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20 – 25 c3

IMPERATA – IMPERATA

Imperata cylindrica ʹRed Baronʹ
imperata cylindryczna ʹRed Baronʹ – trawa do 50 cm wys.; 
liście intensywnie czerwone;

6a 30 – 40 c3

IRIS – KOSACIEC

Iris ensata ʹDarlingʹ 
kosaciec mieczolistny ʹDarlingʹ – kwiaty różowo – fioletowe 
z żółtymi prążkami;

5a 40 – 60 c3
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Iris ensata ʹVariegataʹ
kosaciec mieczolistny ʹVariegataʹ – liście biało – pstre, kwiaty 
fioletowe z żółtymi prążkami;

5a 40 – 60 c3

Iris pseudacorus ʹVariegataʹ 
koscaciec żółty ʹVariegataʹ – liście mieczowate z żółtymi 
pasami, kwiaty żółte;

3 40 – 60 c5

Iris sibirica ʹConcord Crushʹ 
kosaciec syberyjski ʹConcord Crushʹ – kwiaty pełne, 
niebiesko – fioletowe;

4 40 – 60 c5

Iris sibirica ʹContrast in Stylesʹ
kosaciec syberyjski ʹContrast in Stylesʹ – kwiaty fioletowe 
z jasnym, biało-żółtym środkiem;

4 40 – 60 c3

Iris sibirica ʹDance Ballerina Danceʹ 
kosaciec syberyjski ʹ Dance Ballerina Danceʹ – kwiaty 
błękitno – lawendowe, płatki pofałdowane;

4 40 – 60 c3

Iris sibirica ʹPink Parfaitʹ 
kosaciec syberyjski ʹPink Parfaitʹ – kwiaty pełne, różowe; 4 40 – 60 c5

Iris sibirica ʹRuffled Velvetʹ
kosaciec syberyjski ʹRuffled Velvetʹ – kwiaty duże, 
ciemnofioletowe; płatki pofalowane; dorasta do 0,6 m wys.;

4 40 – 60 c3

Iris sibirica ʹSilver Edgeʹ
kosaciec syberyjski ʹSilver Edgeʹ – kwiaty niebieskie 
z delikatną, jasną obwódką;

4 40 – 60 c3

Iris sibirica ʹSultanʹs Rubyʹ
kosaciec syberyjski ʹSultanʹs Rubyʹ – kwiaty ciemnofioletowe 
z żółtymi prążkami na płatkach;

4 40 – 60 c3

Iris sibirica ʹWelfenprinzʹ
kosaciec syberyjski ʹWelfenprinzʹ – kwiaty kremowo – żółte; 4 40 – 60 c3

KALIMERIS – KALIMERIS

Kalimeris mongolica ʹAntoniaʹ 
kalimeris mongolska ʹAntoniaʹ – niebieskofioletowe kwiaty; 
dorasta do 1 m wys.; odmiana kwitnie długo i obficie;

5a 30 – 40 c2

KIRENGESHOMA – KIRENGESZOMA

Kirengeshoma palmata
kirengeszoma dłoniasta – cieniolubna bylina z oryginalnymi 
żółtymi, dzwonkowatymi kwiatami;

5b 30 – 40
40 – 60

c2
c5

KNIPHOFIA – TRYTOMA

Kniphofia ʹRoyal Standardʹ
trytoma ʹRoyal Standardʹ – kwiaty pomarańczowo – żółte, 
bylina do 1 m wys.;

6b 40 – 60 c5
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Kniphofia uvaria 
trytoma groniasta – kwiaty pomarańczowo – żółte zebrane 
w grona; liście długie, wąskie; roślina tworzy kępy;

6b 40 – 60 c5

LAMIUM – JASNOTA

Lamium galeobdolon
jasnota gajowiec – rozłogowa bylina dorastająca do 0,5 m 
wys. o żółtych kwiatach i liściach ze srebrnoszarym wzorem; 
doskonała roślina zadarniająca;

4 30 – 40 c2

Lamium maculatum ʹArgenteumʹ
jasnota plamista ʹArgenteumʹ – roślina okrywowa 
dorastająca do 20 – 25 cm; kwiaty różowe; liście 
z szarosrebrnym paskiem na środku;

4 30 – 40 c2

Lamium maculatum ʹBeacon Silverʹ 
jasnota plamista ʹBeacon Silverʹ – roślina okrywowa 
dorastająca do 20 – 25 cm; kwiaty lilapurpurowe; liście 
srebrzystoszare;

4 30 – 40 c2

Lamium maculatum ʹPink Pewterʹ 
jasnota plamista ʹPink Pewterʹ – roślina okrywowa 
dorastająca do 20 – 25 cm; kwiaty jasnoróżowe; liście 
srebrzystoszare;

4 30 – 40 c2

Lamium maculatum ʹRed Nancyʹ 
jasnota plamista ʹRed Nancyʹ – roślina okrywowa 
dorastająca do 20 – 25 cm; kwiaty ciemnoróżowe; liście 
srebrzystoszare;

4 30 – 40 c2

Lamium maculatum ʹWhite Nancyʹ 
jasnota plamista ʹWhite Nancyʹ – roślina okrywowa 
dorastająca do 20 – 25 cm; kwiaty białe; liście srebrzystoszare 
z zieloną obwódką;

4 30 – 40 c2

LIATRIS – LIATRA

Liatris spicata
liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podłużne 
kwiatostany; roślina kwitnie od góry do dołu;

3 40 – 60 c3

LIGULARIA – JĘZYCZKA

Ligularia dentata ʹBritt-Marie Crawfordʹ PBR

języczka pomarańczowa ʹBritt-Marie Crawfordʹ – duże, 
ciemnopurpurowe liście; kwiaty pomarańczowe;

4 60 – 80 c5

Ligularia dentata ʹMidnight Ladyʹ
języczka pomarańczowa ʹMidnight Ladyʹ – duże, purpurowe 
liście; kwiaty pomarańczowe;

4 60 – 80 c5
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Ligularia ʹOsiris Café Noirʹ PBR

języczka ʹOsiris Café Noirʹ – liście duże, powcianane, 
brązowoczerwone; dorasta do 0,6 m;

5b 60 – 80 c5

LYSIMACHIA – TOJEŚĆ

Lysimachia ciliata ʹFirecrackerʹ
tojeść orzęsiona ʹFirecrackerʹ – bordowe liście pięknie 
kontrastują z żółtymim drobnymi kwiatami;

4 30 – 40 c2

Lysimachia punctata ʹAlexanderʹ
tojeść kropkowana ʹAlexanderʹ – liście kremowobiało 
obrzeżone, kwiaty żółte;

5a 30 – 40 c2

Lysimachia punctata Golden Alexander
 ʹWalgoldalexʹ PBR

tojeść kropkowana Golden Alexander – liście żółto 
obrzeżone, kwiaty żółte;

5a 30 – 40 c2

LYTHRUM – KRWAWNICA

Lythrum salicaria ʹRobertʹ
krwawnica pospolita ʹRobertʹ – wyprostowana bylina 
dorastająca do 1 m; długie, ciemnoróżowe kwiatostany; 
roślina polecana na wilgotne stanowiska;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

MATTEUCCIA – PIÓROPUSZNIK

Matteuccia struthiopteris
pióropusznik strusi – wysoka paproć o wyprostowanym 
pokroju; liście osiągają 1,5 m wysokości;

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5

MELISSA – MELISA

Melissa officinalis
melisa lekarska – liście o intensywnie cytrynowym zapachu; 
białe kwiaty; roślina lecznicza;

4 20 – 30 c2

Melissa officinalis ʹAllgoldʹ
melisa lekarska ʹAllgoldʹ – liście złotożółte; 5a 20 – 30 c2

Melissa officinalis ʹVariegataʹ
melisa lekarska ʹVariegataʹ – liście złotożółte z zielonym 
środkiem; 

5a 20 – 30 c2

MENTHA – MIĘTA

Mentha aquatica
mięta nadwodna – liście zielone, intensywnie pachnące, 
pędy różowawe;

3 20 – 30 c2

Mentha ×gracilis
mięta wysmukła – liście zielone z żółtym wzorem; 
przyjemny imbirowy zapach;

5a 20 – 30 c2
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Mentha ʹHillaryʹs Sweet Lemonʹ
mięta ʹHillaryʹs Sweet Lemonʹ – odmiana o silnym 
cytrynowym zapachu; polecana jako dodatek do lemoniady;

4 20 – 30 c2

Mentha ×piperita ʹAgnesʹ
mięta pieprzowa ʹAgnesʹ – liście niezwykle aromatyczne, 
miętowe; odmiana wyjątkowo odporna na mączniaka;

3 20 – 30 c2

Mentha ×piperita ʹBergamotʹ
mięta pieprzowa ʹBergamotʹ – liście dodane do czarnej 
herbaty, nadają jej posmak herbaty ʹEarl Greyʹ; roślina 
lecznicza;

3 20 – 30 c2

Mentha spicata ʹCrispaʹ
mięta zielona ʹCrispaʹ – liście ciemnozielone, pomarszczone; 3 20 – 30 c2

Mentha spicata ʹMoroccanʹ
mięta zielona ʹMoroccanʹ – liście zielone, ząbkowane; 
doskonałe do naparów;

3 20 – 30 c2

Mentha suaveolens ʹVariegataʹ
mięta wonna ʹVariegataʹ – białoobrzeżone, dekoracyjne 
liście; pachnie lekko ananasami;

3 20 – 30 c2

MISCANTHUS – MISKANT

Miscanthus ʹPurpurascensʹ
miskant ʹPurpurascensʹ – zwarta, gęsta trawa do 1,5 m wys.; 
końcówki liści czerwone;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹAdagioʹ
miskant chiński ʹAdagioʹ – zwarta, gęsta trawa dorastająca 
do 1,5 m wys.; bardzo liczne kwiatostany;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5

Miscanthus sinensis ʹAugustfederʹ
miskant chiński ʹAugustfederʹ – gęsta trawa do 2 m wys.; 
kwiatostany srebrne;

5a 80 – 100 c7,5

Miscanthus sinensis ʹBlütenwunderʹ
miskant chiński ʹBlütenwunderʹ – trawa dorastająca do 2,1 m 
wys.; kwitnie regularnie i dosyć wcześnie;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹCabaretʹ
miskant chiński ʹCabaretʹ – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
liście szerokie, z białym pasem w środku;

6b 60 – 80 c5

Miscanthus sinensis ʹFerner Ostenʹ
miskant chiński ʹFerner Ostenʹ – bardzo duże, 
brązowoczerwone kwiatostany;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹFlamingoʹ
miskant chiński ʹFlamingoʹ – zwarty pokrój; dorasta 
do 1,8 m wys.; luźne, duże kwiatostany;

5a 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5
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Miscanthus sinensis ʹGracillimusʹ 
miskant chiński ʹGracillimusʹ – trawa do 2 m wys.; liście 
bardzo wąskie; ładny, kulisty pokrój;

5a 80 – 100 c7,5

Miscanthus sinensis ʹGrosse Fontäneʹ
miskant chiński ʹGrosse Fontäneʹ – trawa 
do 2,4 m wys.; wczesne, obfite kwitnienie;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹHinjoʹ 
miskant chiński ʹHinjoʹ – trawa liście żółto prążkowane, 
przewisający pokrój; dorasta do 1,5 m;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹKaskadeʹ
miskant chiński ʹKaskadeʹ – pierzaste, zwisające, srebrzyste 
kwiatostany;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹKraterʹ 
miskant chiński ʹKraterʹ – trawa do 1,8 m; liście zielone ze 
srebrnym paskiem; różowe kwiatostany; odmiana zaliczana 
do najpóźniej kwitnących miskantów; różowe kwiatostany;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹMalepartusʹ
miskant chiński ʹMalepartusʹ – trawa dorastająca 
do 2,2 m wys.; kwiatostany czerwone; liście szerokie;

5a 80 – 100 c7,5

Miscanthus sinensis ʹMorning Lightʹ
miskant chiński ʹMorning Lightʹ – regularny, kulisty kształt 
kępy; liście wąskie, biało obrzeżone;

6a 40 – 60 c3

Miscanthus sinensis ʹRotfuchsʹ
miskant chiński ʹRotfuchsʹ – czerwonobrązowe kwiatostany; 
dorasta do 1,5 m wys.; sztywne pędy;

5a 80 – 100 c7,5

Miscanthus sinensis ʹRotsilberʹ
miskant chiński ʹRotsilberʹ – wysoka, wysmukła trawa; liście 
szerokie; kwiatostany ciemnoczerwone;

5a 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5

Miscanthus sinensis ʹSarabandeʹ
miskant chiński ʹSarabandeʹ – trawa do 2 m wys.; liście 
bardzo wąskie; miedzianożółte kwiatostany;

5a 80 – 100 c7,5

Miscanthus sinensis ʹSilberfederʹ
miskant chiński ʹSilberfederʹ – trawa do 2 m wys.; 
kwiatostany wyraźnie wystają ponad poziom liści;

5a 60 – 80 c3

Miscanthus sinensis ʹSilberspinneʹ
miskant chiński ʹSilberspinneʹ – trawa do 1,8 m wys.; bardzo 
liczne, srebrzystoróżowe kwiatostany;

5a 100 – 120 c7,5

Miscanthus sinensis ʹSireneʹ
miskant chiński ʹSireneʹ – trawa do 2 m wys.; liście szerokie; 
kwiatostany srebrzystoróżowe;

5a 60 – 80
80 – 100

c3
c7,5



– 167 –

traw
y i byliny

Miscanthus sinensis ʹZebrinusʹ
miskant chiński ʹZebrinusʹ – liście sztywne, żółto 
prążkowane, skierowane ku górze; osiąga wys. 2 m;

5a 40 – 60
60 – 80

c3
c7,5

MOLINIA – TRZĘŚLICA

Molinia arundinacea ʹCordobaʹ
trzęślica trzcinowata ʹCordobaʹ – wysmukła kępa wysokości 
0,8 – 1,2 m; kwiatostany osiągają 2,5 m;

4 60 – 80 c7,5

Molinia caerulea ʹVariegataʹ
trzęślica modra ʹVariegataʹ – liście żółto paskowane; 5a 25 – 30 c2

MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA

Monarda ʹElsieʹs Lavenderʹ
pysznogłówka ʹElsieʹs Lavenderʹ – kwiaty jasnofioletowe; 4 40 – 60 c2

Monarda fistulosa ʹTetraploidʹ 
pysznogłówka dęta ʹTetraploidʹ – kwiaty różowo-
purpurowe;

4 40 – 60 c2

Monarda ʹGewitterwolkeʹ
pysznogłówka ʹGewitterwolkeʹ – kwiaty ciemnoróżowe; 4 40 – 60 c2

Monarda ʹJacob Clineʹ
pysznogłówka ʹJacob Clineʹ – kwiaty czerwone; kwitnie 
bardzo obficie;

4 40 – 60
60 – 80

c2
c5

Monarda ʹKardinalʹ
pysznogłówka ʹKardinalʹ – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 40 – 60 c2

Monarda ʹMarshallʹs Delightʹ 
pysznogłówka ʹMarshallʹs Delightʹ – kwiaty duże, różowe; 
wysoka odporność na mączniaka;

4 40 – 60 c2

Monarda ʹPrärienachtʹ 
pysznogłówka ʹPrärienachtʹ – kwiaty fioletowe; 4 40 – 60 c2

Monarda ʹPurple Annʹ 
pysznogłówka ʹPurple Annʹ – kwiaty purpurowe; 4 40 – 60 c2

Monarda ʹSchneewolkeʹ
pysznogłówka ʹSchneewolkeʹ – kwiaty czystobiałe; 4 40 – 60 c2

Monarda ʹScorpionʹ 
pysznogłówka ʹScorpionʹ – kwiaty fioletowe; 4 40 – 60 c2

NEPETA – KOCIMIĘTKA

Nepeta ×faassenii
kocimiętka Fassena – bylina do 0,5 m, kwiaty drobne 
błękitne; liście drobne, szare;

5a 20 – 30 c2

Nepeta grandiflora ʹDawn to Duskʹ 
kocimiętka wielkokwiatowa ʹDawn to Duskʹ – dorasta do 
0,8 m; jasnoróżowe kwiatostany;

5a 20 – 30 c2
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Nepeta manchuriensis ʹManchu Blueʹ
kocimiętka mandżurska ʹManchu Blueʹ – duże, 
niebieskofioletowe kwiatostany; odmiana obficie i długo 
kwitnąca;

5a 30 – 40 c2

Nepeta racemosa ʹBlue Wonderʹ 
kocimiętka groniasta ʹBlue Wonderʹ- kwiaty 
ciemnoniebieskie; liście o cytrynowym aromacie;

5a 20 – 30 c2

Nepeta racemosa ʹGrogʹ
kocimiętka groniasta ʹGrogʹ – kwiaty niebieskofioletowe; 
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20 – 30 c2

Nepeta sibirica
kocimiętka syberyjska – bylina do 0,7 m wysokości, kwiaty 
niebieskie, liście zielone, ząbkowane;

4 20 – 30 c2

Nepeta ʹSix Hills Giantʹ
kocimiętka ʹSix Hills Giantʹ – fioletowoniebieskie kwiaty; 
dorasta do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20 – 30 c2

Nepeta ʹSix Hills Goldʹ
kocimiętka ʹSix Hills Goldʹ – liście żółto obrzeżone; 
fioletowoniebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 20 – 30 c2

Nepeta ʹWalkerʹs Lowʹ
kocimiętka ʹWalkerʹs Lowʹ – fioletowe kwiaty; dorasta do 
0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20 – 30 c2

OENOTHERA– WIESIOŁEK

Oenothera fruticosa ʹFyrverkeriʹ
wiesiołek krzewiasty ʹFyrverkeriʹ – bylina do ok. 0,6 m wys.; 
kwiaty duże, żółte;

4 40 – 60 c2

OMPHALODES – UŁUDKA

Omphalodes verna
ułudka wiosenna – drobne, szafirowe kwiaty; kwitnie na 
wiosnę; doskonała roślina okrywowa;

5a 20 – 30 c3

OPHIOPOGON – KONWALNIK

Ophiopogon planiscapus ʹNigerʹ 
konwalnik płaskopędowy ʹNigerʹ – dorasta do 0,4 m wys.; 
ciemnofioletowe liście; fioletowo – białe dzwonkowate 
kwiaty zebrane w grona; wymaga okrycia na zimę;

6b 20 – 25 c3

ORIGANUM – LEBIODKA

Origanum ʹRosenkuppelʹ
lebiodka ʹRosenkuppelʹ – liście ciemnozielone; bardzo 
atrakcyjne różowe kwiaty;

4 20 – 30 c2
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Origanum vulgare
lebiodka pospolita – popularna roślina przyprawowa; liście 
zielone, aromatyczne; kwiaty fioletowe;

4 20 – 30 c2

Origanum vulgare ʹAureumʹ
lebiodka pospolita ʹAureumʹ – liście żółte, silnie 
aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a 20 – 30 c2

Origanum vulgare ʹGold Tipʹ
lebiodka pospolita ʹGold Tipʹ – liście zielone z żółtymi 
końcówkami, silnie aromatyczne; 

5a 20 – 30 c2

Origanum vulgare ʹVariegatumʹ
lebiodka pospolita ʹVariegatumʹ – liscie biało obrzeżone, 
silnie aromatyczne;

5a 20 – 30 c2

OSMUNDA – DŁUGOSZ

Osmunda regalis
długosz królewski – bardzo ozdobna paproć polecana 
na wilgotne, zacienione stanowiska; 

3 40 – 60 c5

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia ʹAlexander Flemingʹ
piwonia ʹAlexander Flemingʹ – przyjemnie pachnące, kuliste, 
pełne, różowe kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia anomala 
piwonia odmienna – liście głęboko powcinane; kwiaty 
pojedyncze ciemnoróżowe z żółtym środkiem; dorasta 
do 1m wys.;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹBarbaraʹ
piwonia ʹBarbaraʹ – kwiaty różowe, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹBartzellaʹ Itoh Group
piwonia ʹBartzellaʹ – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte 
kwiaty; dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹBlazeʹ 
piwonia ʹBlazeʹ – kwiaty pojedyncze, czerwone z żółtym 
środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹBowl of Creamʹ 
piwonia ʹBowl of Creamʹ – pełne, pachnące, czysto
białe kwiaty;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCelebrityʹ  
piwonia ʹCelebrityʹ – pełne, różowo – białe kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCharles Burgessʹ 
piwonia ʹCharles Burgessʹ – kwiaty pojedyncze, czerwone 
z czerwono – |óBtym peBnym [rodkiem;

5a 30 – 40 c3,5
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Paeonia ʹCharles Whiteʹ
piwonia ʹCharles Whiteʹ – kwiaty pełne; zewnętrzne płatki 
czysto białe, a wewnętrzne kremowożółte, znacznie krótsze;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹClaire de Luneʹ 
piwonia ʹClaire de Luneʹ- kwiaty pojedyncze, kremowobiałe 
z żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCommand Performanceʹ
piwonia ʹCommand Performanceʹ – duże, pełne,
czerwone kwiaty;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCoral Charmʹ
piwonia ʹCoral Charmʹ – kwiaty półpełne, 
łososioworóżowe;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCoral Fayʹ 
piwonia ʹCoral Fayʹ – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCoral ʹnʹ Goldʹ 
piwonia ʹCoral ʹn Goldʹ – kwiaty półpełne, 
łososioworóżowe;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹCoral Sunsetʹ
piwonia ʹCoral Sunsetʹ – kwiaty półpełne, koraloworóżowe, 
o spłaszczonym kształcie;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹDinner Plateʹ 
piwonia ʹDinner Plateʹ – duże, pełne, różowe kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹDo Tellʹ 
piwonia ʹDo Tellʹ – kwiaty bladoróżowe półpełne z żółto – 
różowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹDuchesse de Nemoursʹ  
piwonia ʹDuchesse de Nemoursʹ – kwiaty białe, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹFelix Crousseʹ 
piwonia ʹFelix Crousseʹ – kwiaty amarantowo – czerwone, 
pełne;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹFlameʹ 
piwonia ʹFlameʹ – kwiaty czerwone półpełne 
z żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹGolden Treasureʹ Itoh Group 
piwonia ʹGolden Treasureʹ Itoh Group – kwiaty żółte 
półpełne z pomarańczowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹHenry Bockstoceʹ 
piwonia ʹHenry Bockstoceʹ – kwiaty pełne, 
ciemnoczerwone;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹImmaculéeʹ 
piwonia ʹImmaculéeʹ – kwiaty pełne, białe; 5a 30 – 40 c3,5
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Paeonia ʹJadwigaʹ
piwonia ʹJadwigaʹ – półpełne różowe kwiaty z powcinanymi 
brzegami płatków;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹKarl Rosenfieldʹ 
piwonia ʹKarl Rosenfieldʹ – pełne, ciemnoróżowe; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹKoningin Wilhelminaʹ 
piwonia ʹKoningin Wilhelminaʹ – różowe kwiaty 
z delikatnym białym obrzeżeniem płatków;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹLady Libertyʹ 
piwonia ʹKoningin Wilhelminaʹ – kwiaty różowe 
z kremowo-różowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹLaura Dessertʹ 
piwonia ʹLaura Dessertʹ – kwiaty biało – żółte, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹMarie Lemoineʹ 
piwonia ʹMarie Lemoineʹ – kwiaty pełne, białe; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia mascula subsp. triternata 
piwonia koralowa podgat. triternata – zaokrąglone liście; 
kwiaty ciemnoróżowe z żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹMister Edʹ 
piwonia ʹMister Edʹ – pełne kwiaty, dwukolorowe, różowo 
– białe;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹMme Claude Tainʹ
pwonia ʹMme Claude Tainʹ – czysto białe, pełne kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹMonsieur Jules Elieʹ 
piwonia ʹMonsieur Jules Elieʹ – kwiaty różowe, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹMoon of Nipponʹ
piwonia ʹMoon of Nipponʹ – kwiaty pojedyncze, czysto 
białe z bardzo rozwiniętymi żółtymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹNeonʹ 
piwonia ʹNeonʹ – kwiaty różowe z różowo – żółtym 
środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹNippon Beautyʹ 
piwonia ʹNippon Beautyʹ – kwiaty czerwone z czerwono – 
żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia officinalis ʹAnemonifloraʹ 
piwonia lekarska ʹAnemonifloraʹ – kwiaty różowe z różowo 
– żółtym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia officinalis ʹMutabilis Plenaʹ 
piwonia lekarska ʹMutabilis Plenaʹ – pełne, 
różowobiałe kwiaty;

5a 30 – 40 c3,5
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Paeonia officinalis ʹRosea Plenaʹ 
piwonia lekarska ʹRosea Plenaʹ – różowe, pełne kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia officinalis ʹRubra Plenaʹ 
piwonia lekarska ʹRubra Plenaʹ – czerwone, pełne kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹOld Rose Dandyʹ Itoh Group 
piwonia ʹOld Rose Dandyʹ – kwiaty łososiowo – 
pomarańczowe z purpurowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia peregrina ʹOtto Froebelʹ (syn. ʹSunshineʹ) 
piwonia obca ʹOtto Froebelʹ – kwiaty czerwone pojedyncze 
z bardzo rozwiniętymi żółtymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹPillow Talkʹ  
piwonia ʹPillow Talkʹ – kwiaty różowe, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹRaspberry Sundaeʹ 
piwonia ʹRaspberry Sundaeʹ – kremowo – różowe, 
pełne kwiaty;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹRed Charmʹ
piwonia ʹRed Charmʹ – ciemnoczerwone, pełne kwiaty; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹRed Magicʹ
piwonia ʹRed Magicʹ – kwiaty czerwone, pełne; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹSarah Bernhardtʹ 
piwonia ʹSarah Bernhardtʹ – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹScarlett OʹHaraʹ 
piwonia ʹScarlett OʹHaraʹ – kwiaty czerwone półpełne 
z bardzo rozwiniętymi żółtymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹSea Shellʹ 
piwonia ʹSea Shellʹ  – kwiaty różowe, półpełne z bardzo 
rozwiniętymi żółtymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹShirley Templeʹ
piwonia ʹShirley Templeʹ – kwiaty duże, pełne, białoróżowe; 5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹWhite Wingsʹ 
piwonia ʹWhite Wingsʹ – kwiaty białe, pojedyncze z bardzo 
rozwiniętymi żółtymi prątniczkami;

5a 30 – 40 c3,5

Paeonia ʹWładysławaʹ
piwonia ʹWładysławaʹ – kwiaty pojedyncze, różowe 
z jasnokremowym środkiem;

5a 30 – 40 c3,5

PANICUM – PROSO

Panicum virgatum ʹCloud Nineʹ
proso rózgowate ʹCloud Nineʹ – trawa do 1,5 m wys.; liście 
niebieskozielone; kwiatostany zielonkawe, jesienią żółkną;

5a 40 – 60 c3
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Panicum virgatum ʹHeavy Metalʹ
proso rózgowate ʹHeavy Metalʹ – trawa do 1,5 m wys.; pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoniebieskie;

5a 40 – 60 c3

Panicum virgatum ʹPrairie Skyʹ
proso rózgowate ʹPrairie Skyʹ – zwarta, wyprostowana trawa 
do 1,5 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a 40 – 60 c3

Panicum virgatum ʹRehbraunʹ
proso rózgowate ʹRehbraunʹ – trawa do 1,2 m wys.; liście 
przebarwiają się jesienią na ciemnoczerwono;

5a 40 – 60 c3

Panicum virgatum ʹRotstrahlbuschʹ
proso rózgowate ʹRotstrahlbuschʹ – wyprostowana trawa  
do 1,4 m wys.; końcówki liści ciemnoczerwone;

5a 40 – 60 c3

Panicum virgatum ʹShenandoahʹ
proso rózgowate ʹShenandoahʹ – trawa do 1,2 m wys.; liście 
szybko przebarwiają się na czerwono;

5a 40 – 60 c3

PENNISETUM – ROZPLENICA

Pennisetum alopecuroides ʹHamelnʹ
rozplenica japońska ʹHamelnʹ – ozdobna trawa dorastająca 
do 1 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;

6a 30 – 40 c3

Pennisetum alopecuroides ʹHerbstzauberʹ
rozplenica japońska ʹHerbstzauberʹ – trawa do 1,2 m wys.; 
kwiatostany osadzone na długich osiach, malowniczo 
przewisają;

6b 30 – 40 c3

Pennisetum alopecuroides ʹMoudryʹ
rozplenica japońska ʹMoudryʹ – trawa o rozłożystym 
pokroju; szerokie liście ładnie przebarwiają się jesienią  
na czerwono;

6b 30 – 40 c3

Pennisetum alopecuroides f. viridescens 
rozplenica japońska f. viridwescens – trawa do 1 m wys.; 
duże, ciemnopurpurowe, kwiatostany; łodygi sztywne; liście 
łukowato przewisają;

6b 30 – 40 c3

PHLOX – FLOKS, PŁOMYK

Phlox amplifolia ʹShemenetoʹ
floks wielkolistny ʹShemenetoʹ – intensywnie fioletowo – 
różowe kwiaty; dorasta do 1 m;

4 30 – 40 c2

Phlox amplifolia ʹWaupeeʹ
floks wielkolistny ʹWaupeeʹ – czystobiałe kwiaty, dorasta  
do 1 m wys.

4 30 – 40 c2

Phlox maculata ʹNataszaʹ
floks plamisty ʹNataszaʹ – niezwykle oryginalne, fioletowo – 
białe, paskowane kwiaty, zebrane w wydłużone kwiatostany;

4 30 – 40 c2
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Phlox paniculata ʹAbendglutʹ 
floks wiechowaty ʹAbendglutʹ – amarantowe kwiaty; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹAtlantʹ
floks wiechowaty ʹAtlantʹ – duże, jasnoróżowe kwiaty; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹBlue Boyʹ
floks wiechowaty ʹBlue Boyʹ – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty 
jednolicie fioletowoniebieskie, pachnące;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹBlue Paradiseʹ
floks wiechowaty ʹBlue Paradiseʹ – kwiaty fioletowo – 
niebieskie;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹCzarodiejʹ
floks wiechowaty ʹCzarodiejʹ – kwiaty duże, fioletowe; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹDymczatnyj Koralʹ
floks wiechowaty ʹDymczatnyj Koralʹ – kwiaty duże, 
koraloworóżowe;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹEva Foersterʹ 
floks wiechowaty ʹEva Foersterʹ – kwiaty łososioworóżowe 
z białym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹGołuboj Dymʹ 
floks wiechowaty ʹGołuboj Dymʹ – kwiaty bladoniebieskie; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹGraf Zeppelinʹ
floks wiechowaty ʹGraf Zeppelinʹ – kwiaty białe 
z czerwonym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹIgor Tałkowʹ
floks wiechowaty ʹIgor Tałkowʹ – kwiaty różowe 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹJunior Danceʹ
floks wiechowaty ʹJunior Danceʹ – kwiaty drobne, 
koraloworóżowe z białym środkiem; odmiana zwarta; 
dorasta do 0,7 m;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹLittle Boyʹ
floks wiechowaty ʹLittle Boyʹ – kwiaty fioletowe, bylina  
do 0,5 m wys.;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹMerlinkaʹ
floks wiechowaty ʹMerlinkaʹ – kwiaty czystobiałe; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹMiłyj Drugʹ 
floks wiechowaty ʹMiłyj Drugʹ – kwiaty duże, jasnoróżowe 
z ciemniejszym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹMiss Pepperʹ
floks wiechowaty ʹMiss Pepperʹ – kwiaty różowe 
z czerwonym środkiem;

4 30 – 40 c2
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Phlox paniculata ʹMiszeńkaʹ
floks wiechowaty ʹMiszeńkaʹ – niezwykle oryginalne, 
fioletowo – białe, paskowane kwiaty;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹMorgengabeʹ 
floks wiechowaty ʹMorgengabeʹ – jasnoróżowe kwiaty 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹNarcissʹ 
floks wiechowaty ʹNarcissʹ – kwiaty białe z małym, 
jasnofioletowym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹNiebiesaʹ
floks wiechowaty ʹNiebiesaʹ – kwiaty białe, w pąkach 
niebieskie;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹNora Leighʹ
floks wiechowaty ʹNora Leighʹ – liście szeroko kremowo 
obrzeżone, kwiaty lawendowe z ciemnym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹOlienkaʹ 
floks wiechowaty ʹOlienkaʹ – kwiaty różowe 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹOrange Perfectionʹ
floks wiechowaty ʹOrange Perfectionʹ – kwiaty jaskrawo 
pomarańczowe z ciemnym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹPriekrasnoje Utroʹ
floks wiechowaty ʹPriekrasnoje Utroʹ – duże, bladoróżowe 
kwiaty z ciemniejszym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹProsperoʹ
floks wiechowaty ʹProsperoʹ – kwiaty jasnofioletowe; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹSliedyʹ
floks wiechowaty ʹSliedyʹ – kwiaty jasnoróżowe 
z fioletowymi naciekami;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹTajnaʹ 
floks wiechowaty ʹTajnaʹ – kwiaty ciemnofioletowe 
z jaśniejszym rumieńcem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹTequila Sunriseʹ 
floks wiechowaty ʹTequila Sunriseʹ – kwiaty jaskrawo 
malinowe z ciemnoróżowym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹUspiechʹ
floks wiechowaty ʹUspiechʹ – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹWhite Admiralʹ 
floks wiechowaty ʹWhite Admiralʹ – kwiaty czysto białe; 
bylina do 1 m wys.;

4 30 – 40 c2
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Phlox paniculata ʹWilhelm Kesselringʹ
floks wiechowaty ʹWilhelm Kesselringʹ – kwiaty fioletowe 
z dużym, białym środkiem;

4 30 – 40 c2

Phlox paniculata ʹZołuszkaʹ
floks wiechowaty ʹZołuszkaʹ – kwiaty jasnofioletowe 
z ciemnofioletowym środkiem;

4 30 – 40 c2

PHORMIUM – TĘGOSZ

Phormium ʹYellow Waveʹ
tęgosz ʹYellow Waveʹ – dorasta do 1,2 m wys.; szerokie, żółto 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą 
wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 60 – 80 c15

PHYSOSTEGIA – ODĘTKA

Physostegia virginiana ʹVariegataʹ 
odętka virginijska ʹVariegataʹ – liście białopstre; kwiaty 
różowe; bylina do 1 m wys.;

4 30 – 40 c2

POLEMONIUM – WIELOSIŁ

Polemonium caeruleum Brise Dʹanjou ʹBlanjouʹ 
wielosił błękitny ʹBlanjouʹ – żółtoobrzeżone liście; błękitne 
kwiaty; bylina dorasta do 0,5 m wys.;

5a 40 – 60 c5

PRIMULA – PIERWIOSNEK

Primula rosea ʹGrandifloraʹ
pierwiosnek różowy ʹGrandifloraʹ – liście zebrane w rozetę; 
kwiaty różowe z żółtym oczkiem; dorasta do 20 cm;

6a 15 – 20 c2

PULMONARIA – MIODUNKA

Pulmonaria saccharata ʹSilveradoʹ PBR

miodunka pstra ʹSilveradoʹ – liście srebrzystoszare 
z zielonymi plamami; kwiaty niebieskie i różowe;

4 30 – 40 c5

PULSATILLA – SASANKA

Pulsatilla vulgaris 
sasanka zwyczajna – kwiaty dzwonkowate fioletowe; 
z żółtym środkiem; białe, puszyste owocostany;

5a 20 – 25 c3

Pulsatilla vulgaris ʹRubraʹ 
sasanka zwyczajna ʹRubraʹ – kwiaty dzwonkowate, 
czerwone; z żółtym środkiem; białe, puszyste owocostany;

5a 20 – 25 c5

RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ

Rheum palmatum var. tanguticum 
Rabarbar dłoniasty podgat. tangucki – liście duże, 
powcinane, młode liście czerwone; dorasta do 2 m wys.;

5a 40 – 60 c5
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Rheum rhabarbarum ʹValentineʹ 
Rabarbar kędzierzawy ʹValentineʹ – liście duże, powcinane; 
łodygi czerwone; białe”kaszkowate” kwiatostany; roślina 
jadalna;

5a 40 – 60 c5

RODGERSIA – RODGERSJA

Rodgersia aesculifolia
rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone 
jak u kasztanowca; białe, kremowe lub różowe, wiechowate 
kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Rodgersia pinnata ʹChocolate Wingsʹ PBR

rodgersja pierzasta ʹChocolate Wingsʹ – duża, cieniolubna 
bylina; duże, dłoniaste liście brązowe wiosną;

6a 40 – 60 c5

RUDBECKIA – RUDBEKIA

Rudbeckia fulgida ʹGoldsturmʹ
rudbekia błyskotliwa ʹGoldsturmʹ – okazała bylina, 
dorastająca do 0,6 m wys.; największą ozdobą są niezwykle 
liczne, żółte kwiatostany z czarnym środkiem;

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5

Rudbeckia laciniata ʹGoldquelleʹ 
rudbekia naga ʹGoldquelleʹ – bylina dorasta do 1 m wys.; 
kwiaty cytrynowo – żółte, pełne; 

4 120 – 140 c5

Rudbeckia maxima
rudbekia wielka – liście duże, niebieskawe; kwiaty żółte 
z czarnym środkiem; bylina do 1 m wys.;

4 60 – 80 c5

Rudbeckia nitida ʹHerbstsonneʹ
rudbekia lśniąca ʹHerbstsonneʹ – wysoka bylina dorastająca 
do 2,5 m wys.; duże, żółte kwiatostany;

4 120 – 140 c7,5

SALVIA – SZAŁWIA

Salvia nemorosa ʹCaradonnaʹ
szałwia omszona ʹCaradonnaʹ – kwiaty fioletowoniebieskie; 
ciemnofioletowe pędy; dorasta do 0,5 m wys.; 

5a 30 – 40 c2

Salvia nemorosa ʹOstfrieslandʹ
szałwia omszona ʹOstfrieslandʹ – zwarta, gęsta bylina 
dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty fioletowoniebieskie;

5a 30 – 40 c2

Salvia nemorosa Sensation Medium Deep Blue 
szałwia omszona Sensation Medium Deep Blue – 
kwiaty niebieskie; dorasta do 0,3 m; zwarty pokrój;

5a 30 – 40 c2

Salvia nemorosa Sensation Medium Pink 
szałwia omszona Sensation Medium Deep Pink – 
kwiaty różowe; dorasta do 0,3 m; zwarty pokrój;

5a 30 – 40 c2
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Salvia verticillata ʹPurple Rainʹ 
szałwia okręgowa ʹPurple Rainʹ – kwiaty drobne, fioletowe, 
ułożone okółkowo na łodygach; szarozielone liście; bylina 
dorasta do 0,5 m;

5a 40 – 60 c3

SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG

Sanguisorba officinalis ʹBlackthornʹ 
krwiściąg lekarski ʹBlackthornʹ – dorasta do 1,5 m; bylina 
o czerwono-różowych, wydłużonych kwiatostanach 
na długich szypułkach;

4 40 – 60 c5

SAPONARIA – MYDLNICA

Saponaria officinalis ʹRosea Plenaʹ 
Mydlnica lekarska ʹRosea Plenaʹ – dorasta do 0,6 m; kwiaty 
jasnoróżowe pełne;

4 40 – 60 c5

SEDUM – ROZCHODNIK

Sedum alboroseum ʹMediovariegatumʹ
rozchodnik białoróżowy ʹMediovariegatumʹ – liście bardzo 
efektowne, żółtopstre;

4 20 – 30 c2

Sedum cauticola ʹRobustumʹ
rozchodnik naskalny ʹRobustumʹ – drobne, bordowe liście; 
ciemnoróżowe kwiaty; dorasta do 25 cm;

3 15 – 20 c2

Sedum ʹMatronaʹ
rozchodnik ʹMatronaʹ – liście i pędy fioletowozielone; 
kwiaty bladoróżowe; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20 – 30
40 – 60

c2
c5

Sedum spectabile ʹBrillantʹ
rozchodnik okazały ʹBrillantʹ – liście niebieskawe; kwiaty 
różowe; dorasta do 0,6 m wys.

4 20 – 30
40 – 60

c2
c5

Sedum ʹThundercloudʹ 
rozchodnik ʹThundercloudʹ – liście niebieskawe, powcinane; 
kwiaty różowe; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20 – 30 c2

SOLIDAGO – NAWŁOĆ

Solidago ʹGolden Dwarfʹ
nawłoć ʹGolden Dwarfʹ – karłowa odmiana dorastająca do 
30 cm; 

4 30 – 40 c2

Solidago ʹHiddigeigeiʹ
nawłoć ʹHiddigeigeiʹ – liście intensywnie żółte, najbardziej 
atrakcyjne na wiosnę; kwiaty żółte; dorasta do 0,5 m; 

4 30 – 40 c2

Solidago rugosa ʹFireworksʹ 
nawłoć pomarszczona ʹFireworksʹ – kwiaty ciemnożółte, 
zebrane w podłużne kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; 
roślina bardzo efektowna późną jesienią;

4 30 – 40 c2
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Solidago ʹStrahlenkroneʹ
nawłoć ʹStrahlenkroneʹ – kwiaty żółte, zebrane 
w wiechowate kwiatostany, dorasta do 0,6 m wys.;

4 30 – 40
40 – 60

c2
c5

SPARTINA – SPARTYNA

Spartina pectinata ʹAureomarginataʹ
spartyna grzebieniasta ʹAureomarginataʹ – szybko 
rozrastająca się trawa; osiąga 1,5 m wys.; liście przewisające, 
żółto obrzeżone;

5a 100 – 120 c7,5

STACHYS – CZYŚCIEC

Stachys byzantina
czyściec wełnisty – szare, omszone liście; kwiaty 
jasnofioletowe;

5a 20 – 30 c2

STIPA – OSTNICA

Stipa tenuissima ʹPony Tailsʹ 
ostnica cieniutka ʹPony Tailsʹ – trawa osiągająca 0,5 m wys. 
o delikatnych, puszystych kwiatostanach;

7a 20 – 30 c2

THALICTRUM – RUTEWKA

Thalictrum aquilegifolium ʹPurpureumʹ
rutewka orlikolistna ʹPurpureumʹ – bylina do 1,5 m wys.; 
fioletowe, wiechowate kwiatostany;

5a 60 – 80 c5

Thalictrum delavayi ʹHewittʹs Doubleʹ
rutewka Delavaya ʹHewittʹs Doubleʹ – pełne, fioletowe 
kwiaty; 

6a 60 – 80 c5

THYMUS – MACIERZANKA

Thymus citriodorus ʹAureusʹ 
macierzanka cytrynowa ʹAureusʹ – niska, płożąca bylina 
o żółtych liściach i cytrynowym aromacie; do stosowania 
w kuchni;

6b 15 – 20 c2

Thymus serpyllum
macierzanka piaskowa – niska bylina o aromatycznych 
liściach, stosowanych w kuchni; kwiaty fioletowe;

5a 15 – 20 c2

TRADESCANTIA – TRZYKROTKA

Tradescantia ʹBlue Stoneʹ 
trzykrotka ʹBlue Stoneʹ – kwiaty niebieskie, osadzone 
w kątach zielonych liści;

6a 40 – 60 c5

Tradescantia ʹSweet Kateʹ
trzykrotka ʹSweet Kateʹ – kwiaty ciemnoniebieskie, pięknie 
kontrastują ze złotożółtymi liśćmi;

6a 40 – 60 c5
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TRIFOLIUM – KONICZYNA

Trifolium repens ʹAtropurpureumʹ 
Koniczyna biała ʹAtropurpureumʹ – liście ciemnobordowe 
z zielonym brzegiem; doskonała roślina okrywowa; 
 dorasta do 20 cm;

4 20 – 25 c2

Trifolium repens ʹDragonʹs Bloodʹ 
Koniczyna biała ʹDragonʹs Bloodʹ – liście z amarantowo 
– seledynowym wzorem; białe kwiaty; doskonała roślina 
okrywowa; dorasta do 20 cm;

4 20 – 30 c2

Trifolium repens ʹIsabellaʹ  
Koniczyna biała ʹIsabellaʹ – liście czerwono – amarantowe; 
jasnoróżowe kwiaty; niezwykle dekoracyjna odmiana; 
stanowi doskonałe towarzystwo dla roślin balkonowych; 
dorasta do 20 cm;

4 20 – 25 c2

Trifolium rubens 
koniczyna długokłosowa – bylina do ok. 0,7 m; purpurowo 
– czerwone, podłużne kwiatostany; 

4 20 – 30 c2

TROLLIUS – PEŁNIK

Trollius ʹOrange Princessʹ
pełnik ʹOrange Princessʹ – kwiaty pomarańczowe;  
liście zielone, powcinane;

5a 40 – 60 c5

VERBENA – WERBENA

Verbena bonariensis
werbena argentyńska – piękna, miododajna bylina 
dorastająca do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste 
kwiatostany na końcach pędów; roślina przyciągająca 
motyle; bylina mało wytrzymała na mróz, ale zimuje 
w postaci nasion;

7b 80 – 100 c5

VERONICA – PRZETACZNIK

Veronica austriaca ʹKnallblauʹ 
przetacznik ząbkowany ʹKnallblauʹ – szafirowoniebieskie 
kwiaty; dorasta do 0,3 m wys.;

4 20 – 25 c2

Veronica spicata ʹRotfuchsʹ
przetacznik kłosowy ʹRotfuchsʹ – kwiaty ciemnoróżowe 
zebrane w bardzo liczne kłosowate kwiatostany;  
osiąga 0,2-0,3 m wys.;

5a 20 – 30 c3

VIOLA – FIOŁEK

Viola cornuta ʹAlbaʹ 
fiołek rogaty ʹAlbaʹ – dorasta do 30 cm; czystobiałe kwiaty; 
obfite i długie kwitnienie;

5a 15 – 20 c2
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Viola cornuta ʹEtainʹ 
fiołek rogaty ʹEtainʹ – dorasta do 30 cm; żółte kwiaty 
z fioletowym brzegiem płatków; obfite kwitnienie;

5a 15 – 20 c2

Viola sororia ʹAlbifloraʹ 
fiołek motylkowaty ʹAlbifloraʹ – białe kwiaty; doskonała 
roślina okrywowa;

4 15 – 20 c3

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie 
liście; okazałe kwiatostany;

5a 40 – 60 c5

Yucca filamentosa ʹColor Guardʹ 
jukka karolińska ʹColor Guardʹ – sztywne, zielone liście 
z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6a 20 – 30 c2

Yucca recurvifolia Banana Split ʹMoncaʹ 
jukka paskowana Banana Split ʹMoncaʹ – łukowato 
przewisające liście z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6b 20 – 25 c3



– 182 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

ig
la

st
e

st
re

fa wysokość 
(cm) pojemnik obwód pnia (cm)

ABIES – JODŁA

Abies alba ʹBarabits Starʹ 
jodła pospolita ʹBarabits Starʹ – odmiana 
karłowa; pokrój zwarty, „gniazdowaty”;

5a 15 – 20 c3

Abies alba ʹIbergereggʹ
jodła pospolita ʹIbergereggʹ – karłowa, 
nieregularna forma;

 5a 15 – 20 c3

Abies alba ʹPendulaʹ
jodła pospolita ʹPendulaʹ – odmiana 
płacząca; wytwarza przewodnik;

 5a 20 – 30 c3

Abies alba ʹPyramidalisʹ
jodła pospolita ʹPyramidalisʹ – pokrój 
stożkowy;

 5a 20 – 30 c3

Abies cephalonica ʹMeyerʹs Dwarfʹ
jodła grecka ʹMeyerʹs Dwarf ʹ – zwarta, 
wolno rosnąca, stożkowa forma;

6b
20 – 30
40 – 60
60 – 80

c3
c7,5
c20

Abies cephalonica ʹPendulaʹ 
jodła grecka ʹPendulaʹ – wysokie drzewo 
z przewisającymi pędami bocznymi;

6b 15 – 20 c3

Drzewa i krzewy
 iglaste
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Abies concolor
jodła jednobarwna – drzewo do 25 m 
wys.; igły długie, z obu stron srebrnoszare;

4

30 – 40
100 – 120
140 – 160
160 – 180
300 – 340

c3
c30
c43
c60

c200

Abies concolor ʹCompactaʹ
jodła jednobarwna ʹCompactaʹ – zwarta, 
karłowa forma; igły srebrnoniebieskie;

4 15 – 20 c3

Abies concolor ʹViolaceaʹ
jodła jednobarwna ʹViolaceaʹ –  
igły sinoniebieskie; 

4 20 – 30 c3

Abies concolor ʹWintergoldʹ
jodła jednobarwna ʹWintergoldʹ – w zimie 
igły złotożółte; 

4 20 – 30 c3

Abies fargesii ʹHeadfortʹ
jodła Fargesa ʹHeadfortʹ – pokrój 
horyzontalny;

4 20 – 30 c3

Abies fraseri
jodła Frasera – średniej wielkości drzewo 
o regularnym pokroju;

5b 40 – 60 c3

Abies homolepis
jodła nikko – bardzo ozdobna jodła, 
pochodząca z gór Japonii;

6a 40 – 60 c3

Abies koreana
jodła koreańska – drzewo do 8 – 10 m 
wys.; wzrost powolny; obficie szyszkuje;

5b

30 – 40
40 – 60
80 – 100
160 – 180
180 – 200
280 – 300

c3
c7,5
c30
c60
c90

c200

Abies koreana ʹAureaʹ
jodła koreańska ʹAureaʹ – 
igły żółtozielone; 

5b 20 – 30
30 – 40

c3
c7,5

Abies koreana ʹFestivalʹ
jodła koreańska ʹFestivalʹ –  
igły srebrnoniebieskie;

5b 20 – 30 c3

Abies koreana ʹKristallkugelʹ
jodła koreańska ʹKristallkugelʹ – bardzo 
karłowa, kulista odmiana; dorasta do 0,3 
m wys.;

5b 10 – 15 c5
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Abies koreana ʹOberonʹ
jodła koreańska ʹOberonʹ – bardzo krótkie 
zaokrąglone igły; karłowa odmiana – 
dorasta do 1 m wys.;

5b 15 – 20 c3

Abies koreana ʹPancakeʹ
jodła koreańska ʹPancakeʹ – karłowa, 
płożąca się odmiana; dorasta do 1,5 m 
szerokości i 0,5 m wys.;

5b 20 – 30 c3

Abies koreana ʹSilberlockeʹ
jodła koreańska ʹSilberlockeʹ – 
powykręcane do góry igły;

5b 20 – 30
50 – 60

c3
c30

Abies koreana ʹSilver Showʹ
jodła koreańska ʹSilver Showʹ – 
powykręcane do góry igły; najlepsza tego 
typu odmiana;

5b 20 – 30 c3

Abies koreana ʹSilver Starʹ
jodła koreańska ʹSilver Starʹ – igły 
powywijane do spodem do góry; wzrost 
powolny, karłowy; osiąga 1,2 m wys.;

5b 30 – 40 c5

Abies koreana ʹTundraʹ
jodła koreańska ʹTundraʹ – zwarta, 
karłowa odmiana; igły długie;

5b 20 – 30
30 – 40

c3
c3 pa

Abies lasiocarpa var. arizonica
jodła górska odm. arizońska – 
wysokie drzewo o regularnej koronie 
i szaroniebieskich igłach;

4 30 – 40 c3

Abies lasiocarpa ʹArgenteaʹ
jodła górska ʹArgenteaʹ – 
srebrnoniebieskie igły;

4 20 – 30
80 – 100

c3
c30

Abies lasiocarpa ʹArizonica Compactaʹ
jodła górska ʹArizonica Compactaʹ 
– wolno rosnąca, regularna forma; 
niebieskie igły;

4 50 – 60 c30

Abies lasiocarpa ʹGreen Globeʹ
jodła górska ʹGreen Globeʹ – owalna, 
zwarta forma; zielone igły; nie wytwarza 
przewodnika;

4 20 – 30 c3

Abies lasiocarpa ʹKenwith Blueʹ 
jodła górska ʹKenwith Blueʹ – wysoki 
krzew o zwartym pokroju; igły 
intensywnie niebieskie;

4 20 – 30 c3
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Abies nordmanniana ʹAureaʹ
jodła kaukaska ʹAureaʹ – igły żółte; kolor 
szczególnie intensywny zimą;

6a 20 – 30 c3

Abies nordmanniana ʹGolden Spreaderʹ
jodła kaukaska ʹGolden Spreaderʹ – igły 
złotożółte; wzrost powolny; pokrój zwarty;

6a 15 – 20 c3

Abies nordmanniana ʹKolumnowaʹ
jodła kaukaska ʹKolumnowaʹ – wzrost 
powolny; pokrój kolumnowy, później 
stożkowaty;

6a 30 – 40 c3

Abies nordmanniana ʹKulistaʹ
jodła kaukaska ʹKulistaʹ – wzrost 
powolny; pokrój kulisty, później 
stożkowaty;

6a 20 – 25
30 – 40

c3
c7,5

Abies nordmanniana ʹLennartzʹ 
jodła kaukaska ʹLennartzʹ – krzew 
o spłaszczonym, pokładającym się 
pokroju; 

6a 20 – 25 c3

Abies nordmanniana ʹPendulaʹ
jodła kaukaska ʹPendulaʹ – pokrój zwisły; 6a 20 – 30 c3

Abies numidica ʹGlaucaʹ
jodła algierska ʹGlaucaʹ – wzrost silny; igły 
sztywne, szarosine;

6a 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Abies numidica ʹPendulaʹ
jodła algierska ʹPendulaʹ – igły zielone, 
sztywne; forma zwisająca;

6a 20 – 30 c3

Abies pinsapo ʹKelleriisʹ
jodła hiszpańska ʹKelleriisʹ – igły 
szarosine; 

6a 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Abies procera ʹGlaucaʹ
jodła szlachetna ʹGlaucaʹ – igły 
intensywnie niebieskie;

6a 20 – 30
80 – 100

c3
c30

Abies procera ʹLa Graciosaʹ 
jodła szlachetna ʹLa Graciosaʹ – 
umiarkowanie silnie rosnąca odmiana 
o przewisających pędach;

6a 20 – 30 c3

Abies procera ʹSherwoodiiʹ
jodła szlachetna ʹSherwoodiiʹ – igły żółte; 
wzrost powolny;

6b 20 – 30 c3
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Abies veitchii ʹHeddergottʹ
jodła Veitcha ʹHeddergottʹ – karłowa, 
nieregularna forma;

5a 20 – 30 c3

CEDRUS – CEDR

Cedrus libani ʹSargentiiʹ 
cedr libański ʹSargentiiʹ – karłowa forma 
o zwisłym pokroju;

6b 40 – 60 c7,5

CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK

Chamaecyparis lawsoniana 
ʹImbricata Pendulaʹ
cyprysik Lawsona ʹImbricata Pendulaʹ 
– odmiana o zwisającym pokroju 
i wydłużonych, „sznurkowych” gałęziach;

6b 60 – 80 c5

Chamaecyparis lawsoniana 
ʹMinima Aureaʹ 
cyprysik Lawsona ʹMinima Aureaʹ 
– zwarty, karłowy krzew o złotym 
zabarwieniu igieł;

6a 20 – 25 c3

Chamaecyparis lawsoniana 
ʹWaterfallʹ 
cyprysik Lawsona ʹWaterfallʹ – silnie 
rosnąca odmiana o luźnym pokroju 
i przelewających się gałęziach;

6b 120 – 140 c7,5

GINKGO – MIŁORZĄB

Ginkgo biloba
miłorząb dwuklapowy – drzewo
do 20 m wys.; jesienią liście żółte;

5a 100 – 120
160 – 180

c5
c15

Ginkgo biloba ʹBolesław Chrobryʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹBolesław Chrobryʹ 
– polska odmiana wyselekcjonowana 
przez prof. Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹChotekʹ
miłorząb dwuklapowy ʹChotekʹ – karłowa 
odmiana o nieregularnym pokroju; 

5a 20 – 30 c5

Ginkgo biloba ʹJagiełłoʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹJagiełłoʹ – polska 
odmiana wyselekcjonowana przez prof. 
Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5
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Ginkgo biloba ʹJan iii Sobieskiʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹJan iii Sobieskiʹ – 
polska odmiana wyselekcjonowana przez 
prof. Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹKazimierz Wielkiʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹKazimierz Wielkiʹ 
– polska odmiana wyselekcjonowana 
przez prof. Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹMarikenʹ
miłorząb dwuklapowy ʹMarikenʹ – bardzo 
karłowa forma; pokrój kulisty;

5a 20 – 30
60 – 80

c5
c5 pa

Ginkgo biloba ʹMenhirʹ PBR 

miłorząb dwuklapowy ʹMenhirʹ – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹMieszko Iʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹMieszko Iʹ – 
polska odmiana wyselekcjonowana przez 
prof. Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹPevé Mariboʹ
miłorząb dwuklapowy ʹPevé Mariboʹ – 
karłowa, kulista forma; liścia żółto pstre;

5a 40 – 60 c5 pa

Ginkgo biloba ʹProfesor Łukasiewiczʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹProfesor 
Łukasiewiczʹ – polska odmiana 
wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę 
Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹPrzemysław iiʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹPrzemysław iiʹ – 
polska odmiana wyselekcjonowana przez 
prof. Stanisławę Korszun;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹSaratogaʹ
miłorząb dwuklapowy ʹSaratogaʹ – liście 
różnokształtne, wydłużone; pokrój 
piramidalny;

5a 40 – 60 c5

Ginkgo biloba ʹTrollʹ
miłorząb dwuklapowy ʹTrollʹ – bardzo 
karłowa odmiana o nieregularnym 
pokroju;

5a 20 – 30 c5
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Ginkgo biloba ʹWładysław Łokietekʹ 
miłorząb dwuklapowy ʹWładysław 
Łokietekʹ – polska odmiana 
wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę 
Korszun;

5a 40 – 60 c5

JUNIPERUS – JAŁOWIEC

Juniperus chinensis ʹBlue Alpsʹ
jałowiec chiński ʹBlue Alpsʹ – igły 
niebieskosrebrne; krzaczasta forma;

5a 30 – 40 c3

Juniperus chinensis ʹStrictaʹ
jałowiec chiński ʹStrictaʹ – pokrój 
szerokostożkowaty; igły szaroniebieskie;

5a 30 – 40 c3

Juniperus communis ʹArnoldʹ
jałowiec pospolity ʹArnoldʹ – bardzo 
wąska, kolumnowa odmiana;

5a 25 – 30
160 – 180

c3
c30

Juniperus communis ʹGold Coneʹ
jałowiec pospolity ʹGold Coneʹ – igły 
żółte; wolno rosnąca, kolumnowa forma;

6a 25 – 30 c3

Juniperus communis ʹGreen Carpetʹ
jałowiec pospolity ʹGreen Carpetʹ – 
bardzo niska, płożąca się odmiana;

4 25 – 30 c3

Juniperus communis ʹRepandaʹ
jałowiec pospolity ʹRepandaʹ  
– forma płożąca; 

4 25 – 30
50 – 60

c3
c5

Juniperus communis ʹSuecicaʹ
jałowiec pospolity ʹSuecicaʹ –  
zwarty, gęsty, kolumnowy pokrój;

4 30 – 40 c3

Juniperus communis ʹSuecica Aureaʹ
jałowiec pospolity ʹSuecica Aureaʹ – igły 
żółte; wolno rosnąca, kolumnowa forma;

6a 80 – 100 c30

Juniperus conferta ʹSchlagerʹ
jałowiec nadbrzeżny ʹSchlagerʹ – 
płożący krzew do 0,5 m wys.; igły 
zielononiebieskawe;

6a 30 – 40 c3

Juniperus horizontalis ʹAndorra 
Compactʹ
jałowiec płożący ʹAndorra Compactʹ – 
zwarta, płożąca się odmiana; łuski zielone;

4 30 – 40 c3
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Juniperus horizontalis 
ʹAndorra Variegataʹ
jałowiec płożący ʹAndorra Variegataʹ – 
zwarta, płożąca się odmiana; gałęzie 
biało pstre;

5a 30 – 40 c3

Juniperus horizontalis ʹBlue Chipʹ
jałowiec płożący ʹBlue Chipʹ – 
niska, płożąca się odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25 – 30 c3

Juniperus horizontalis ʹGlaucaʹ
jałowiec płożący ʹGlaucaʹ – niska, ścieląca 
się odmiana; igły niebieskie;

4 20 – 30 c3

Juniperus horizontalis ʹGolden Carpetʹ
jałowiec płożący ʹGolden Carpetʹ – 
ścieląca się odmiana; igły żółte;

5a 25 – 30 c3

Juniperus horizontalis ʹLimeglowʹ
jałowiec płożący ʹLimeglowʹ – zwarta, 
płożąca się odmiana; igły złotożółte;

5a 25 – 30 c3

Juniperus horizontalis ʹWiltoniiʹ
jałowiec płożący ʹWiltoniiʹ – niska, 
ścieląca się odmiana; igły niebieskie;

4 20 – 30 c3

Juniperus ×pfitzeriana ʹGold Starʹ
jałowiec Pfitzera ʹGold Starʹ – niska, 
ścieląca się odmiana; igły złocistożółte;

5a 30 – 40 c3

Juniperus ×pfitzeriana ʹMint Julepʹ
jałowiec Pfitzera ʹMint Julepʹ – igły 
soczysto zielone; bardzo wysoka, ścieląca 
się forma;

5a 30 – 40 c3

Juniperus ×pfitzeriana ʹOld Goldʹ
jałowiec Pfitzera ʹOld Goldʹ – podobny do 
ʹPfitzeriana Aureaʹ, ale bardziej zwarty;

5a 30 – 40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 
ʹPfitzeriana Aureaʹ
jałowiec Pfitzera ʹPfitzeriana Aureaʹ – 
pokrój rozłożysty; młode pędy złotożółte;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c7,5

Juniperus procumbens ʹKishiogimaʹ 
jałowiec rozesłany ʹKishiogimaʹ – wolno 
rosnący, ścielący się krzew; młode 
przyrosty złotożółte;

6a 30 – 40 c3

Juniperus procumbens ʹNanaʹ
jałowiec rozesłany ʹNanaʹ – niska, ścieląca 
się odmiana; wzrost powolny;

6a 30 – 40 c3
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Juniperus sabina ʹRockery Gemʹ
jałowiec sabiński ʹRockery Gemʹ – płożący 
krzew dorastający do 2 średnicy i 0,6 m 
wys.; igły stalowoniebieskie;

5a 30 – 40 c3

Juniperus sabina ʹTamariscifoliaʹ
jałowiec sabiński ʹTamariscifoliaʹ – 
wolno rosnąca odmiana; zabarwienie 
srebrnozielone;

5a 30 – 40 c3

Juniperus sabina ʹVariegataʹ
jałowiec sabiński ʹVariegataʹ – odmiana 
płożąca; gałęzie biało pstre;

5a 30 – 40 c3

Juniperus scopulorum ʹBlue Arrowʹ
jałowiec skalny ʹBlue Arrowʹ – podobny 
do ʹSkyrocketʹ, ale węższy pokrój;

5a 40 – 60
100 – 120

c3
c30

Juniperus squamata ʹBlue Carpetʹ
jałowiec łuskowaty ʹBlue Carpetʹ – 
odmiana ścieląca się; igły intensywnie 
niebieskie;

5a 30 – 40 c3

Juniperus squamata ʹBlue Starʹ
jałowiec łuskowaty ʹBlue Starʹ – karłowa, 
regularna odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; 
igły niebieskie;

5a 15 – 20 c3

Juniperus squamata ʹBlue Swedeʹ
jałowiec łuskowaty ʹBlue Swedeʹ – płożąca 
się odmiana dorastająca do 0,5 m wys.;

5a 30 – 40 c3

Juniperus squamata ʹGolden Flameʹ
jałowiec łuskowaty ʹGolden Flameʹ – 
pokrój kielichowaty; igły niebieskie 
z żółtym upstrzeniem;

5b 30 – 40 c3

Juniperus squamata ʹHolgerʹ
jałowiec łuskowaty ʹHolgerʹ – pokrój 
rozłożysty; młode przyrosty żółte;

5a 30 – 40 c3

Juniperus squamata ʹMeyeriʹ
jałowiec łuskowaty ʹMeyeriʹ – fpokrój 
kielichowaty; igły niebieskie;

5a 40 – 50 c3

LARIX – MODRZEW

Larix decidua
modrzew europejski – wysokie drzewo do 
40 m wys.; igły sezonowe;

4
80 – 100
120 – 140
160 – 180

c5
c5
c12
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Larix decidua ʹCižoviceʹ
modrzew europejski ʹCižoviceʹ – czarcia 
miotła; pokrój regularny, kulisty;

4 30 – 40
60 – 80

c5
c5 pa

Larix decidua ʹCompactaʹ
modrzew europejski ʹCompactaʹ – zwarta, 
kulista forma; 

4 40 – 60
80 – 100

c5
c5 pa

Larix decidua ʹFastigiataʹ
modrzew europejski ʹFastigiataʹ – pokrój 
stożkowy;

4 40 – 60 c5

Larix decidua ʹHorstmann Recurvedʹ
modrzew europejski ʹHorstmann 
Recurvedʹ – pędy spiralnie poskręcane; 
igły zielone;

4 40 – 60 c5

Larix decidua ʹKórnikʹ
modrzew europejski ʹKórnikʹ – regularna, 
kulista korona;

4 100 – 120 c10 pa

Larix decidua ʹKrejča Mutationʹ
modrzew europejski ʹKrejča Mutationʹ – 
bardzo karłowa odmiana; czarcia miotła 
znaleziona na odroście korzeniowym;

4 30 – 50
50 – 80

c5
c5 pa

Larix decidua ʹPendulaʹ
modrzew europejski ʹPendulaʹ – odmiana 
zwisająca; pokrój nieregularny; 

4 40 – 60 c5

Larix decidua ʹPiotr Karskiʹ
modrzew europejski ʹPiotr Karskiʹ – nowa, 
zwarta, kulista odmiana wyhododowana 
w naszej szkółce; osiąga 0,8 m wys.;

4 60 – 80 c5 pa

Larix decidua ʹPuliʹ
modrzew europejski ʹPuliʹ – forma 
płacząca;

4 120 – 140
140 – 160

c10
c10

pa
pa

Larix decidua ʹRepensʹ
modrzew europejski ʹRepensʹ – forma 
płacząca;

4
120 – 140
140 – 160
160 – 180

c10
c10
c10

pa
pa
pa

Larix gmelinii ʹDortmundʹ
modrzew daurski ʹDortmundʹ – gęsta, 
karłowa forma;

3 80 – 100 c10 pa

Larix gmelinii ʹTharandtʹ
modrzew daurski ʹTharandtʹ – gęsta, 
karłowa forma;

3 60 c5 pa

Larix kaempferi ʹCruwys Morchardʹ
modrzew japoński ʹCruwys Morchardʹ – 
igły i pędy powyginane;

5a 30 – 40 c5
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Larix kaempferi ʹDianaʹ
modrzew japoński ʹDianaʹ – gałęzie 
spiralnie poskręcane; igły niebieskawe;

5a 40 – 60 c5

Larix kaempferi ʹJacobsenʹs Pyramidʹ
modrzew japoński ʹJacobsenʹs Pyramidʹ – 
regularna, kolumnowa odmiana;

5a 100 – 120
160 – 180

c5
c15

Larix kaempferi ʹLittle Boggleʹ
modrzew japoński ʹLittle Boggleʹ – 
niekształtna, karłowa forma, igły zielone;

5a 80 – 100 c10 pa

Larix kaempferi ʹMazanekʹ
modrzew japoński ʹMazanekʹ – pokrój 
bardzo nieregularny; nie wytwarza 
przewodnika;

5a 40 – 60
100 – 120

c5
c10

Larix kaempferi ʹPaper Lanternsʹ
modrzew japoński ʹPaper Lanternsʹ 
– pokrój kolumnowy; pędy lekko 
poskręcane; odmiana obficie szyszkuje;

5a 30 – 40 c5

Larix kaempferi ʹPendulaʹ
modrzew japoński ʹPendulaʹ – odmiana 
płacząca; wytwarza przewodnik;

5a 180 – 200 c10

Larix kaempferi ʹStiff Weeperʹ
modrzew japoński ʹStiff Weeperʹ 
– regularna, zwisająca korona; igły 
niebieskie;

5a 120 – 140
140 – 160

c10
c10

pa
pa

Larix kaempferi ʹSusterzeelʹ
modrzew japoński ʹSusterzeelʹ – pokrój 
kulisty; igły niebieskie;

5a 60 – 80 c5 pa

Larix laricina ʹPyramidalis Argenteaʹ
modrzew amerykański ʹPyramidalis 
Argenteaʹ – korona stożkowata; igły 
szaroniebieskawe;

1 50 – 60 c5

Larix laricina ʹSteubenʹ
modrzew amerykański ʹSteubenʹ – 
nieregularny, karłowy wzrost; igły 
niebieskie;

1 60 – 80 c5 pa

Larix ×marschlinsii ʹGrotʹ
modrzew eurojapoński ʹGrotʹ – wzrost 
silny; pokrój szerokostożkowaty;

4 80 – 100 c5
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METASEQUOIA – METASEKWOJA

Metasequoia glyptostroboides
metasekwoja chińska – bardzo oryginalne 
drzewo, zrzucające na zimę długie, 
delikatne igły;

6a 140 – 160
440 – 460

c5
c130 18 – 20

Metasequoia glyptostroboides ʹGoldrushʹ
metasekwoja chińska ʹGoldrushʹ – igły 
złotożółte;

6a 100 – 120
160 – 180

c10
c7,5

pa
pa

Metasequoia glyptostroboides ʹJack Frostʹ
metasekwoja chińska ʹJack Frostʹ – igły 
biało pstre;

6a 120 – 140 c10 pa

Metasequoia glyptostroboides  
ʹWhite Spotʹ
metasekwoja chińska ʹWhite Spotʹ – igły 
biało pstre;

6a 160 – 180 c5 pa

MICROBIOTA – MIKROBIOTA

Microbiota decussata
mikrobiota syberyjska – niski, rozpostarty 
krzew; łuski zielone;

3 30 – 40 c3

PICEA – ŚWIERK

Picea abies ʹAureaʹ
świerk pospolity ʹAureaʹ – igły złotożółte; 4 30 – 40

40 – 60
c3

c7,5

Picea abies ʹAurea Magnificaʹ
świerk pospolity ʹAurea Magnificaʹ – igły 
żółte; majestatyczny, przewisający pokrój;

4 20 – 30 c3

Picea abies ʹBrabantʹ
świerk pospolity ʹBrabantʹ – odmiana 
karłowa; pokrój płaskokulisty;

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹCranstoniiʹ
świerk pospolity ʹCranstoniiʹ – forma 
„wężowa”; drzewo o oryginalnym 
wyglądzie;

4

60 – 80
80 – 100
100 – 120
140 – 160
180 – 200

c3
c5

c7,5
c15
c30

Picea abies ʹDundangaʹ 
świerk pospolity ʹDundangaʹ – karłowa 
forma o szerokostożkowatym pokroju;

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹEvergoldʹ
świerk pospolity ʹEvergoldʹ – igły 
złotożółte; wzrost silny; 

4 40 – 60
80 – 100

c3
c7,5
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Picea abies ʹFinedonensisʹ
świerk pospolity ʹFinedonensisʹ – młode 
przyrosty kremowożółte;

4 20 – 30 c3

Picea abies ʹFormanekʹ
świerk pospolity ʹFormanekʹ – ścieląca się, 
karłowa forma;

4 20 – 30 c3

Picea abies ʹFrohburgʹ
świerk pospolity ʹFrohburgʹ – odmiana 
przewieszająca się; igły drobne;

4 100 – 120 c30

Picea abies ʹHageʹ 
świerk pospolity ʹHageʹ – karłowy, 
nieregularny wzrost;

4 20 – 30 c3

Picea abies ʹInversaʹ
świerk pospolity ʹInversaʹ – odmiana 
przewieszająca się;

4 20 – 30
140 – 160

c3
c30

Picea abies ʹLittle Gemʹ
świerk pospolity ʹLittle Gemʹ – bardzo 
regularna, karłowa forma; pokrój 
płaskokulisty;

4 15 – 20 c3

Picea abies ʹMaxwelliiʹ
świerk pospolity ʹMaxwelliiʹ – 
nieregularny, stożkowaty pokrój;

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹMicrospermaʹ
świerk pospolity ʹMicrospermaʹ – zwarta, 
kulista odmiana;

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹNidiformisʹ
świerk pospolity ʹNidiformisʹ – forma 
gniazdowata;

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹNorrkopingʹ
świerk pospolity ʹNorrkopingʹ – krótkie, 
złotożółte igły; 

4 20 – 30
60 – 80

c3
c7,5

Picea abies ʹOhlendorfiiʹ
świerk pospolity ʹOhlendorfiiʹ – zwarta, 
karłowa forma; 

4 20 – 25 c3

Picea abies ʹPendula Majorʹ
świerk pospolity ʹPendula Majorʹ – duże 
drzewo o majestatycznie przewisających 
gałęziach;

4 50 – 60 c7,5

Picea abies ʹProcumbensʹ
świerk pospolity ʹProcumbensʹ – niska, 
płożąca odmiana;

4 20 – 25 c3
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Picea abies ʹPuschʹ
świerk pospolity ʹPuschʹ – karłowa 
odmiana osiągająca 0,7 m wys.; prawie 
wszystkie pędy zakończone są szyszkami;

4 15 – 20 c3

Picea abies ʹRothenhausʹ
świerk pospolity ʹRothenhausʹ – forma 
płacząca; wytwarza przewodnik;

4 25 – 30 c3

Picea abies ʹTompaʹ
świerk pospolity ʹTompaʹ – gęsta, 
szerokostożkowa odmiana;

4 15 – 20 c3

Picea abies ʹVirgataʹ
świerk pospolity ʹVirgataʹ – forma 
„wężowa”; długie, przewisające pędy 
prawie pozbawione bocznych odgałęzień;

4

60 – 80
80 – 100
100 – 120
140 – 160
180 – 200

c3
c5

c7,5
c15
c30

Picea abies ʹWartburgʹ
świerk pospolity ʹWartburgʹ – forma 
zwisająca; 

4 20 – 30 c3

Picea abies ʹWillʹs Zwergʹ
świerk pospolity ʹWillʹs Zwergʹ – karłowa, 
gęsta, stożkowa forma;

4 20 – 30
80 – 100

c3
c25

Picea abies ʹZagwiżdżeʹ
świerk pospolity ʹZagwiżdżeʹ – karłowa, 
ścieląca się odmiana; igły ciemnozielone;

4 20 – 25 c3

Picea chihuahuana
świerk chihuahuański – bardzo rzadki 
gatunek pochodzący z północno-
zachodniego Meksyku; igłby grube, 
bardzo sztywne, szarozielone;

7b 25 – 30 c3

Picea engelmannii ʹSnakeʹ 
świerk Engelmanna ʹSnakeʹ – forma 
„wężowa”; igły niebieskawe;

3 25 – 30 c3

Picea engelmannii subsp. mexicana 
ʹPervanaʹ 
świerk Engelmanna podgatunek 
meksykański ʹPervanaʹ – igły niebieskie; 
pokrój przewisający;

3 25 – 30 c3

Picea glauca ʹBiesenthaler Frühlingʹ 
świerk biały ʹBiesenthaler Frühlingʹ 
– pokrój zwarty, stożkowaty; młode 
przyrosty żółte;

5a 60 – 80 c10
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Picea glauca ʹConicaʹ
świerk biały ʹConicaʹ – bardzo regularna, 
niezwykle gęsta, stożkowa forma;

5a
25 – 30
60 – 70
80 – 90

c3
c7,5
c30

Picea glauca ʹDaisyʹs Whiteʹ
świerk biały ʹDaisyʹs Whiteʹ – jak ʹConicaʹ, 
ale młode przyrosty białokremowe;

5a 25 – 30
60 – 80

c3
c10

Picea glauca ʹPendulaʹ
świerk biały ʹPendulaʹ – forma zwisająca; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 80 – 100 c30

Picea glauca ʹSanderʹs Blueʹ
świerk biały ʹSanderʹs Blueʹ – jak ʹConicaʹ, 
ale igły srebrzystoniebieskie;

5a 25 – 30 c3

Picea jezoensis ʹNanaʹ
świerk ajański ʹNanaʹ – zwarta, karłowa 
odmiana;

5b 40 – 50 c3 pa

Picea likiangensis
świerk likiangeński – igły krótkie, 
ciemnozielone, od spodu srebrzyste;

5b 120 – 140 c30

Picea mariana ʹAureaʹ
świerk czarny ʹAureaʹ – wierzch igieł żółty; 4 20 – 30 c3

Picea obovata ʹKryłowʹ 
świerk syberyjski ʹKryłowʹ – igły krótkie, 
srebrzystoniebieskie;

1 20 – 30 c3

Picea obovata ʹSeminskajaʹ
świerk syberyjski ʹSeminskajaʹ – igły 
krótkie, niebieskoszare;

1 20 – 30 c3

Picea omorika
świerk serbski – drzewo do 25 m wys.; 
pokrój wąski; igły od spodu srebrzyste;

5a

40 – 50
80 – 100
100 – 120
120 – 140
140 – 160
160 – 180
180 – 200
200 – 220
240 – 260
340 – 360

c3
c7,5
c30
c43
c43
c60
c80
c80
c100
c200

Picea omorika ʹAlexandraʹ
świerk serbski ʹAlexandraʹ – bardzo 
karłowa, kulista odmiana;

5a 60 – 80 c5 pa

Picea omorika ʹAureaʹ
świerk serbski ʹAureaʹ – forma o żółtych 
igłach; wzrost silny;

5a
20 – 30
40 – 60
80 – 100

c3
c7,5
c30
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Picea omorika ʹBrunsʹ
świerk serbski ʹBrunsʹ – forma płacząca 
o wąskim pokroju;

5a 30 – 40
120 – 140

c5
c30

Picea omorika ʹFrohnleitenʹ
świerk serbski ʹFrohnleitenʹ – karłowa, 
zwarta forma; 

5a 15 – 20 c3

Picea omorika ʹPendulaʹ
świerk serbski ʹPendulaʹ – forma zwisająca; 5a 120 – 140 c30

Picea omorika ʹTreblitzschʹ
świerk serbski ʹTreblitzschʹ – niska, 
karłowa odmiana;

5a 20 – 30 c3

Picea orientalis ʹBarnesʹ
świerk kaukaski ʹBarnesʹ – karłowa, zwarta 
odmiana; igły błyszczące;

6a 20 – 30 c3

Picea orientalis ʹEarly Goldʹ
świerk kaukaski ʹEarly Goldʹ – młode 
przyrosty żółte; 

6a 20 – 30
60 – 80

c3
c30

Picea pungens
świerk kłujący (świerk srebrny) – drzewo 
do 25 m wys.; igły srebrzystoszare;

4

30 – 40
80 – 100
100 – 120
120 – 140
140 – 160
160 – 180
180 – 200
340 – 360

c3
c10
c30
c43
c50
c80
c80

c200

Picea pungens ʹBaby Blue Eyesʹ
świerk kłujący ʹBaby Blue Eyesʹ – igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹBiałobokʹ
świerk kłujący ʹBiałobokʹ – młode 
przyrosty prawie białe;

4 15 – 20
50 – 60

c3
c30

Picea pungens ʹBlue Totemʹ
świerk kłujący ʹBlue Totemʹ – 
pokrój wąskokolumnowy; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹBlue Trinketʹ
świerk kłujący ʹBlue Trinketʹ – 
pokrój stożkowy, bardzo gęsty, igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20 – 30 c3
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Picea pungens ʹCompacta Pyramidalisʹ 
(ʹTokarzʹ)
świerk kłujący ʹCompacta Pyramidalisʹ – 
zwarta, regularna odmiana;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹEdithʹ
świerk kłujący ʹEdithʹ – odmiana o luźnym 
pokroju; igły długie, srebrnoniebieskie;

4 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Picea pungens ʹGlauca Globosaʹ
świerk kłujący ʹGlauca Globosaʹ – wolno 
rosnąca forma; igły srebrnoniebieskie; 
wytwarza przewodnik;

4

20 – 30
40 – 60
60 – 80

80 – 120
40 – 60
80 – 100

c3
c5
c5
c5

c30
c30

pa
pa
pa

 
pa

Picea pungens ʹGlauca Pendulaʹ
świerk kłujący ʹGlauca Pendulaʹ – pokrój 
zwisły; igły srebrnoniebieskie;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹHermann Naueʹ
świerk kłujący ʹHermann Naueʹ – gęsta, 
karłowa forma; większość pędów 
zakończona jest szyszkamil;

20 – 30 c3

Picea pungens ʹHoopsiiʹ
świerk kłujący ʹHoopsiiʹ – bardzo ładny, 
niebieski kolor igieł; regularny pokrój;

4
20 – 30
80 – 100
100 – 120

c3
c30
c30

Picea pungens ʹIseli Fastigiateʹ
świerk kłujący ʹIseli Fastigiateʹ – igły 
niebieskie, pokrój szerokokolumnowy;

4 20 – 30
80 – 100

c3
c30

Picea pungens ʹMaigoldʹ
świerk kłujący ʹMaigoldʹ – młode 
przyrosty żółte;

4 20 – 30
50 – 60

c3
c30

Picea pungens ʹMeckyʹ
świerk kłujący ʹMeckyʹ – zwarta, kulista 
forma; wzrost bardzo wolny;

4 40 – 60 c30

Picea pungens ʹMontgomeryʹ
świerk kłujący ʹMontgomeryʹ – 
zwarta, regularna odmiana; wytwarza 
przewodnik;

4 15 – 20
80 – 100

c3
c5 pa

Picea pungens ʹOldenburgʹ
świerk kłujący ʹOldenburgʹ – szeroki, 
regularny pokrój; długie, niebieskie igły;

4
20 – 30
40 – 60
80 – 100

c3
c7,5
c30
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Picea pungens ʹOmegaʹ
świerk kłujący ʹOmegaʹ – igły 
srebrzystoniebieskie; 

4 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Picea pungens ʹPendensʹ
świerk kłujący ʹPendensʹ – przewisająca 
forma;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹSchovenhorstʹ
świerk kłujący ʹSchovenhorstʹ – igły 
srebrzystoniebieskie; 

4 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Picea pungens ʹSpekʹ
świerk kłujący ʹSpekʹ – regularny 
szerokostożkowaty pokrój; igły 
srebrzystoszare;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹStanleyʹs Pygmyʹ
świerk kłujący ʹStanleyʹs Pygmyʹ – 
miniaturowa, kulista odmiana;

4 10 – 15 c3

Picea pungens ʹThuemʹ
świerk kłujący ʹThuemʹ – zwarta, regularna 
odmiana; wytwarza przewodnik;

4 20 – 30 c3

Picea pungens ʹVuykʹ
świerk kłujący ʹVuykʹ – igły 
srebrzystoniebieskie; pokrój luźny;

4 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Picea rubens ʹNigrande Snakeʹ
świerk czerwony ʹNigrande Snakeʹ – 
forma „wężowa”; długie, przewisające 
pędy z małą liczbą bocznych odgałęzień; 
igły niebieskawe;

3 20 – 30 c3

PINUS – SOSNA

Pinus cembra
sosna limba – regularna, zwarta korona; 4 30 – 40

60 – 80
c3

c30

Pinus cembra ʹAureaʹ
sosna limba ʹAureaʹ – końcówki igieł żółte; 4 30 – 35 c5

Pinus cembra ʹCompacta Glaucaʹ
sosna limba ʹCompacta Glaucaʹ – pokrój 
zwarty; igły srebrzystoszare;

4 30 – 35 c5

Pinus cembra ʹStrictaʹ
sosna limba ʹStrictaʹ – pokrój 
wąskokolumnowy;

4 30 – 35 c5
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Pinus densiflora ʹOculus-draconisʹ
sosna gęstokwiatowa ʹOculus-draconisʹ – 
igły żółto prążkowane;

6b 30 – 40 c3

Pinus flexilis ʹVanderwolfʹs Pyramidʹ
sosna giętka ʹVanderwolfʹs Pyramidʹ 
– igły długie, srebrzystoszare; pokrój 
stożkowaty;

6a 30 – 40 c5

Pinus heldreichii
sosna bośniacka – drzewo do 10 m wys.; 
igły ciemnozielone, błyszczące;

6a 20 – 25
80 – 100

c3
c30

Pinus heldreichii ʹAureospicataʹ
sosna bośniacka ʹAureospicataʹ – 
końcówki igieł zółte;

6a 20 – 30
40 – 50

c3
c5

Pinus heldreichii ʹCompact Gemʹ
sosna bośniacka ʹCompact Gemʹ – zwarta, 
karłowa odmiana, dorastająca  
do 1,5 m wys.;

6a 20 – 30
50 – 60

c3
c30

Pinus heldreichii ʹDen Oudenʹ
sosna bośniacka ʹDen Oudenʹ – odmiana 
o krzaczasty pokroju; osiąga 1 m wys. 
po 10 latach;

6a 20 – 30 c3

Pinus heldreichii ʹDolce Dormeʹ
sosna bośniacka ʹDolce Dormeʹ – zwarta, 
wolno rosnąca, stożkowata odmiana;

6a 20 – 30 c3

Pinus heldreichii ʹSatellitʹ
sosna bośniacka ʹSatellitʹ – pokrój 
kolumnowy; igły błyszczące;

6a 80 – 100 c30

Pinus heldreichii ʹSmidtiiʹ 
sosna bośniacka ʹSmidtiiʹ – niezwykle 
karłowa, kulista forma;

6a 10 – 15 c3

Pinus jeffreyi 
sosna Jeffreya – wysokie drzewo o bardzo 
długich igłach i okazałych szyszkach;

6a 20 – 30 c3

Pinus koraiensis ʹSilverayʹ 
sosna koreańska ʹSilverayʹ – długie, 
srebrzystoszare igły;

5a 30 – 35 c5

Pinus monophylla
sosna jednoigielna – jedyny na świecie 
gatunek sosny o igłach pojedynczo 
osadzonych na krótkopędach;

7a 30 – 35 c5
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Pinus mugo
sosna górska, kosodrzewina – krzew 
z pokładającymi się gałęziami;

4
25 – 35
40 – 50
60 – 80

c3
c7,5
c30

Pinus mugo ʹAgnesʹ
sosna górska ʹAgnesʹ – pokładający się 
krzew; igły jasnozielonożółte;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹAllgäuʹ
sosna górska ʹAllgäuʹ – zwarta, karłowa 
forma; 

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹBenjaminʹ
sosna górska ʹBenjaminʹ – karłowa, kulista 
odmiana o długich igłach; dorasta do 0,6 
m wys. i 0,8 m szerokości;

4 30 – 35 c5

Pinus mugo ʹCarstenʹ
sosna górska ʹCarstenʹ – zwarta kulista 
odmiana; igły zimą złotożółte;

4 30 – 40 c5

Pinus mugo ʹChameleonʹ 
sosna górska ʹChameleonʹ – igły z żółtymi 
końcówkami;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹDezember Goldʹ
sosna górska ʹDezember Goldʹ – w zimie 
igły złotożółte;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹGolden Glowʹ
sosna górska ʹGolden Glowʹ – igły długie, 
żółte; odmiana szczególnie atrakcyjna 
zimą;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹHnízdoʹ
sosna górska ʹHnízdoʹ – czeska, 
miniaturowa, zwarta odmiana;

4 15 – 20
30 – 40

c3
c5

Pinus mugo ʹHumpyʹ
sosna górska ʹHumpyʹ – zwarta, karłowa 
forma;

4 30 – 40 c5

Pinus mugo ʹJalubí Iʹ
sosna górska ʹJalubí Iʹ – zwarty, krzaczasty 
pokrój; igły dosyć długie, zimą złotożółte;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹJakobsenʹ
sosna górska ʹJakobsenʹ – bardzo karłowa 
odmiana; część pędów staśmiona;

4 20 – 30 c5

Pinus mugo ʹLitomyšlʹ
sosna górska ʹLitomyšlʹ – zwarta, karłowa 
forma;

4 20 – 30 c3
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Pinus mugo ʹMichalʹ 
sosna górska ʹMichalʹ – zwarta, 
miniaturowa odmiana; 

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹMops Midgetʹ
sosna górska ʹMops Midgetʹ – karłowa 
odmiana, regularny pokrój;

4 15 – 20 c3

Pinus mugo ʹOphirʹ
sosna górska ʹOphirʹ – pokrój 
poduszkowaty; w zimie igły złocistożółte;

4

20 – 30
30 – 40
60 – 80
40 – 50
60 – 80

c3
c5
c5

c30
c30

pa

 
pa

Pinus mugo ʹOrange Sunʹ
sosna górska ʹOrange Sunʹ – igły długie, 
zimą ciemnożółte; 

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹPal Maleterʹ
sosna górska ʹPal Maleterʹ – końcówki 
igieł białe; 

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹPicobelloʹ
sosna górska ʹPicobelloʹ – pokrój 
regularny; wzrost powolny; igły 
ciemnozielone, błyszczące;

4 15 – 20 c3

Pinus mugo var. pumilio
sosna górska odm. niska – bardzo gęsty, 
niski krzew;

4
20 – 30
30 – 40
60 – 80

c3
c7,5
c30

Pinus mugo ʹSchweizer Touristʹ
sosna górska ʹSchweizer Touristʹ – zwarty, 
krzaczasty pokrój; igły dosyć długie, zimą 
złotożółte;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹSunshineʹ 
sosna górska ʹSunshineʹ – igły poprzecznie 
żółto paskowane; wzrost silny;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹWintergoldʹ
sosna górska ʹWintergoldʹ – igły długie, 
w zimie złotożółte;

4 20 – 30
60 – 80

c3
c30

 
pa

Pinus mugo ʹWintersonneʹ
sosna górska ʹWintersonneʹ – zwarta, 
kulista odmiana; igły zimą złotożółte;

4 20 – 30 c3

Pinus mugo ʹZundertʹ
sosna górska ʹZundertʹ – karłowy pokrój; 
igły długie, w zimie żółte;

4 20 – 30
40 – 50

c3
c7,5
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Pinus nigra
sosna czarna – drzewo do 40 m wys.; 
bardzo gęsta korona; igły długie, 
ciemnozielone;

5b

30 – 40
60 – 80

140 – 160
160 – 180
180 – 200
200 – 220

c3
c7,5
c70
c80
c110
c130

Pinus nigra ʹAureaʹ
sosna czarna ʹAureaʹ – zimą igły 
złotożółte, w lecie ciemnieją, pozostając 
jasnozielone;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹCapriceʹ 5b 60 – 80 c30

Pinus nigra ʹFastigiataʹ
sosna czarna ʹFastigiataʹ – forma 
kolumnowa;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹGlobosaʹ
sosna czarna ʹGlobosaʹ – regularna, kulista 
odmiana; igły bardzo długie;

5b 20 – 30
40 – 60

c3
c30

Pinus nigra ʹGoldfingersʹ
sosna czarna ʹGoldfingersʹ – długie, żółte 
igły; wzrost silny;

5b 30 – 40
120 – 140

c3
c43

Pinus nigra ʹJudaʹ 
sosna czarna ʹJudaʹ – zwarta, bardzo 
karłowa odmiana;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹKometʹ
sosna czarna ʹKometʹ – miniaturowa 
odmiana o kolumnowym pokroju;

5b 30 – 40 c3

Pinus nigra ʹNanaʹ
sosna czarna ʹNanaʹ – niska, zwarta forma; 5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹOregon Greenʹ
sosna czarna ʹOregon Greenʹ – pokrój 
szerokostożkowaty; długie, regularnie 
rozgałęzione pędy nadają odmianie 
wygląd araukarii chilijskiej;

5b 20 – 30
140 – 160

c3
c30

Pinus nigra ʹPyramidalisʹ
sosna czarna ʹPyramidalisʹ – forma 
kolumnowa;

5b 140 – 160 c43

Pinus nigra ʹRichardʹ
sosna czarna ʹRichardʹ – miniaturowa 
odmiana o kolumnowym pokroju;

5b 50 – 60 c30
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Pinus nigra ʹRondelloʹ
sosna czarna ʹRondelloʹ – zwarty, 
walcowaty pokrój;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹScholzʹ
sosna czarna ʹScholzʹ – pokrój 
wąskokolumnowy;

5b 20 – 30
100 – 120

c3
c30

Pinus nigra ʹSpielbergʹ
sosna czarna ʹSpielbergʹ – regularna forma 
kulista; wzrost powolny; bardzo  
długie igły;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹSycówʹ
sosna czarna ʹSycówʹ – gęsta, karłowa 
odmiana;

5b 20 – 30 c3

Pinus nigra ʹZimmerʹ
sosna czarna ʹZimmerʹ – gęsta, 
kolumnowa forma; 

5b 20 – 30 c3

Pinus parviflora ʹFukaiʹ
sosna drobnokwiatowa ʹFukaiʹ –  
igły żółto paskowane;

6a 40 – 60 c7,5

Pinus parviflora ʹSaphirʹ
sosna drobnokwiatowa ʹSaphirʹ – igły 
srebrzystoniebieskie;

6a 20 – 30 c3

Pinus peuce
sosna rumelijska – rzadko spotykana 
pięcioigielna sosna, odporna na rdzę 
wejmutkowo-porzeczkową;

5a 30 – 40 c3

Pinus ponderosa 
sosna żółta – wysokie drzewo; igły  
do 25 cm długości;

6a
40 – 60

160 – 180
280 – 300

c5
c80

c200

Pinus sylvestris
sosna pospolita – wysokie drzewo; typowa 
polska, leśna sosna;

2 40 – 60 c3

Pinus sylvestris – forma bonsai
sosna pospolita w formie bonsai 2 180 – 200 c80

Pinus sylvestris ʹArgenteaʹ
sosna pospolita ʹArgenteaʹ – igły długie, 
srebrzystoniebieskie;

2 40 – 60
200 – 220

c3
c70

Pinus sylvestris ʹAurea Nisbetʹ
sosna pospolita ʹAurea Nisbetʹ – igły 
jasnożółte;

4 20 – 30
80 – 100

c3
c30
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Pinus sylvestris ʹBeuvronensisʹ
sosna pospolita ʹBeuvronensisʹ – zwarta, 
gęsta forma; igły srebrnoszare;

2 40 – 60 c7,5

Pinus sylvestris ʹFastigiataʹ
sosna pospolita ʹFastigiataʹ – igły 
niebieskie, pokrój kolumnowy;

2 100 – 120 c30

Pinus sylvestris ʹGlobosa Viridisʹ
sosna pospolita ʹGlobosa Viridisʹ – 
zwarta forma, dorastająca do 2 m; bardzo 
szerokie, ciemnozielone igły;

4 60 – 80 c30

Pinus sylvestris ʹGold Coinʹ
sosna pospolita ʹGold Coinʹ – igły żółte; 4 20 – 30

40 – 60
c3

c7,5

Pinus sylvestris ʹParadekissenʹ
sosna pospolita ʹParadekissenʹ – bardzo 
zwarta, karłowa odmiana;

4 20 – 30 c3

Pinus sylvestris ʹSandrighamʹ
sosna pospolita ʹSandrighamʹ – zwarta, 
karłowa odmiana; 

2 20 – 30
40 – 50

c3
c7,5

Pinus sylvestris ʹSaxatilisʹ
sosna pospolita ʹSaxatilisʹ – niska, karłowa 
odmiana; igły sine;

2 80 – 100 c30

Pinus sylvestris ʹWatereriʹ
sosna pospolita ʹWatereriʹ – zwarta forma 
o sinoniebieskich igłach;

2
20 – 30
40 – 60
80 – 100

c3
c7,5
c30

Pinus sylvestris ʹWintergoldʹ
sosna pospolita ʹWintergoldʹ – igły żółte; 
cecha szczególnie widoczna zimą;

2 20 – 30
40 – 60

c3
c7,5

Pinus thunbergii ʹBanshoshoʹ
sosna Thunberga ʹBanshoshoʹ – karłowa 
odmiana o nieregularnym pokroju;

6b 20 – 30 c3

Pinus uncinata ʹBochnikʹ
sosna hakowata ʹBochnikʹ – zwarta, 
karłowa odmiana; igły krótkie;

4 20 – 30 c3

Pinus uncinata ʹGrüne Welleʹ
sosna hakowata ʹGrüne Welleʹ – wzrost 
bardzo powolny; pokrój zwarty, 
talerzowaty;

4 20 – 30 c3

Pinus uncinata ʹPyramidataʹ
sosna hakowata ʹPyramidataʹ – pokrój 
stożkowaty; 

4 60 – 80 c20



– 206 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

ig
la

st
e

Pinus uncinata ʹs.s. 23ʹ
sosna hakowata ʹs.s. 23ʹ – miniaturowa, 
zwarta odmiana; 

4 10 – 15 c3

Pinus uncinata ʹTaigaʹ
sosna hakowata ʹTaigaʹ – igły różnej 
długości; forma karłowa;

4 20 – 30 c3

PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA

Pseudotsuga menziesii 
daglezja zielona – bardzo wysokie (do 40 m), 
szybko rosnące drzewo; igły soczyście zielone;

5b 60 – 80 c5

Pseudotsuga menziesii ʹHolmstrupʹ
daglezja zielona ʹHolmstrupʹ – stożkowa 
forma; igły jasnozielone;

5b 20 – 30 c3

Pseudotsuga menziesii ʹKaninaʹ
daglezja zielona ʹKaninaʹ – zwarta, 
karłowa, nieregularna forma;

5b 20 – 30 c3

Pseudotsuga menziesii ʹNanaʹ 
daglezja zielona ʹNanaʹ – bardzo zwarta, 
karłowa odmiana; igły szaroniebieskie;

5b 20 – 30
50 – 60

c3
c5 pa

Pseudotsuga menziesii ʹPannenhoefʹ
daglezja zielona ʹPannenhoefʹ – wolno 
rosnąca odmiana o nieregularnym 
pokroju;

5b 20 – 30 c3

Pseudotsuga menziesii ʹSerpentineʹ  
daglezja zielona ʹSerpentineʹ – pędy 
spiralnie poskręcane;

5b 30 – 40 c3

SCIADOPITYS – SOŚNICA

Sciadopitys verticillata 
ʹGrüne Kugelʹ 
sośnica japońska ʹGrüne Kugelʹ – bardzo 
gęsty krzew o szerokostożkowatym 
pokroju; igły ciemnozielone;

7a 30 – 40 c5

Sciadopitys verticillata 
ʹSternschnuppeʹ 
sośnica japońska ʹSternschnuppeʹ – bardzo 
gęsty krzew o stożkowatym pokroju;

7a 30 – 40 c5

SEQUOIADENDRON – MAMUTOWIEC

Sequoiadendron giganteum ʹGlaucumʹ
mamutowiec olbrzymi ʹGlaucumʹ – igły 
szaroniebieskawe;

7a 60 – 80 c7,5
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Sequoiadendron giganteum ʹPendulumʹ
mamutowiec olbrzymi ʹPendulumʹ – 
odmiana zwisająca o „monstrualnym”, 
nieregularnym pokroju;

7a 60 – 80 c7,5

TAXODIUM – CYPRYŚNIK

Taxodium distichum
cypryśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; 
igły sezonowe; może rosnąć w wodzie 
stojącej;

6a 120 – 140 c5

Taxodium distichum ʹPevé Minaretʹ
cypryśnik błotny ʹPevé Minaretʹ – bardzo 
zwarta, kolumnowa odmiana;

6a 60 – 80
140 – 160

c10
c10 pa

TAXUS – CIS

Taxus baccata
cis pospolity – wysoki krzew lub małe 
drzewo; bardzo dobry na formy strzyżone;

6b

30 – 40
40 – 60
60 – 80
80 – 100
100 – 120
120 – 140
140 – 160

c3
c7,5
c43
c43
c43
c43
c43

Taxus baccata ʹDavidʹ
cis pospolity ʹDavidʹ – pokrój kolumnowy, 
igły złotożółte;

6a 80 – 100 c30

Taxus baccata ʹGracilis Pendulaʹ
cis pospolity ʹGracilis Pendulaʹ – forma 
płacząca o bardzo regularnym pokroju;

6a 40 – 60 c5

Taxus baccata ʹRepandensʹ
cis pospolity ʹRepandensʹ – rozłożysta, 
niska forma; 

6a 25 – 30 c3

Taxus baccata ʹSummergoldʹ
cis pospolity ʹSummergoldʹ – niska, 
ścieląca się odmiana; igły ciemnożółte;

6a 30 – 40 c3

Taxus ×media ʹHicksiiʹ
cis pośredni ʹHicksiiʹ – pokrój 
wyprostowany; wcześnie zawiązuje 
nasiona;

5a 40 – 50 c3

Taxus ×media ʹHilliiʹ
cis pośredni ʹHilliiʹ – zwarta odmiana 
o wyprostowanym pokroju;

5a 40 – 50
60 – 80

c3
c7,5
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THUJA – ŻYWOTNIK, TUJA

Thuja koraiensis
żywotnik koreański – pokrój krzewu 
luźny; łuski srebrzyste od spodu;

5b 40 – 60 c3

Thuja occidentalis ʹBrabantʹ
żywotnik zachodni ʹBrabantʹ – 
piramidalna, szybko rosnąca odmiana; 
dobra na żywopłoty;

5a

60 – 80
100 – 120
140 – 160
200 – 220

c3
c10
c30
c60

Thuja occidentalis ʹBuchananiiʹ
żywotnik zachodni ʹBuchananiiʹ – stara, 
szybko rosnąca odmiana o bardzo luźnym 
pokroju;

5a 40 – 60 c3

Thuja occidentalis ʹDanicaʹ
żywotnik zachodni ʹDanicaʹ – bardzo 
regularna, kulista odmiana; dorasta do 0,5 
m wys.;

5a 15 – 20
30 – 35

c3
c5

Thuja occidentalis ʹEurope Goldʹ
żywotnik zachodni ʹEurope Goldʹ – 
pokrój stożkowy; kolor złotożółty;

5a 40 – 60 c3

Thuja occidentalis ʹFiliformisʹ
żywotnik zachodni ʹFiliformisʹ –  
pędy sznurkowate; niezwykle  
oryginalny wygląd;

5a 30 – 40 c3

Thuja occidentalis ʹGlobosaʹ
żywotnik zachodni ʹGlobosaʹ – odmiana 
kulista; dorasta do 1,5 m;

5a 60 – 80 c10

Thuja occidentalis ʹGolden Globeʹ
żywotnik zachodni ʹGolden Globeʹ – 
pokrój kulisty; barwa żółta;

5a
30 – 40
60 – 80
80 – 100

c3
c25
c30

Thuja occidentalis ʹGolden Brabantʹ PBR

żywotnik zachodni ʹGolden Brabantʹ – 
żółtołuskowa wersja popularnej  
odmiany ʹBrabantʹ;

5a 80 – 100 c7,5

Thuja occidentalis Golden Smaragd 
ʹJaned Goldʹ PBR

żywotnik zachodni Golden Smaragd 
– do tej pory najlepszy, żółty sport od 
odmiany ʹSmaragdʹ;

5b 30 – 40
60 – 80

c3
c7,5

Thuja occidentalis ʹGolden Tuffetʹ
żywotnik zachodni ʹGolden Tuffetʹ – 
karłowa odmiana; igły ciemnożółte;

6a 20 – 30
40 – 50

c3
c7,5
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Thuja occidentalis ʹGreen Eggʹ 
żywotnik zachodni ʹGreen Eggʹ – jajowaty 
pokrój; igły ciemnozielone;

5b 30 – 35 c3

Thuja occidentalis ʹHoseriʹ
żywotnik zachodni ʹHoseriʹ – stara, polska 
odmiana; pokrój kulisty; dorasta do 0,8 
m wys.;

5a 25 – 30
50 – 60

c3
c15

Thuja occidentalis ʹLitomyšlʹ
żywotnik zachodni ʹLitomyšlʹ – część 
pędów pozbawiona chlorofilu; pokrój 
stożkowy;

5b 30 – 40 c3

Thuja occidentalis ʹLittle Championʹ
żywotnik zachodni ʹLittle Championʹ – 
regularna, kulista odmiana, dorastająca do 
ok. 1 m wys.;

5b 30 – 40 c3

Thuja occidentalis ʹMagdalenaʹ
żywotnik zachodni ʹMagdalenaʹ – pokrój 
kulisty; barwa żółta z białym upstrzeniem; 
odmiana wyhodowana w naszej szkółce;

5b 40 – 60 c7,5

Thuja occidentalis ʹMeineckeʹs Zwergʹ
żywotnik zachodni ʹMeineckeʹs Zwergʹ – 
pokrój kulisty; białe końcówki pędów;

5b 25 – 30 c3

Thuja occidentalis ʹMirjamʹ PBR

żywotnik zachodni ʹMirjamʹ – nowa, 
kulista odmiana o zielonożółtej barwie; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5b
20 – 30
30 – 40
40 – 50

c3
c7,5
c12

Thuja occidentalis ʹRheingoldʹ
żywotnik zachodni ʹRheingoldʹ – pokrój 
zwarty, szeroki; barwa igieł ciemnożółta;

5a 30 – 40 c3

Thuja occidentalis ʹSelenaʹ
żywotnik zachodni ʹSelenaʹ – dorasta 
do 1,5 m wys.; pokrój kulisty; kolor 
żółtoseledynowy;

5a 30 – 40
80 – 100

c3
c30

Thuja occidentalis ʹSmaragdʹ
żywotnik zachodni ʹSmaragdʹ – 
piramidalna, soczysto zielona forma; 
idealna odmiana na żywopłoty;

5a

50 – 60
80 – 100
120 – 140
140 – 160
120 – 150
150 – 200

c3
c7,5
c30
c30
c50
c50

 
 

Thuja occidentalis ʹWareana Lutescensʹ
żywotnik zachodni ʹWareana Lutescensʹ – 
pokrój walcowaty; żółtawy kolor igieł;

5a 60 – 80 c7,5
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Thuja occidentalis ʹYellow Ribbonʹ
żywotnik zachodni ʹYellow Ribbonʹ – 
pokrój stożkowy; kolor złotożółty;

5b

30 – 40
100 – 120
120 – 140
140 – 160
120 – 140

c3
c15
c20
c30
c43  

Thuja plicata ʹEschrichs Grüne Kugelʹ
żywotnik olbrzymi ʹEschrichs Grüne 
Kugelʹ – płaskokulista forma; igły 
ciemnozielone;

5b 20 – 30 c3

Thuja plicata ʹKagerʹs Beautyʹ 
żywotnik olbrzymi ʹKagerʹs Beautyʹ – 
krzew o ciekawym, kopiastym pokroju; 
pędy sznurkowate, spłaszczone, 
przewisające;

5b 20 – 30 c3

Thuja plicata ʹKórnikʹ
żywotnik olbrzymi ʹKórnikʹ – pokrój 
stożkowy; końcówki pędów żółte;

5b 30 – 40
60 – 80

c3
c7,5

Thuja plicata ʹMartinʹ
żywotnik olbrzymi ʹMartinʹ – forma 
stożkowa; wzrost silny; łuski intensywnie 
zielone, błyszczące; dobra odmiana 
żywopłotowa;

5b 60 – 80 c3

Thuja plicata ʹWhipcordʹ
żywotnik olbrzymi ʹWhipcordʹ – krzew 
do 0,7 m wys.; pędy ʹʹsznurkowateʹʹ, 
bardzo wydłużone;

5b 20 – 30 c3

TSUGA – CHOINA

Tsuga canadensis
choina kanadyjska – zimozielone drzewo 
do 20 m wys.; dobrze znosi cień; nadaje 
się na formowane żywopłoty;

5b
40 – 60
60 – 80

200 – 220

c3
c10
c50

Tsuga canadensis ʹColeʹs Prostrateʹ 
choina kanadyjska ʹColeʹs Prostrateʹ 
– wolno rosnąca odmiana o płożącym 
pokroju; dorasta do 0,2 m wys. 
i 1 m średnicy;

6a 30 – 40 c5

Tsuga canadensis ʹJeddelohʹ
choina kanadyjskaʹJeddelohʹ – półkulista, 
wolno rosnąca odmiana; dorasta 
do 0,8 m wysokości;

6a 20 – 30 c3
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AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier arborea ʹRobin Hillʹ 
świdośliwa drzewiasta ʹRobin Hillʹ – kwiaty 
w pąkach zaróżowione, po otwarciu białe; 
ładny, regularny pokrój;

5a 140 – 160 c7,5

Amelanchier lamarckii 
świdośliwa Lamarcka – krzew do 4 – 5 m 
wys.; kwitnie obficie na biało; cenna roślina 
żywopłotowa;

5a 60 – 80 c5

Amelanchier laevis ʹBallerinaʹ 
świdośliwa gładka ʹBallerinaʹ – nieduże 
drzewo, kwitnące wiosną bardzo obficie na 
biało; liczne, ciemnoczerwone owoce;

5a

140 – 160
80 – 100
120 – 140
140 – 160

c7,5
c7,5
c7,5
c7,5

pa
pa
pa

Amelanchier rotundifolia ʹEdelweissʹ 
świdośliwa okrągłolistna ʹEdelweissʹ – 
wysoki krzew; kwiaty duże, białe; kwitnie 
bardzo obficie; liście srebrzystoszare;

5a 40 – 60 c5

Rośliny owocowe
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ARONIA – ARONIA

Aronia arbutifolia
aronia czerwona – duży krzew, liście 
błyszczące, owoce czerwone;

5a 60 – 80 c5

Aronia arbutifolia ʹBrilliantʹ 
aronia czerwona ʹBrilliantʹ – obficie 
owocująca odmiana o pięknie 
przebarwiających się jesienią liściach;

5a 120 – 140 c7,5 pa

Aronia melanocarpa ʹHuginʹ
aronia czarna ʹHuginʹ – zwarty, niski krzew 
dorastający do 1 m wys.; piękne jesienne 
przebarwienie liści;

5a
40 – 60
60 – 80

120 – 140

c2
c5

c7,5 pa

Aronia ×prunifolia ʹAronʹ
aronia śliwolistna ʹAronʹ – bardzo plenna 
odmiana owocowa;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c7,5 pa

Aronia ×prunifolia ʹVikingʹ 
aronia śliwolistna ʹVikingʹ – popularna, 
bardzo plenna odmiana owocowa;

5a 60 – 80
120 – 140

c5
c7,5 pa

ASIMINA – URODLIN

Asimina triloba
urodlin trójłatkowy – oryginalna 
roślina o jadalnych owocach; ciekawe, 
brązowoburaczkowe kwiaty;

6b 30 – 40
40 – 60

c3
c5

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

Chaenomeles japonica ʹCidoʹ 
pigwowiec japoński ʹCidoʹ – niski, szeroki 
krzew; kwiaty pomarańczowe; odmiana 
o wyjątkowo aromatycznych owocach;

5a 30 – 40
40 – 60

c3
c5

Chaenomeles japonica ʹCido Redʹ
pigwowiec japoński ʹCido Redʹ – niski, 
rozłożysty krzew; kwiaty czerwone; 
odmiana o wyjątkowo aromatycznych 
owocach;

5a 40 – 60 c5

CORNUS – DEREŃ

Cornus mas
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 40 – 60

60 – 80
c3
c5

Cornus mas ʹAlionaʹ 
dereń jadalny ʹAlionaʹ – odmiana 
wielkoowocowa;

5a 120 – 140 c7,5
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Cornus mas ʹJolicoʹ 
dereń jadalny ʹJolicoʹ – jedna z najlepszych 
odmian owocowych derenia;

5a 100 – 120 c7,5

Cornus mas ʹSchönbrunner  
Gourmet-Dirndlʹ 
dereń jadalny ʹSchönbrunner Gourmet-
Dirndlʹ – austriacka odmiana owocowa;

5a 100 – 120
140 – 160

c7,5
c10

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana ʹCosfordʹ
leszczyna pospolita ʹCosfordʹ – owoce 
duże, wydłużone; dojrzewają w II połowie 
września;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana Cud z Bollwiller 
ʹMerveille de Bollwillerʹ 
leszczyna pospolita Cud z Bollwiller 
– owoce duże, słodkie, bardzo smaczne; 
dojrzewa w I połowie października;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana Kataloński 
leszczyna pospolita Kataloński – 
owoce duże, kulistokanciaste, okrągławe; 
dojrzewają w ii połowie września;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana Nottingham 
ʹNottingham Prolificʹ
leszczyna pospolita Nottingham 
ʹNottingham Prolificʹ – owoce małe, 
wąskoeliptyczne, z obu stron ostro 
zakończone; dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana Olbrzymi z Halle 
ʹHalleʹsche Riesenʹ
leszczyna pospolita Olbrzymi z Halle 
– duże stożkowate orzechy; odmiana 
dojrzewa pod koniec września;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana ʹStellaʹ
leszczyna pospolita ʹStellaʹ – owoce duże; 
liście błyszczące, ciemnopurpurowe;

5a 80 – 100 c5

Corylus avellana ʹSyrenaʹ
leszczyna pospolita ʹSyrenaʹ – liście 
ciemnopurpurowe; owoce duże, jadalne;

5a 60 – 80 c7,5
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Corylus avellana Webba Cenny 
ʹWebbʹs Prize Cobʹ
leszczyna pospolita Webba Cenny ʹWebbʹs 
Prize Cobʹ – owoce duże, silnie wydłużone; 
dojrzewają pod koniec września;

5a 80 – 100 c7,5

Corylus avellana Trapezuński
leszczyna pospolita Trapezuński – owoce 
duże, kształtu cylindrycznego; dojrzewają 
w ii połowie września;

5a 80 – 100 c7,5

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus punctata ʹAureaʹ
głóg cętkowany ʹAureaʹ – bardzo duże, 
ozdobne, żółte owoce; nadają się 
do spożycia na surowo lub w formie 
przetworzonej;

5a 40 – 60 c3

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga f. pyriformis
pigwa pospolita forma gruszkowata – małe 
drzewko; owoce duże, gruszkowate, jadalne;

5b 80 – 100 c5

ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus umbellata
oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający 
do 3-4 m wys.; owoce czerwone, mięsiste, 
jadalne;

5a 60 – 80 c5

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophaë rhamnoides ʹAskolaʹ 
rokitnik pospolity ʹAskolaʹ – odmiana 
żeńska; wysoka zawartość witaminy C i E 
w owocach;

4 40 – 60 c5

Hippophae rhamnoides ʹFriesdorfer 
Orangeʹ
rokitnik pospolity ʹFriesdorfer Orangeʹ – 
odmiana samopylna; owoce duże, soczyste 
z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹFruganaʹ 
rokitnik pospolity ʹFruganaʹ – żeńska 
odmiana owocowa; wysoka zawartość 
witaminy C; owoce średniej wielkości;

4 40 – 60 c5



– 216 –

ro
śl

in
y 

ow
ow

co
w

e

Hippophaë rhamnoides ʹHergoʹ 
rokitnik pospolity ʹHergoʹ – wczesna, 
żeńska odmiana owocowa; owoce 
jasnożółte;

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹLeikoraʹ 
rokitnik pospolity ʹLeikoraʹ – żeńska 
odmiana owocowa; owoce duże, 
ciemnopomarańczowoczerwone; 
dojrzewają późno (ix–x);

4 40 – 60 c5

Hippophaë rhamnoides ʹPollmixʹ 
rokitnik pospolity ʹPollmixʹ – odmiana 
męska; dobry zapylacz;

4 40 – 60 c5

HOVENIA – HOWENIA

Hovenia dulcis
howenia słodka – wysoki krzew lub niskie 
drzewo, nazywane „japońskim drzewem 
rodzynkowym”; szypułki kwiatów mięśnieją 
i stają się słodkie i jadalne;

6b 100 – 120 c5

LONICERA – SUCHODRZEW

Lonicera kamtschatica ʹBakczarskij 
Velikanʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹBakczarskij Velikanʹ – owoce 
podłużnoowalne, niebieskie; owoce bardzo 
duże, do 4,5 cm długości;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica 
ʹDocz Velikanaʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹDocz Velikanaʹ – owoce gruszkowate, 
słodkie; odmiana deserowa;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹGordostʹ Bakczaraʹ
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹGordostʹ Bakczaraʹ – owoce 
wrzecionowate, do 4,5 cm długości; 

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹJuganaʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹJuganaʹ – owoce dzbankowate, bardzo 
słodkie; odmiana deserowa;

2 40 – 60 c5
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Lonicera kamtschatica ʹLeningradskij 
Velikanʹ 
suchodrzew kamczacki ʹLeningradskij 
Welikanʹ – bardzo plenna odmiana; owoce 
duże, cylindryczne, słodkie;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹMorenaʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹMorenaʹ – owoce wrzecionowate, średniej 
wielkości;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹNimfaʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹNimfaʹ – krzew do 1,5 m wys., owoce 
niebiesko-fioletowe, wrzecinowate, słodkie, 
aromatyczne;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹSilginkaʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹSilginkaʹ – krzew obficie owocujący, owoce 
szerokowrzecionowate, bardzo słodkie;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹStreżewczankaʹ  
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹStreżewczankaʹ – owoce 
szerokowrzecionowate, miękkie, lekko 
kwaskowe;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹTomiczkaʹ
suchodrzew kamczacki (jagoda 
kamczacka) ʹTomiczkaʹ – krzew bardzo 
obficie owocujący, owoce wąsko 
owalne, ciemnoniebieskie o nierównej 
powierzchni,słodko-kwaśne;

2 40 – 60 c5

Lonicera kamtschatica ʹVostorgʹ 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
ʹVostorgʹ – owoce szerokowrzecionowate, 
o bardzo dużych owocach, do 5 cm 
długości;

2 40 – 60 c5

MALUS – JABŁOŃ

Malus domestica ʹAdam Mickiewiczʹ
jabłoń domowa ʹAdam Mickiewiczʹ – 
owoce średniej wielkości lub duże, żółto-
zielone; miąższ aromatyczny, kwaskowy; 
owoce dojrzewają w połowie października;

4 140 – 160 c5
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Malus domestica Antonówka 
Półtorafuntowa
jabłoń domowa Antonówka 
Półtorafuntowa – owoce duże, 
jasnożółte; miąższ soczysty, kwaskowaty; 
owoce dojrzewają we wrześniu; doskonałe 
na przetwory;

4 100 – 120 c5

Malus domestica Antonówka Zwykła
jabłoń domowa Antonówka Zwykła 
– owoce średniej wielkości, zielono-
żółte, dojrzewają na początku września; 
miąższ kwaskowaty, bardzo aromatyczny; 
doskonała na szarlotki;

4 200 – 220 c10

Malus domestica ʹAportaʹ
jabłoń domowa ʹAportaʹ – owoce duże, 
żółto-zielone, pokryte woskowym nalotem; 
miąższ zielonkawy, kruchy i soczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają 
w I połowie września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Brzoskwiniowa
jabłoń domowa Brzoskwiniowa – owoce 
duże, żółto-zielone z różowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, słodko-kwaśny; dojrzewają 
na przełomie lipca i sierpnia;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹBursztówka Polskaʹ
jabłoń domowa ʹBursztówka Polskaʹ 
– owoce średniej wielkości, zielonkawo-
żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ 
jasnokremowy o kwaskowatym smaku; 
owoce dojrzewają na przełomie września 
i października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹCalville de Saint Sauverʹ
jabłoń domowa ʹCalville de Saint Sauverʹ – 
owoce duże, zielono-czerwone; dojrzewają 
w połowie października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Cesarz Wilhelm 
ʹKaiser Wilhelmʹ
jabłoń domowa Cesarz Wilhelm ʹKaiser 
Wilhelmʹ – owoce średniej wielkości, 
zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winno – słodki; dojrzewają 
na początku października;

4 140 – 160 c5
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Malus domestica Charłamowskie
jabłoń domowa Charłamowskie 
– owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, 
kruchy, kwaśny; dojrzewają w sierpniu; 
owoce doskonałe na przetwory;

4 100 – 120 c5

Malus domestica 
ʹCynamonówka Prążkowanaʹ
jabłoń domowa ʹCynamonówka 
Prążkowanaʹ – owoce spłaszczone, 
zielonkawo-żółte; miąższ słodko – kwaśny, 
o cynamonowym aromacie; owoce 
dojrzewają na przełomie sierpnia i września;

4 100 – 120 c5

Malus domestica ʹGlogierówkaʹ 
(syn. ʹPepinka Litewskaʹ)
jabłoń domowa ʹGlogierówkaʹ – 
owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają 
w połowie września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹGolden Nobleʹ
jabłoń domowa ʹGolden Nobleʹ – owoce 
zielono-pomarańczowe; dojrzewają we 
wrześniu; owoce stosowane 
do produkcji cydru;

5a 140 – 160 c5

Malus domestica ʹGrafsztynek Inflanckiʹ
jabłoń domowa ʹGrafsztynek Inflanckiʹ 
– owoce średniej wielkości, pokryte 
czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, 
słodko-winny, bardzo aromatyczny; 
dojrzewają we wrześniu;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹGrochówkaʹ
jabłoń domowa ʹGrochówkaʹ – owoce 
niewielkie, żółto-zielone z czerwonym 
rumieńcem; miąższ owoców średnio 
soczysty; owoce dojrzewają w październiku;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹKandil Sinapʹ
jabłoń domowa ʹKandil Sinapʹ – owoce 
średniej wielkości z czerwonym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winno-słodki; owoce 
dojrzewają we wrześniu;

5a 140 – 160 c5
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Malus domestica ʹKantówka Gdańskaʹ
jabłoń domowa ʹKantówka Gdańskaʹ 
– owoce duże, żółte z czerwonym 
rumieńcem; miąższ lekko soczysty; 
dojrzewają we wrześniu; 

4 140 – 160 c5

Malus domestica Kardynalska
jabłoń domowa Kardynalska – owoce 
bardzo duże, stożkowate, zielone; miąższ 
soczysty, słodko-kwaskowaty; dojrzewają 
w październiku;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Koksa 
Pomarańczowa 
jabłoń domowa Koksa Pomarańczowa 
– owoce małe z pomarańczowym 
rumieńcem; bardzo soczysty miąższ 
przypomina w smaku gruszkę; dojrzewają 
pod koniec września;

5a 200 – 220 c10

Malus domestica ʹKorobówkaʹ
jabłoń domowa ʹKorobówkaʹ – owoce drobne, 
zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; 
miąższ słodki o miodowym posmaku;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹKosztelaʹ
jabłoń domowa ʹKosztelaʹ – owoce średniej 
wielkości, zielone; miąższ słodki, soczysty; 
owoce dojrzewają w październiku; odmiana 
deserowa;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Kronselska 
ʹTransparente de Croncelsʹ
jabłoń domowa Kronselska 
ʹTransparente de Croncelsʹ – duże, zielono-
żółte owoce; miąższ soczysty, kwaskowaty, 
aromatyczny; owoce dojrzewają na 
początku września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Królowa Renet
jabłoń domowa Królowa Renet – duże, 
żółte owoce; miąższ średnio soczysty, 
kwaskowaty; owoce dojrzewają w ii 
połowie września;

4 140 – 160 c5
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Malus domestica Krótkonóżka 
Królewska ʹKöniglischer Kurzstielʹ
jabłoń domowa Krótkonóżka 
Królewska ʹKöniglischer Kurzstielʹ 
– owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, 
winny; owoce dojrzewają na początku 
października; doskonałe na przetwory;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Pepina Parkera
jabłoń domowa Pepina Parkera – zielono-
żółte owoce; miąższ kruchy, aromatyczny; 
owoce dojrzewają w I połowie października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Pepina Szafranowa
jabłoń domowa Pepina Szafranowa 
– owoce podłużne, żółtopomarańczowe 
z czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-
winny, lekko kwaśny; owoce dojrzewają 
w ii połowie września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹPiękna Ołtarzewskaʹ
jabłoń domowa ʹPiękna Ołtarzewskaʹ 
– owoce duże, lekko spłaszczone 
z czerwonym rumieńcem; miąższ 
soczysty, chrupiący; dojrzewają 
w I połowie września; odmiana deserowa;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Piękna z Boskoop 
ʹSchone van Boskoopʹ
jabłoń domowa Piękna z Boskoop 
ʹSchone van Boskoopʹ – owoce duże, 
zielono-żółte; miąższ kruchy, kwaśny; 
owoce dojrzewają w październiku;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹRajewskieʹ
jabłoń domowa ʹRajewskieʹ – owoce duże, 
słomkowozielone z niebieskim nalotem; 
miąższ kruchy, soczysty; dojrzewają pod 
koniec października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹRarytas Śląskiʹ
jabłoń domowa ʹRarytas Śląskiʹ – owoce 
średniej wielkości, kulistospłaszczone, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ kruchy, 
soczysty; owoce najlepsze do spożycia pod 
koniec grudnia;

4 140 – 160 c5
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Malus domestica Reneta Ananasowa
jabłoń domowa Reneta Ananasowa 
– owoce średniej wielkości, żółte; miąższ 
soczysty; owoce dojrzewają w pierwszej 
połowie września;

4 100 – 120 c5

Malus domestica Reneta Landsberska
jabłoń domowa Reneta Landsberska 
– owoce duże, zielonkawo-żółte z lekkim, 
pomarańczowym rumieńcem; miąższ 
soczysty, winny; owoce dojrzewają na 
przełomie września i października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Reneta Szampańska
jabłoń domowa Reneta Szampańska 
– owoce średniej wielkości, spłaszczone, 
żółte, pokryte różowym rumieńcem; miąższ 
soczysty, kruchy; owoce najlepsze do 
spożycia pod koniec grudnia;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹSary Sinapʹ
jabłoń domowa ʹSary Sinapʹ – owoce małe, 
cylindryczne, wydłużone; miąższ biały 
o przyjemnym słodkim smaku; dojrzewają 
w październiku; odmiana bardzo 
interesujące ze względu na kształt owoców;

5a 140 – 160 c5

Malus domestica ʹStrumiłłówkaʹ
jabłoń domowa ʹStrumiłłówkaʹ – owoce 
średniej wielkości, okrągławe, szarożółte 
z ceglastym rumieńcem; miąższ twardy, 
kwaskowy; dojrzewają w ii połowie 
września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica ʹSuislepperʹ
jabłoń domowa ʹSuislepperʹ – owoce 
średniej wielkości, zielonkawo-żółte; 
dojrzewają na początku sierpnia;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Szampańskie
jabłoń domowa Szampańskie – owoce 
średniej wielkości, podłużne, jasnozielone 
z lekkim, różowym rumieńcem; dojrzewają 
w połowie pażdziernika;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Szara Reneta
jabłoń domowa Szara Reneta – duże 
baryłkowate, zielonopomarańczowe 
owoce; miąższ soczysty, kwaśny; dojrzewa 
w połowie października;

4 200 – 220 c10
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Malus domestica Titówka
jabłoń domowa Titówka – owoce duże, 
żółte z pomarańczowymi rumieńcami; miąższ 
soczysty o winnym kwaskowatym smaku; 
owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Truskawkowe 
Nietschnera
jabłoń domowa Truskawkowe 
Nietschnera – owoce średniej wielkości, 
pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ 
słodko-winny o lekko truskawkowym 
posmaku; owoce dojrzewają w sierpniu;

4 100 – 120 c5

Malus domestica ʹWinter Bananaʹ
jabłoń domowa ʹWinter Bananaʹ – 
owoce duże, szeroko-stożkowate, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, 
słodki, w smaku przypominający banany; 
najlepsze do spożycia grudniu;

5a 100 – 120 c5

Malus domestica Złota Reneta 
jabłoń domowa Złota Reneta – owoce 
średniej wielkości, żółte z pomarańczowym 
rumieńcem; miąższ średniosoczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają 
w ii połowie września;

4 200 – 220 c10

Malus domestica ʹZłotka Kwidzyńskaʹ
jabłoń domowa ʹZłotka Kwidzyńskaʹ – 
owoce średniej wielkości, zielonożółte; 
miąższ słodko-kwaśny; owoce dojrzewają 
w połowie października;

4 140 – 160 c5

Malus domestica Żeleźniak
jabłoń domowa Żeleźniak – owoce 
z sinawym nalotem i zielonożółtą skórką 
z ciemnoczerwonym rumieńcem; miąższ 
mało soczysty, słodkawy; owoce dojrzewają 
w drugiej połowie października; doskonałe 
na przetwory;

4 140 – 160 c5

Malus ʹJohn Downieʹ
jabłoń ʹJohn Downieʹ – owoce liczne, 
pomarańczowoczerwone, doskonałe na 
wszelkiego rodzaju przetwory oraz do 
kandyzowania w cukrze;

5a 60 – 80 c5
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MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica ʹBredase Reusʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹBredase Reusʹ– 
bardzo plenna odmiana o dużych owocach;

5b 60 – 80 c5

Mespilus germanica ʹMacrocarpaʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹMacrocarpaʹ – owoce 
bardzo duże, pękate; odmiana uprawiana 
w Europie od czasów starożytnych;

5b 160 – 180 c5

Mespilus germanica ʹWesterveldʹ   
nieszpułka zwyczajna ʹWesterveldʹ – bardzo 
plenna odmiana o olbrzymich owocach;

5b 60 – 80 c5

MORUS – MORWA

Morus alba
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki 
krzew; owoce jadalne;

5b
60 – 80

120 – 140
180 – 200

c3
c5
c15

Morus alba ʹEldoradoʹ 
morwa biała ʹEldoradoʹ – bardzo duże, 
soczyste, białe owoce;

5b 80 – 100 c5

Morus alba ʹNanaʹ 5b 60 – 80 c5 pa

Morus alba ʹPendulaʹ 
morwa biała ʹPendulaʹ – forma płacząca; 5b

120 – 140
160
200
200
200

c12
c30
c30
c45
c55

6 – 8
8 – 10
10 – 12
12 – 14

pa
pa
pa
pa
pa

Morus alba ʹShin-tsoʹ 
morwa biała ʹShin-tsoʹ – bardzo plenna 
odmiana owocowa;

5b 80 – 100
100 – 120

c5
c7,5 pa

Morus latifolia ʹSpirataʹ 
morwa szerokolistna ʹSpirataʹ – pędy 
zygzakowato poskręcane; liście duże, 
błyszczące; owoce jadalne;

5b 80 – 100 c5

PRUNUS – CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA

Prunus ansu
morela ansu – bardzo odporny na mróz 
gatunek moreli pochodzący z Chin; owoce 
drobne, smaczne;

5a 80 – 100 c5

Prunus armeniaca ʹEarly Orangeʹ
morela pospolita ʹEarly Orangeʹ – owoce 
pomarańczowe z czerwonym rumieńcem; 
dojrzewają pod koniec lipca; wysoka 
odporność na mróz; wysoka plenność;

6a 160 – 180 c10
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Prunus avium ʹKordiaʹ
czereśnia ptasia ʹKordiaʹ – owoce duże, 
ciemnoczerwone; dojrzewają pod koniec 
lipca; jedna z najpóźniejszych odmian 
czereśni; obfite owocowanie;

5b 160 – 180 c10

Prunus avium ʹLapinsʹ 
czereśnia ptasia ʹLapinsʹ – polska odmiana 
nie wymagająca przepylenia; owoce duże, 
intensywnie czerwone; miąższ czerwony, 
soczysty, bardzo smaczny; dojrzewa 
w połowie lipca;

5b 160 – 180 c10

Prunus avium ʹRainierʹ 
czereśnia ptasia ʹRainierʹ – owoce duże, 
jasnożółte z czerwonym rumieńcem; miąższ 
soczysty, bardzo słodki; dojrzewa bardzo 
późno;

5b 160 – 180 c10

Prunus cerasifera  
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie 
drzewo o białych kwiatach i drobnych 
żółtych lub pomarańczowych owocach,  
tzw. mirabelkach;

5a 100 – 120 c5

Prunus cerasus Łutówka
wiśnia pospolita Łutówka – owoce duże, 
ciemnowiśniowe; dojrzewa na przełomie 
lipca i sierpnia;

5b 160 – 180 c10

Prunus domestica Królowa Wiktoria 
ʹVictoriaʹ
śliwa domowa Królowa Wiktoria 
ʹVictoriaʹ – owoce różowo-czerwone 
z niebieskawym nalotem; dojrzewają na 
przełomie sierpnia i września;

5b 160 – 180 c10

Prunus domestica Renkloda Ulena 
ʹReine Claude dʹOullinsʹ
śliwa domowa Renkloda Ulena ʹReine 
Claude dʹOullinsʹ – owoce duże, kuliste 
o żółtej skórce; miąższ soczysty, słodki; 
dojrzewają w połowie lipca;

5b 160 – 180 c10

Prunus domestica ʹWęgierka Dąbrowickaʹ
śliwa domowa ʹWęgierka Dąbrowickaʹ 
– owoce średniej wielkości, granatowe 
z niebieskawym nalotem; dojrzewają 
w połowie lipca;

5b 140 – 160 c10
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Prunus persica ʹHarnaśʹ
brzoskwinia zwyczajna ʹHarnaśʹ – odmiana 
deserowa o owocach średniej wielkości 
z jasnoczerwonym rumieńcem; miąższ 
żółty; dojrzewa na początku sierpnia;

6b 180 – 200 c10

Prunus persica ʹInkaʹ 
brzoskwinia zwyczajna ʹInkaʹ – polska 
odmiana deserowa; owoce duże, żółtawe 
z pomarańczowym rumieńcem; 

6b 180 – 200 c10

Prunus persica ʹMelred Weepingʹ
brzoskwinia zwyczajna ʹMelred Weepingʹ 
– pokrój płaczący, parasolowaty; kwiaty 
ciemnoróżowe;

6b 160 – 180 c12 pa

Prunus persica ʹRedhavenʹ 
brzoskwinia zwyczajna ʹRedhavenʹ – owoce 
duże, kuliste, pomarańczowe z czerwonym 
rumieńcem; 

6b 180 – 200 c10

Prunus spinosa
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty 
krzew; kwiaty białe; owoce jadalne, 
polecane do wyrobu nalewek;

5a 60 – 80 c5

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis   
pseudocydonia chińska – wysoki krzew 
spokrewniony z pigwą i pigwowcem; owoce 
bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 100 – 120 c5

PYRUS – GRUSZA

Pyrus communis Lipcówka Kolorowa
grusza pospolita Lipcówka Kolorowa 
– owoce małe, zielonkawożółte, często 
z pomarańczowym paskowanym 
rumieńcem; miąższ bardzo soczysty; zbiór 
w ii połowie lipca;

5b 160 – 180 c10

RIBES – PORZECZKA, AGREST

Ribes ʹCromaʹ 
porzeczkoagrest ʹCromaʹ – owoce duże, 
czarne z fioletowym nalotem, słodkie, 
dojrzewają w lipcu;

80 – 100 c7,5 pa
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Ribes nigrum ʹBen Sarekʹ
porzeczka czarna ʹBen Sarekʹ – odmiana 
deserowa o zwartym pokroju; dorasta  
do 1,5 m wys.;

5a 60 – 80 c5

Ribes nigrum ʹTitaniaʹ
porzeczka czarna ʹTitaniaʹ – odmiana 
o silnym wzroście do 2 m wys.; owoce 
doskonałe na przetwory;

5a 60 – 80
80 – 100

c5
c7,5 pa

Ribes niveum Biała Wersalska 
ʹVersailles Blancheʹ
porzeczka biała Biała Wersalska 
ʹVersailles Blancheʹ – owoce zebrane 
w długie, wąskie grona; dorasta  
do 1,5 m wys.;

5b 60 – 80 c5

Ribes niveum Biała z Jüteborg  
ʹWeisse aus Jüteborgʹ
porzeczka biała Biała z Jüteborg 
ʹWeisse aus Jüteborgʹ – owoce zebrane 
w długie, wąskie grona; dorasta  
do 1,5 m wys.;

5b 60 – 80
80 – 100

c5
c7,5 pa

Ribes rubrum ʹJonkheer van Tetsʹ
porzeczka czerwona ʹJonkheer van Tetsʹ 
– odmiana o silnym wzroście do 2 m; 
pokrój szerokokulisty; owoce bardzo duże; 
doskonałe na przetwory;

4 60 – 80
80 – 100

c5
c7,5 pa

Ribes rubrum ʹRondomʹ
porzeczka czerwona ʹRondomʹ – bardzo 
plenna odmiana deserowa; dorasta  
do 1,5 m wys.;

4 60 – 80 c5

Ribes uva-crispa ʹCzerwony Triumfʹ
agrest ʹCzerwony Triumfʹ – plenna odmiana 
o owocach czerwonych, omszonych; 

5a 80 – 100 c7,5 pa

Ribes uva-crispa ʹHinnonmaki Gelbʹ
agrest ʹHinnonmaki Gelbʹ – plenna 
odmiana o żółtych owocach;

5a 40 – 60 c5

Ribes uva-crispa ʹHinnonmaki Rotʹ
agrest ʹHinnonmaki Rotʹ – plenna odmiana 
o czerwonych owocach;

5a 40 – 60 c5

Ribes uva-crispa ʹInvictaʹ
agrest ʹInvictaʹ – plenna odmiana o średniej 
wielkości zielonożółtych owocach;

5a 80 – 100 c7,5 pa
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Ribes uva-crispa ʹMucurinesʹ 
agrest ʹMucurinesʹ – rosyjska odmiana; 
owoce żółte, średniej wielkości, słodkie;

5a 40 – 60 c5

Ribes uva-crispa ʹRedevaʹ 
agrest ʹRedevaʹ – owoce średniej wielkości, 
czerwone, słodkie; dojrzewa w lipcu; 
wysoka dporność na mączniaka;

5a 40 – 60 c5

Ribes uva-crispa ʹRiversaʹ
agrest ʹRiversaʹ – bardzo wczesna odmiana 
odporna na mączniaka; owoce żółte;

5a 80 – 100 c7,5 pa

ROSA – RÓŻA

Rosa rugosa
róża pomarszczona – owoce gatunku 
nadają się do przyrządzania przetworów 
i win; z płatków utartych z cukrem wyrabia 
się konfitury;

5a 40 – 60 c3

Rosa villosa
róża jabłkowata – owoce gatunku nadają się 
do przyrządzania syropów, konfitur i win; 

5a 40 – 60 c5

RUBUS – JEŻYNA, MALINA, MALINOJEŻYNA

Rubus fruticosus ʹBrzezinaʹ PBR 
jeżyna bezkolcowa ʹBrzezinaʹ – silnie 
rosnąca, odporna na mróz odmiana 
o dużych, smacznych owocach; pędy 
osiągają 2 – 4 m długości;

5b 60 – 80 c5

Rubus fruticosus ʹNavahoʹ 
jeżyna bezkolcowa ʹNavahoʹ – odmiana 
o dużych, smacznych owocach; pędy 
osiągają 1,5 – 2 m długości;

5b 60 – 80 c5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra
bez czarny – rozłożysty krzew; kwiaty 
i owoce nadają się do wyrobu soków 
i nalewek;

5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra ʹHaidegg 17ʹ 
bez czarny ʹHaidegg 17ʹ – bardzo obficie 
owocująca odmiana sadownicza;

5a 40 – 60 c5
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Sambucus nigra ʹObeliskʹ PBR

bez czarny ʹObeliskʹ – nowa odmiana bzu 
wyhodowana w naszej szkółce; pokrój 
kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 60 – 80 c5

Sambucus nigra ʹSampoʹ
bez czarny ʹSampoʹ – odmiana owocowa 
o wysokiej plenności;

5a 60 – 80 c5

SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty 
krzew osiągający 2 m wys.; liście srebrzyste, 
wydłużone; czerwone owoce są jadalne po 
przemrożeniu;

5a 30 – 40 c5

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia ʹFallaxʹ 
jarzębinoaronia ʹFallaxʹ – rzadko spotykany 
mieszaniec międzygatunkowy; owoce 
jadalne;

3 120 – 140 c7,5 pa

×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew 
o nieregularnym pokroju; rzadko spotykany 
mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce 
czerwone, błyszczące;

3 120 – 140 c7,5 pa

×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

×Sorbopyrus auricularis
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki 
mieszaniec międzyrodzajowy; owoce 
jadalne, podobne do małej gruszki;

6a 120 – 140 c7,5 pa

SORBUS – JARZĄB

Sorbus ʹAlaja Krupnajaʹ   
jarząb ʹAlaja Krupnajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce duże, słodkie, jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus aucuparia ʹKonzentraʹ
jarząb pospolity ʹKonzentraʹ – owoce 
duże, matowoczerwone, jadalne; wysoka 
zawartość witaminy C;

3 120 – 140 c5
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Sorbus ʹBurkaʹ
jarząb ʹBurkaʹ – owoce duże, jadalne, 
brunatnoczerwone, przypominające 
w smaku owoce aronii; odmiana hodowli 
Iwana Miczurina;

3 140 – 160 c5

Sorbus ʹBusinkaʹ
jarząb ʹBusinkaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; 

3 120 – 140 c5

Sorbus domestica
jarząb domowy – duże, gruszkowate, 
jadalne owoce;

6b 100 – 120 c5

Sorbus ʹGranatnajaʹ 
jarząb ʹGranatnajaʹ – owoce bardzo duże, 
słodkie, ciemnogranatowe; odmiana 
hodowli Iwana Miczurina;

3 120 – 140
180 – 200

c5
c7,5 pa

Sorbus ʹKrasnajaʹ
jarząb ʹKrasnajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce kwaśne, czerwone 
o średnicy 12 – 15 mm; odmiana nadająca 
się na przetwory;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹKrasnaja Krupnajaʹ
jarząb ʹKrasnaja Krupnajaʹ – rosyjska 
odmiana owocowa; owoce duże, słodkie, 
jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹKubowajaʹ 
jarząb ʹKubowajaʹ – owoce duże, jadalne; 3 120 – 140 c5

Sorbus ʹLikjornajaʹ 
jarząb ʹLikjornajaʹ – owoce prawie czarne, 
słodkie; odmiana nadająca się na nalewki, 
dżemy i konfitury;

3 80 – 100
160 – 180

c5
c5

Sorbus ʹMiczurinskaja Diesiertnajaʹ 
jarząb ʹMiczurinskaja Diesiertnajaʹ – 
rosyjska odmiana owocowa; owoce 
ciemnoczerwone, polecane do spożycia na 
surowo lub w formie przetworzonej;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹMoravskaja Krupnopłodnajaʹ
jarząb ʹMoravskaja Krupnopłodnajaʹ – 
owoce czerwone, duże, jadalne;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹNevezhinskajaʹ
jarząb ʹNevezhinskajaʹ – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce duże, pomarańczowe;

3 120 – 140 c5
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Sorbus ʹRubinowajaʹ
jarząb ʹRubinowajaʹ – owoce średniej 
wielkości, ciemnoczerwone, słodkie;

3 120 – 140 c5

Sorbus ʹSacharnaja Pietrowaʹ
jarząb ʹSacharnaja Pietrowaʹ – rosyjska 
odmiana o wyjątkowo słodkich owocach;

4 120 – 140 c5

Sorbus ʹTitanʹ
jarząb ʹTitanʹ – owoce duże, 
ciemnoczerwone, smaczne;

4 120 – 140 c5

Sorbus ʹŻołtajaʹ
jarząb ʹŻołtajaʹ – owoce średniej wielkości, 
soczyste, żółtopomarańczowe;

3 160 – 180 c5

VIBURNUM – KALINA

Viburnum opulus ʹTajożnyje Rubinyʹ
kalina koralowa ʹTajożnyje Rubinyʹ 
– rosyjska odmiana owocowa; duże 
owoce, nadające się na przetwory 
(nalewki, galaretki);

4 160 – 180 c12 pa

Viburnum opulus ʹUlgenʹ
kalina koralowa ʹUlgenʹ – odmiana 
owocowa; duże owoce, nadające się na 
przetwory (nalewki, galaretki);

4 40 – 60
60 – 80

c3
c5
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Salix gracilistyla 'Mt Aso'

etykieta
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złoty medal
zieleń to życie 2014 Magnolia kobus 'Isis'PBR

Spiraea betulifolia 'Tor Gold'PBRSorbus Autumn Spire 'Flanrock'PBR

złoty medal
zieleń to życie 2008

złoty medal
zieleń to życie 2012
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Quercus 'Monument'PBR
złoty medal
zieleń to życie 2009



– 235 –
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wyróżnienie
zieleń to życie 2010
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Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251'PBR

brązowy medal
zieleń to życie 2015

złoty medal
flower expo, moskwa 2015
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wyróżnienie
zieleń to życie 2013

Sambucus nigra 'Obelisk'PBR
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Magnolia wilsonii

Magnolia 'Yellow River'
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Magnolia 'Black Tulip'
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Malus 'Diable Rouge'

Syringa vulgaris 'Pomorzanka'
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Syringa vulgaris 'Liliana'
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×Sinocalycalycanthus 'Venus'

Calycanthus floridus 'Athens'
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Calycanthus floridus

×Sinocalycalycanthus raulstonii 'Hartlage Wine'
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Hamamelis ×intermedia 'Orange Peel'
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'Birgit'

 'Arnold Promise'
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Hydrangea paniculata Magical Candle 'Bokraflame'PBR
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 'Silver Dollar'

Diamant Rouge 'Rendia'PBR
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Rosa damascena 'Blush Damask'
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Acer japonicum 'Green Cascade'

 Acer mandshuricum
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Acer platanoides 'Marit'
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'Duchesse de Nemours'

'Golden Treasure'

Paeonia
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'Celebrity'

'Pillow Talk'
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Yucca filamentosa 'Color Guard'

Aesculus hippocastanum 'Franek'Aesculus ×mississipiensis
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Aesculus glabra 'October Red'
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Trifolium repens 'Dragon's Blood'

Trifolium repens 'Isabella'
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Geranium ×magnificum 'Rosemoor'

Geranium pratense 'Splish-splash'
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Betula davurica
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Quercus pontica



Og ród



Og ród

Przy szkółce znajduje się ogród pokazowy 
z unikalną kolekcją ponad

6000
g at u n k ó w  i  o d m i a n

roślin drzewiastych i bylin, przydatnych do uprawy w naszej 
streſie klimatycznej. Z tego powodu naszą szkółkę odwiedza 
wielu uczniów, studentów, ludzi profesjonalnie zajmujących 

się drzewami i miłośników roślin, zarówno z terenu całej 
Polski, jak i z zagranicy.
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Jarzębina - zimowa spiżarnia
naszych skrzydlatych przyjaciół

Sorbus ‘Kubowaja’

Sorbus ‘Red Tip’ Carduelis chloris

Sorbus ‘Pink Veil’ Sorbus ‘Coral Pink’

Sorbus koehneana

Sorbus commixta

Sorbus cashmiriana

s z m i t . p l

Sorbus ‘Granatnaja’

Sorbus ‘Burka’ Sorbus ‘Krasawaica’

Sorbus ‘Miczurinskaja 
Diesiertnaja’

Sorbus ‘Rubinowaja’

Sorbus ‘Titan’

Sorbus ‘Likjornaja’

Sorbus ‘Flanrock’ PBR

Autumn Spire

Sorbus aucuparia
‘Fastigiata’

Sorbus aucuparia
‘Sheerwater Seedling’

Sorbus ×arnoldiana
‘Golden Wonder’

  
       

    
  
                    

      

            

  
         

                   

Plakaty w formacie a1 (59,4 × 84 cm) można 
zamawiać drogą telefoniczną lub e-mailową.

dostępne dla naszych klientów
Plakaty



zapraszamy na nasze strony internetowe
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