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W tym roku obchodzimy jubileusz 40-lecia  
istnienia naszej Szkółki.

Ta okrągła rocznica skłania nas do refleksyjnego spoj-
rzenia na zmiany, jakie dokonały się w ostatnich dziesię-
cioleciach. Jesteśmy dumni, że z niewielkiego gospodar-
stwa założonego w 1982 roku we wsi pod Ciechanowem 
po latach wyrosła jedna z największych szkółek roślin 
ozdobnych w tej części Europy. Pragnąc podzielić się 
z Państwem radością z jubileuszu, na kolejnych stronach 
przygotowaliśmy rys historyczny Szkółki. Przedstawia 
on po krótce nasze dokonania na przestrzeni ostatnich 
czterech dekad. To wszystko nie byłoby możliwe bez 
trudu codziennej pracy, kultywowania rodzinnej tradycji 
ogrodniczej, a przede wszystkim – wielkiej pasji do roślin.

Korzystając z okazji pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim osobom życzliwie zaangażowanym w pracę 
naszej Szkółki. Serdecznie podziękowania składamy 
przede wszystkim Państwu – naszym Klientom. Cieszy 
nas zaufanie, którym nas Państwo obdarzają podejmując 
z nami współpracę. To dzięki Wam nadal możemy się 
rozwijać i, wśród licznych trudności związanych z realia-
mi dzisiejszego świata, znajdować motywację do stawia-
nia czoła kolejnym wyzwaniom.

Tegoroczny, xxxvii cennik hurtowy roślin produko-
wanych w naszej Szkółce, wzbogaciliśmy o dział Nasze 
odmiany. Znajdą w nim Państwo odmiany naszej hodow-
li bądź takie, których jesteśmy właścicielami.

Co nowego?
W tym roku w naszym katalogu znalazło się aż 

380 roślinnych nowości. Wzorem ubiegłego sezonu 
nadal poszerzamy ofertę judaszowców (Cercis). Są to 
wyjątkowo wytrzymałe rośliny, odporne na warunki 
zmieniającego się klimatu, m.in. suche i upalne lata. 

Szczególnie warta uwagi jest nowa amerykańska od-
miana judaszowca kanadyjskiego Eternal Flame  
(Cercis canadensis Eternal Flame 'nc2016-2'pbr), a tak-
że odmiana płacząca, o złotych liściach – judaszowiec  
kanadyjski Golden Falls (Cercis canadensis Golden 
Falls 'nc2015-12'pbr).

Wśród l icznych nowości  na uwag ę zasług u-
je  także tul ipanowiec amer ykański  'Snowbird'  
(Liriodendron tulipifera 'Snowbird'). Odznacza się on 
białokremowo obrzeżonymi liśćmi, przy czym ta ozdob-
na cecha widoczna jest wyraźnie aż do końca sezonu.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w ubie-
głorocznej wystawie Zieleń to Życie. Tym bardziej, że 
przygotowane przez nas stoisko zostało odznaczone 
Złotym Wawrzynem w konkursie na najładniejsze sto-
isko roślinne.

W tym sezonie planujemy udział w następujących  
wystawach:
• Zieleń to Życie, Warszawa, 1–3 września 2022
• Zielony ShowRoom ,  Konstantynów Łódzki, 
        7–9 listopada 2022
• ipm Essen, Essen, Niemcy, 24–27 stycznia 2023.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkółki oraz za-
inspirowania się nasadzeniami w ogrodzie pokazo-
wym. Polecamy też nasze portale internetowe: szmit.pl 
i EncyklopediaDrzew.pl oraz nasz profil na Facebooku 
facebook.com/SzkolkaSzmit/.

Życzymy spokojnego sezonu ogrodniczego. W tru-
dach codzienności pamiętajmy o ogrodach – miejscu 
wytchnienia i odpoczynku.

Rodzina Szmitów

Szanowni Państwo



Szmit Family

This year we are celebrating 40th anniversary 
of functioning of our Nursery.

This round anniversary let us think reflectively about 
changes that have occurred within the last decades. We 
are proud that after years our small farm established in 
1982 in a countryside nearby Ciechanów has turned into 
one of the largest plant nurseries in this part of Europe. 
We would like to share with You our delight resulting 
from the anniversary. On the following pages you can 
find a short historical overview of the Nursery. It presents 
our accomplishments over the last four decades. The said 
could not be possible without everyday hard work, cul-
tivation of family gardening tradition, and most of all – 
great passion to plants.

At the same time, we would like to say thank you 
to all persons engaged in work of our Nursery. Special 
thanks shall be offered to You – our Clients. We are 
glad that you are showing your trust by starting coopera-
tion with us. Thanks to You we can continue our growth 
and, despite difficulties of today’s reality, we are motivat-
ed to face new challenges.

This year’s 37th wholesale price list of plants pro-
duced in our Nursery has been extended by Our Varieties 
section. You can find therein varieties of our cultivation, 
or the ones we are owners of.

Novelties
The current catalogue includes over 380 plant novelties. 

Similarly to the last year, the offer of Cercis has been en-
larged. These are exceptionally resilient plants, resistant to 
the changing climate, such as dry and hot summer.

New American variety of Eternal Flame (Cercis ca-
nadensis Eternal Flame 'nc2016-2'pbr),  as well as the 
variety with golden leaves Golden Falls (Cercis cana-
densis Golden Falls 'nc2015-12'pbr) are worth paying 
special attention to.

Among the novelties that may be of interest one can 
also find 'Snowbird' (Liriodendron tulipifera 'Snowbird'). 
It is characterized by leaves with white cream margin; this 
decorative feature can be observed throughout the season. 

We are glad that we could participate in the last year’s 
Green is Life exhibition, during which our stand was grant-
ed the Golden Laurel award in the most attractive plant 
stand arrangement contest.

This season, we are planning to take part in the following 
exhibitions:
• Green is Life, Warsaw, 1–3 September 2022
• Green ShowRoom, Konstantynów Łódzki, 
        7–9 November 2022
• ipm Essen, Essen, Germany, 24–27 January 2023.

We encourage you to visit our Nursery and to get inspired 
by our display garden. You are also invited to visit our 
web pages: szmit.pl and EncyklopediaDrzew.pl as well as 
our Facebook profile facebook.com/SzkolkaSzmit/.

We wish you a calm gardening season. While en-
countering difficulties of our everyday life it is worth to 
remember of gardens – place of rest and leisure.

Dear Sir or Madam,



В этом году мы празднуем юбилей сорокалетия 
существования нашего Питомника. 

Эта круглая годовщина побуждает нас задержать 
пристальный взгляд на изменениях, произошедших 
за последние десятиления. Мы гордимся тем, что из 
небольшого хозяйства, основанного в 1982 году в 
деревне под городом Цеханув, за истекшие годы вы-
рос один из крупнейших питомников декоративных 
растений в нашей части Европы. Желая поделиться с 
Вами нашей радостью по случаю юбилея, на очередных 
страницах представляем краткий очерк истории нашей 
фирмы. В нем указаны наши достижения на протяже-
нии четырех последних десятилетий. Все это не было 
бы возможно без повседневного тяжелого труда, куль-
тивирования семейных садоводческих традиций и пре-
жде всего – страстного увлечения растениями.

Пользуясь случаем, мы хотим горячо поблагода-
рить всех, кто добросовестно трудился в нашем Пи-
томнике и прежде всего Вас – наших клиентов. Мы 
рады тому доверию, которое вы нам оказываете, со-
трудничая с нами. Именно благодаря Вам мы можем 
продолжать развиваться и, несмотря на множество 
трудностей, связанных с реалиями сегодняшнего дня, 
находить мотивацию для успешного решения очеред-
ных задач. 

Настоящий, хххvii оптовый прейскурант рас-
тений, производимых в нашем Питомнике, мы обо-
гатили новым разделом Наши сорта, в котором со-
держатся сорта нашей селекции, а также те, правом 
на которые мы обладаем. 

Что нового в нашем предложении?
В этом году в нашем каталоге находится 380 рас-

тений-новинок. Как и в прошлом сезоне, в текущем 
году продолжаем расширять предложение церци-
сов – юдино дерево(Cercis). Это необыкновенно  
выносливые растения, устойчивые к условиям 

меняющегося климата (засушливое и жаркое лето). 
Особого внимания заслуживает новый американ-
ский сорт церциса канадского Eternal Flame (Cercis 
canadensis Eternal Flame 'nc2016-2'pbr), а также 
плакучий сорт с золотистой листвой – церцис канад-
ский  Golden Falls (Cercis canadensis Golden Falls 
'nc2015-12'pbr). Среди многочисленных новинок вни-
мания заслуживает тоже лириодендрон американский 
‘Snowbird’ (Liriodendron tulipifera 'Snowbird'). Он вы-
деляется белоокаймленными листьями, причем эта 
декоративная черта отчетливо проявляется вплоть до 
конца сезона. 

Мы рады, что могли принять участие в прошло-
годней выставке Zieleń to Życie (Зелень это Жизнь), 
тем более, что наш стенд получил награду Złoty 
Wawrzyn (Золотой лавр) в конкурсе на самый краси-
вый стенд с растениями. 

В этом сезоне планируем принть участие в следу-
ющих выставках:
• Zieleń to Życie, Варшава, 1–3 сентября 2022
• Zielony ShowRoom, Константинув-Лудзки, 
       7–9 ноября 2022
• ipm Essen, Эссен, Германия,  24–27 января 2023.

Приглашаем  посетить наш Питомник, ознако-
миться с насаждениями в нашем демонстративном 
саду и, возможно, найти для себя какие-то новые 
идеи. Рекомендуем вам посетить тоже интернет-сайты 
szmit.pl  и EncyklopediaDrzew.pl,  а также наш про-
филь на фейсбуке facebook.com/SzkolkaSzmit/.

  
Желаем Вам спокойного садового сезона. Среди 

повседневных трудов и забот помните о садах – ме-
стах покоя и отдыха!

 Уважаемые господа!

Семья Шмит
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Joanna Szmit

Urodzona w 1959 roku w Warszawie, absolwentka Wy-
działu Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, gdzie specjalizowała się w roślinach ozdob-
nych. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę naukową na 
Wydziale Rolniczym w Katedrze Botaniki na tej samej 
uczelni. Odbywała praktyki w zakładach ogrodniczych 
w Szwajcarii, Belgii, Czechach i Polsce. Współzałoży-
cielka wraz z mężem Szkółki Szmit, obecnie współ-
tworzonej również przez ich dzieci – Bronisława Jana, 
Magdalenę i Julię.

W firmie zajmuje się sprzedażą hurtową oraz nadzo-
ruje pielęgnację ogrodu.

Jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich oraz 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Chętnie spędza czas w ogrodzie, szczególnym zain-
teresowaniem i troską darząc warzywnik. Lubi kolek-
cjonować przedmioty codziennego użytku z motywami 
botanicznymi.

Born in 1959 in Warsaw, graduate of the Gardening 
Department of the Warsaw University of Life Sciences – 
sggw, where she specialised in decorative plants. Just 
after graduation she started scientific work at the Chair 
of Botanics of the Agriculture Department of the same 
university. She completed internship programs at the 
gardening facilities located in Switzerland, Belgium, 
Czech Republic and Poland.

In 1982, together with her husband Bronisław 
Szmit, she started the Szmit Nursery. Currently, their 
children – Bronisław, Magdalena and Julia – also con-
tribute to the Nursery.

In the company she manages wholesale and super-
vises garden care and maintenance.

She is a member of the Polish Nurserymen Associa-
tion and Polish Dendrology Society.

She enjoys spending time in the garden, paying 
special attention to the vegetable patch. She collects 
everyday objects with botanical motifs. 

Bronisław Artur Szmit

Urodzony w 1958 roku w Pęchcinie, absolwent Wydziału 
Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go, gdzie specjalizował się w szkółkarstwie. Doświad-
czenie zdobywał praktykując w zakładach ogrodniczych 
w Anglii, Belgii, Czechach i Szwajcarii.

Jest twórcą i współwłaścicielem Szkółki Szmit. 
W firmie odpowiada za produkcję. Przy Szkółce stwo-
rzył jedną z największych prywatnych kolekcji roślin 
w Europie.

Należy do: Związku Szkółkarzy Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego, International Den-
drology Society oraz Plant Propagators Society. Jest 
współautorem książki Drzewa i Krzewy Liściaste.

Lubi podróżować. Poza roślinami interesuje się histo-
rią ogrodnictwa oraz fotografią parków i ogrodów.

Born in 1958 in Pęchcin, graduate of the Gardening 
Department of the Warsaw University of Life Sciences – 
sggw, where he specialised in nursery stock production. 
He gained his experience by completing internship pro-
grams in gardening facilities located in England, Belgium, 
Czech Republic and Switzerland.

The founder and co-owner of Szmit Nursery. In the 
company he is responsible for production. He created 
one of the biggest private plant collections in Europe.

He is a member of the Polish Nurserymen As-
sociation, Polish Dendrology Society, International 
Dendrology Society and Plant Propagators Society. 
He is a co-author of the book entitled Drzewa i Krzewy 
Liściaste (Broadleaf trees and shrubs).

He enjoys travelling. In addition to plants, he is 
interested in the history of gardening and in parks and 
gardens photography.

Właściciele The owners
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Bronisław Jan Szmit

Urodzony w 1985 roku w Warszawie, absolwent Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunkach 
Ogrodnictwo i Biotechnologia. Na studiach zajmował 
się systematyką i filogenetyką molekularną roślin.

W Szkółce Szmit pracuje od wczesnego dzieciństwa. 
Obecnie jest odpowiedzialny za planowanie produkcji, 
inwestycje i marketing. Razem z rodzicami, Joanną 
i Bronisławem, stworzył jedną z najbogatszych kolekcji 
dendrologicznych w Polsce.

Uczestniczył w wyprawach botanicznych, m.in. do 
Japonii, Ekwadoru i Peru. Jest członkiem Związku Szkół-
karzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Dendrologiczne-
go, International Dendrology Society oraz Maple Society.

Publikuje w licznych pismach ogrodniczych oraz wy-
stępuje w popularnych programach telewizyjnych. Jest 
współautorem książki Drzewa i Krzewy Liściaste.

Oprócz roślin interesują go historia ogrodnictwa 
i botaniki, ornitologia oraz fotografia przyrodnicza.

Born in 1985 in Warsaw, graduate of the Faculty of Gar-
dening and Biotechnology of the Warsaw University of 
Life Sciences, sggw. In the course of higher education he 
managed systematics and molecular filogenetics of plants.

He has been working at Szmit Nursery from the early 
childhood. Currently he is responsible for production 
planning, investments and marketing. Together with 
his parents, Joanna and Bronisław, he created one of the 
richest dendrological collections in Poland.

He participated in botanical expeditions to, among oth-
ers, Japan, Ecuador and Peru. He is a member of  the Polish 
Nurserymen Association, Polish Dendrology Society, 
International Dendrology Society and Maple Society.

His articles are published in numerous gardening 
journals and he takes part in popular tv programs. 
He is a co-author of the book entitled ntitled Drzewa 
i Krzewy Liściaste (Broadleaf trees and shrubs).

In addition to plants, he is interested in the history 
of gardening and botanics, ornitology and nature 
photography.

Od lewej: Magdalena Szmit-Siewruk, Bronisław Jan Szmit, Julia Szmit-Wodzyńska. Lato 2022  
From the left: Magdalena Szmit-Siewruk, Bronisław Jan Szmit, Julia Szmit-Wodzyńska. Summer 2022 
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Julia Szmit-Wodzyńska

Urodzona w 1992 roku w Warszawie, absolwentka 
Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach Prawo 
i Zarządzanie. Po studiach doświadczenie zdobywała 
w dziale księgowym międzynarodowej korporacji oraz 
w renomowanej polskiej kancelarii prawnej, specjalizu-
jąc się w prawie pracy.

Obecnie w Szkółce Szmit zajmuje się sprawami 
kadrowymi, prawnymi oraz współpracą z sieciami han-
dlowymi. Należy do Związku Szkółkarzy Polskich.

Jej pasją jest sport: tenis, narciarstwo, snowboard. 
Wolne chwile poświęca na rozwijanie swoich zaintereso-
wań kulinarnych i cukierniczych.

Magdalena Szmit-Siewruk

Urodzona w 1987 roku w Warszawie, absolwentka 
Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie oraz kierunku Landscha-
ftsplanung und Landschaftsarchitektur na Universität 
für Bodenkultur w Wiedniu. Praktykowała w ogrodach 
botanicznych w Wiedniu oraz Warszawie, a także 
w szkółce bylin w Niemczech.
W Szkółce Szmit odpowiedzialna jest za sprzedaż deta-
liczną roślin oraz produkcję bylin. Zajmuje się również 
projektowaniem terenów zieleni: zarówno ogrodów 
prywatnych, jak i terenów publicznych takich jak zieleń 
miejska oraz parki. Od wielu lat zajmuje się projektowa-
niem stoisk wystawowych firmy.

Należy do Związku Szkółkarzy Polskich, Stowarzy-
szenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicz-
nego. Publikuje w pismach ogrodniczych oraz występuje 
w programach telewizyjnych o tematyce ogrodniczej.

W wolnych chwilach zajmuje się florystyką, malar-
stwem oraz turystyką krajoznawczą.

Born in 1992 in Warsaw, graduate of the Faculty of Law 
and Faculty of Management of Koźminski University. 
After graduation she gained experience at the account-
ing department of an international corporation and in 
a prestigious Polish law firm, where she specialized in 
labour law.

Currently, in Szmit Nursery she is responsible for 
human resources and legal-related issues as well as for 
cooperation with chain stores. She is a member of the 
Polish Nurserymen Association.

She enjoys sport: tennis, skiing, snowboard. She 
devotes her free time to develop her culinary and con-
fectionary interests.

Born in 1987 in Warsaw, graduate of Landscape Archi-
tecture of the Warsaw University of Life Sciences and 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur of the 
Vienna Universität für Bodenkultur. After graduation, 
she completed internship programs at the botanical 
garden in Vienna and in Warsaw and in perennials 
nurseries in Germany.
In Szmit Nursery she is responsible for retail sales and 
perennials production. She is also designing green areas: 
both private gardens as well as public areas such as 
public green spaces and parks. She has been designing 
exhibition stands of the company for many years.

She is a member of the Polish Nurserymen Associ-
ation and Polish Dendrology Society. Her articles are 
published in numerous gardening journals and she 
takes part in gardening-related tv programs.

 In her free time she is also interested in floristics, 
painting and heritage tourism.
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Kalendarium

1982
założenie szkółki sadowniczej we wsi 
Pęchcin koło Ciechanowa; założenie 
matecznika podkładek wegetatywnych 
pod jabłonie
establishment of fruit nursery in Pęchcin 
nearby Ciechanów; planting of apple tree 
rootstock motherplants 

1983
posadzenie pierwszego 
matecznika roślin ozdobnych 
w formie ogrodu
planting of the first decorative 
plants mother-stock in a form 
of a garden

1984
zbiór pierwszych podkładek 
z matecznika
collection of the first rootstock 
from the mother-stock

1987
narodziny pierwszej 
córki – Magdaleny
birth of the first 
daughter – Magdalena

1985
narodziny pierwszego syna Joanny 
i Bronisława – Bronisława Jana; 
wybudowanie pierwszych tuneli 
foliowych i produkcja pierwszych 
sadzonek roślin ozdobnych (drzew 
i krzewów iglastych i liściastych)
birth of the first son of Joanna 
and Bronisław – Bronisław Jan; 
building of the first polytunnels and 
production of the first decorative 
plants cuttings (coniferous and 
deciduous trees and shrubs)

Matecznik podkładek wegetatywnych pod jabłonie. 
Zima 1983/84 Apple trees vegetative rootstock 
mother-stock Winter 1983/84 

Dzieci (Magda z Bronkiem) na tle pierwszego 
tunelu foliowego i pierwszego samochodu 
dostawczego marki Żuk. Lato 1990 Children 
(Magda with Bronek) against the background 
of the first polytunnel and the first delivery 
car Żuk. Summer 1990

Widok na powiększony staw. W tle późniejsze tereny 
Szkółki oraz las Śmieciński. Przełom lat '80/'90 
View of the enlarged pond. In the background 
subsequent areas of the Nuresery and Śmieciński 
forest. Turn of 80s/90s

Początki Szkółki. Widoczne chochoły pierwszych nasadzeń 
ogrodowych. W tle zabudowania sąsiadów obecnie należące 
do Szkółki. Zima 1983/84 Beginnings of the Nursery. Straw men 
of the first plants. In the background buildings then belonging 
to neighbours; currently buildings are owned by the Nursery. 
Winter 1983/84

Matecznik roślin ozdobnych w formie ogrodu 
przydomowego na tle budowy domu. 1986
Mother-stock of decorative plants in a form 
of a backyard garden against the background 
of a house construction. 1986 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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Chronological Review

1988
rozpoczęcie sprzedaży 
detalicznej roślin ozdobnych
commencement of decorative 
plants’ retail sale

1990
zaniechanie produkcji podkładek 
pod jabłonie; rozpoczęcie 
produkcji opartej wyłącznie na 
roślinach ozdobnych
desisting of apple trees rootstock 
production; commencement of 
production involving decorative 
plants only

1990–1992
stopniowe poszerzanie asortymentu oraz ilości 
produkowanych roślin; powiększanie areału Szkółki
gradual expansion of assortment and amounts 
of produced plants

1993
zakup pierwszej prototypowej 
doniczkarki (napełniarka m13) polskiej 
produkcji; udział w pierwszej Wystawie 
Szkółkarskiej Drzew i Krzewów 
Ozdobnych oraz Owocowych, 
odbywającej się na Auli Kryształowej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, znanej 
później pod nazwą Zieleń to Życie
purchase of the first Polish prototype 
potting machine (filler m13); 
participation in the first Exhibition 
of nurseries producing decorative 
and fruits trees and shrubs that took 
place in the Cristal Lecture Hall of the 
Warsaw University of Life Sciences 
(sggw) in Warsaw, later recognized 
as Green in Life exhibition

1992
narodziny trzeciego 
dziecka – Julii
birth of the third  
child – Julia

1989
rozpoczęcie sprzedaży hurtowej 
roślin ozdobnych; wydanie 
pierwszej drukowanej oferty
commencement of decorative 
plants’ wholesale; issuance of 
the first offer in a printed form

Pierwsza drukowana oferta w postaci 
dwustronicowego maszynopisu. Sezon jesień 
1989 / wiosna 1990 The first printed offer 
in a form of a two-page typescript. Season 
autumn 1989 / spring 1990

10-letni wystawca – Bronek na stoisku Szkółki podczas wystawy Zieleń 
to Życie. Ogród Botaniczny pan, Powsin 1995 10-year old exhibitor – 
Bronek, at the Nursery's stand during Green is Life exhibition. Polish 
Academy od Sciences Botanical Garden, Powsin 1995

Bronisław Szmit podczas pracy w ogrodzie. Połowa lat '90 
Bronisław Szmit during his work in the garden. Mid 90s

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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2000
rozpoczęcie eksportu roślin; 
przyspieszenie tempa 
rozwoju Szkółki; utworzenie 
nowego ogrodu pokazowego 
o charakterze kolekcyjnym 
wokół stawu
commencement of plants 
export; acceleration of the 
Nursery’s growth; creation 
of a new display garden of 
collective character around 
the pond

1995–2000 
zakupy nowych doniczkarek 
i kolejnych traktorów
purchase of new potting 
machines and new tractors

1998–2000
zakupy nowych terenów 
na powiększenie szkółki 
kontenerowej
purchase of new grounds 
to enlarge the area of the 
container nursery

Biały domek – istniejący do dziś przy głównym trakcie 
komunikacyjnym w Szkółce pierwszy budynek socjalny 
(stołówka pracownicza). Ok. 1996 White house – the first rest 
and refreshment facility (lunchroom) at the Nursery by the 
main communication route, present up to date. Around 1996

Zakładanie nowego ogrodu 
kolekcyjnego wokół stawu. 
2000 Establisment of a new 
collection garden around 
the pond. 2000

Joanna i Bronisław Szmit podczas jednej z wycieczek 
zagranicznych. Niemcy 2002 Joanna and Bronisław Szmit 
during one of their foreign trips. Germany 2002

Bronisław Szmit na stoisku podczas wystawy Zieleń to Życie. 
expo xxi, Warszawa 2002 Bronisław Szmit at the stand 
during Green is Life exhibition. expo xxi, Warsaw 2002

Produkcja kontenerowa. Rośliny oczekujące na sprzedaż (i eksport). 2003 
Container production. Plants awaiting for sale (and export). 2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2003
zakup terenów pod budowę 
szkółki gruntowej
purchase of grounds to 
establish ground nursery

2003–2006
budowa nowoczesnej hali produkcyjnej, 
z chłodniami i zapleczem socjalnym
construction of a modern production hall with 
cold stores and rest and refreshment facilities

2005
utworzenie szkółki 
gruntowej w nowej 
lokalizacji w Pęchcinie
creation of a ground 
nursery in a new 
location in Pęchcin

2007
wprowadzenie 
do produkcji traw
introduction of 
grass production

Hala produkcyjna w trakcie budowy. 2003 
Production hall in the course of construction. 2003

Bronisław Jan w Szkółce. Bronisław Jan in the Nursery.

Nowa szkółka gruntowa za wsią (zwana Panderozą). 2015 New ground 
nursery nearby the village (called Panderoza). Around 2015

Nowa hala to duże ułatwienie podczas produkcji The new 
hall significantly simplifies the production process

We wnętrzu hali można prowadzić prace o każdej porze roku 
Works inside the hall can be performed througout the year

Bronisław Szmit z synem Bronisławem Janem 
– wmurowywanie kamienia węgielnego pod 
budowę hali. 2003 Bronisław Szmit with his son 
Bronisław Jan – the laying of the foundation 
stone for the new hall. 2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2009
poszerzenie asortymentu o inne 
byliny; udział po raz pierwszy 
w międzynarodowej wystawie 
ogrodniczej Cvety w Moskwie
enlargement of assortment by other 
perennial plants; first participation in 
an international gardening exhibition 
Cvety in Moscow

2011
udział po raz pierwszy 
w międzynarodowej 
wystawie ogrodniczej IPM 
Essen w Niemczech
first participation in an 
international gardening 
exhibition IPM Essen in 
Germany

2014
poszerzenie asortymentu o rośliny owocowe 
w pojemnikach; udział po raz pierwszy 
w międzynarodowej wystawie Elmia Garden 
w szwedzkim mieście Jonkoping
enlargement of assortment by fruit plants 
in containers; first participation in an 
international gardening exhibition Elmia 
Garden in Jonkoping

Stoisko Szkółki na moskiewskiej wystawie Cvety. Rosja 2012 
Nursery's stand during the Moscow exhibition Cvety. Russia 2012

Magdalena Szmit reprezentująca Szkółkę na wystawie ogrodniczej 
ipm Essen. Niemcy 2015 Magdalena Szmit representing the Nursery 
during the gardening exhibition ipm Essen. Germany 2015

Altana – nowy punkt obsługi sprzedaży detalicznej projektu Urszuli Szmit (żony 
Bronisława Jana). 2013 Altana (wooden house) – new point of sale retail outlet 
designed by Urszula Szmit (wife of Bronisław Jan). 2013

Magdalena Szmit na stoisku podczas wystawy Elmia Garden. Szwecja 2014 
Magdalena Szmit at the Nursery stand during Elmia Garden exhibition. 
Sweden 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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2013–2017
budowa nowego budynku 
biurowo-szkoleniowego 
z salą konferencyjną
construction of a new 
office-training building 
with a conference hall

2018
budowa nowoczesnego bloku 
tunelowego o powierzchni 
0,5 ha do produkcji 
i  przechowywania roślin
construction of a modern 
tunnel block with area of 
0,5 ha for production and 
storage of plants

2020–2021
przygotowanie terenu pod 
arboretum i rozpoczęcie 
pierwszych nasadzeń na 
nowych gruntach
preparation of areas 
for arboretum and 
commencement of first 
planting on new grounds

2019
rozpoczęcie produkcji roślin tarasowych; 
zakup gruntów sąsiadujących z terenem 
Szkółki, wraz z budynkami mieszkalno- 
-gospodarczymi
commencement of production of terrace 
plants; purchase of areas neighboring 
with the Nursery, including living and 
utility buildings

2022
wydanie 
jubileuszowego 
katalogu z okazji 
40-lecia Szkółki Szmit
issuance of the 
jubilee catalogue 
in celebration of 
the Szmit Nursery’s 
40th anniversary

Nowy blok tunelowy. 2019 New tunnel block. 2019

Nowy budynek biurowy. New office building.

Wnętrze biura. 2022 Office interiors. 2022

Nagrodzone Wawrzynem stoisko projektu Magdaleny Szmit- 
-Siewruk na wystawie Zieleń to Życie. expo xxi, Warszawa 2019 
Stand designed by Magdalena Szmit-Siewruk that won the Lauren 
prize during Green is Life exhibition. expo xxi, Warsaw 2019

Nowe nasadzenia – początki Arboretum w Pęchcinie. 2021  
New plants – beginnings of Arboretum in Pęchcin. 2021

40 years of 
Szmit Nursery

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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To historia budowana przez rodzinę. Szkółka jest 
gospodarstwem rodzinnym, które rozwijało się 
w oparciu o pasję i ciężką pracę. Początki w latach 
’80 nie były łatwe, jednak wraz z upływem czasu, 
nabieraniem doświadczenia, rozwojem rynku 
i pojawieniem się kolejnego pokolenia zaanga-
żowanego w pracę, udało się zbudować stabilną 
firmę dającą pracę przeszło setce zatrudnionym. 
Obecny kształt Szkółki jest powodem do dumy 
i satysfakcji jej właścicieli. Dziś, w roku jubile-

This is a history created by family. The Nursery 
is a family farm, which has developed thanks to 
passion and hard work. Beginnings dated back 
to 1980s were not easy; however, with the elapse 
of time, gaining of experience, market develop-
ment and new generation involved in work, we 
have managed to create a stable company em-
ploying over one hundred people. The Nursery 
in its current shape is something the owners can 
be proud of and satisfied with. Today, in the year 

Historia 40 lat 
rozwoju Szkółki 
Szmit…

History of 40 
years of the 
Szmit Nursery 
development…

Większość roślin w Szkółce produkowana jest w oparciu o własne mateczniki. 2002  
Majority of plants available in the Nursery are produced based on our own motherstock. 2002
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uszu, wspominają oni początki gospodarstwa i po 
latach doceniają wysiłki włożone w jego tworzenie.

…od 1982

Nasza Szkółka powstała w 1982 r. we wsi Pęchcin 
koło Ciechanowa. Została założona przez Joannę 
i Bronisława Szmitów – absolwentów Wydziału 
Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Bronisław pochodził 
z rodziny rolniczej zamieszkującej Pęchcin. 
Joanna od pokoleń była Warszawianką, jednak 
już od dzieciństwa interesowała ją praca w ogro-
dzie. Oboje poznali się na studiach, a po ich 
ukończeniu wzięli ślub i postanowili wspólnie 
założyć szkółkę. W pierwszym okresie gospodar-
stwo miało powierzchnię 10 ha – była to ziemia 
przekazana im przez rodziców.

Początkowo, jako jedni z pierwszych w Polsce, produ-
kowaliśmy wegetatywne podkładki pod jabłonie uko-
rzeniane w trocinach. Produkcja podkładek odbywała 

of the anniversary, the owners recall beginnings 
of the farm and after years they appreciate efforts 
made to establish it.

…from 1982

Our Nursery was set up in 1982 in Pęchcin 
nearby Ciechanów. It was established by Joanna 
and Bronisław Szmit – graduates of the Gar-
dening Department of the Warsaw University 
of Life Sciences – sggw. Bronisław was born in 
a farming family living in Pęchcin. Joanna’s fam-
ily has lived in Warsaw for decades, but she was 
interested in gardening from the early childhood. 
They met at the University; after graduation they 
got married and decided to establish the nursery. 
Initially, the farm covered 10 ha of ground – it 
was ground they received from parents.

Initially, as one of the first in Poland, we produced 
vegetative rootstock for apple trees rooted in sawdust. 
Production of the rootstock covered 1ha of ground. 

Magdalena i Bronisław Jan od wczesnego dzieciństwa angażowali się w pracę w Szkółce i ogrodzie, 1990
Magdalena and Bronisław Jan have been engaged in works in the Nursery and garden from the early childhood, 1990
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się na powierzchni 1ha. Od początku jednak planowa-
liśmy zajmować się drzewami i krzewami ozdobnymi 

– w tamtych czasach jeszcze mało popularnymi. To one 
interesowały nas najbardziej. W tym celu od razu zaczę-
liśmy tworzyć kolekcję, mającą później posłużyć jako 
matecznik. Początkowo przyjęła ona formę nasadzeń 
w ogrodzie, przy budowanym dopiero wówczas domu.

Po zbiorze pierwszych podkładek z matecznika 
rozpoczęliśmy produkcję pierwszych sadzonek roślin 
ozdobnych. Powstał też pierwszy tunel, w którym 
odbywała się produkcja. W 1988 roku byliśmy gotowi 
do rozpoczęcia sprzedaży detalicznej drzew i krzewów 
ozdobnych, rok później ruszyła także sprzedaż hurtowa. 
Wtedy też powstał nasz pierwszy drukowany katalog. 
Wówczas mieścił się on na dwóch stronach maszynopi-
su o formacie a4 i zawierał 33 pozycje roślin iglastych 
i 26 krzewów liściastych.

Po kilku latach do rodziny dołączyła trójka dzieci: 
Bronek, Magda i Julia. Odtąd praca w gospodarstwie 

However, from the very beginning we had planned to 
produce decorative trees and shrubs – that were not 
so popular at that time. They were of most interest to 
us. We started to create a collection that then served as 
a mother plantation. Initially, it had a form of plants 
in a garden situated nearby a house that was under 
construction at that time.

After collection of the first bases from the mother 
plantation we started production of the first decorative 
plants seedlings. The first tunnel, where the production 
took place, was also built. In 1988 we were ready to 
start the retail sale of decorative trees and shrubs; one 
year later we started wholesale. Then our first catalogue 
in a printed form was issued. It then consisted of two 
a4 format pages of typescript and included 33 conifer-
ous plants and 26 broadleaf shrubs. 

After few years the family became bigger - three 
children were born: Bronek, Magda and Julia. Since 
that time, they had accompanied their parents during 

Rodzina Szmitów. 2002
The Szmit family. 2002

Ogród był zawsze oczkiem w głowie rodziny Szmitów. 1992 
Garden has always been the apple of the Szmit family eye. 1992

Plac załadunkowy – przy tak szerokim asortymencie produkowanym 
w Szkółce, logistyka jest jedną z kluczowych kwestii. 2012 
Freight yard – with such a wide assortment of plants produced in the 
Nursery, logistics is crucial. 2012
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odbywała się w ich towarzystwie. Dzieci wzrastały wśród 
roślin, bawiły się między doniczkami, podpatrywały pra-
cę rodziców, niekiedy same także angażując się w pomoc.

1990-2000

W roku 1990 zaniechaliśmy produkcji podkładek pod 
jabłonie. Rozwój rynku pozwolił nam na prowadzenie 
produkcji, o jakiej zawsze marzyliśmy – opartej wyłącz-
nie na roślinach ozdobnych.

Przez kolejnych 10 lat stopniowo zwiększaliśmy 
produkcję, poszerzaliśmy asortyment i rozwijaliśmy 
infrastrukturę, zyskując tym samym mocną pozycję na 
tworzącym się na nowo polskim rynku szkółkarskim. 
Podróżowaliśmy po świecie podpatrując najnowocze-
śniejsze rozwiązania, które następnie dostosowywali-
śmy do swoich potrzeb i wprowadzaliśmy w naszym 
gospodarstwie.

Rozpoczęliśmy też inwestowanie w specjalistycz-
ny sprzęt. Na początku lat ’90 zakupiliśmy pierwszą 
prototypową doniczkarkę, o nazwie napełniarka m13. 
Było to jedno z pierwszych urządzeń tego typu polskiej 
produkcji, w owych czasach nowoczesne i innowacyj-
ne. Korzystanie z maszyny podniosło wydajność pracy, 
pomogło nam usprawnić produkcję.

W 1991 roku, jako jedni z pierwszych członków, 
wstąpiliśmy do utworzonego wówczas Związku Szkół-
karzy Polskich (zszp), prężnie rozwijającego się stowa-
rzyszenia zrzeszającego producentów roślin. Zaczęliśmy 
brać udział w organizowanych cyklicznie wystawach 
branżowych. Pierwsza z nich, zorganizowana przez 
zszp w 1993 roku, odbyła się na terenie Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie 
ta odbywająca się corocznie pod nazwą Zieleń to Życie 
impreza, jest jednym z największych wydarzeń świata 
szkółkarskiego w naszej części Europy.

Po roku 2000

Wraz z początkiem xxi wieku nastąpił bardzo szybki 
wzrost tempa rozwoju firmy. Było to możliwe zarówno 
dzięki rozwojowi rynku polskiego, jak i spowodowane 
stale zwiększającym się eksportem. W tym czasie teren 
Szkółki powiększył się kilkukrotnie. Powstała też nowa 
szkółka gruntowa w nowej lokalizacji w Pęchcinie, zwa-

work. Children were growing up among plants, were 
playing among pots, observing work of their parents, 
and from time to time they were also offering help.

1990-2000

In 1990 we decided to stop apple trees rootstock 
production. Market development enabled us to run 
production we have always dreamed of – involving 
decorative plants only.

For the following 10 years we have gradually in-
creased production, enlarged assortment and developed 
infrastructure, establishing at the same time strong 
position on a newly created Polish nursery market. We 
had travelled all around the world looking for the most 
modern solutions that we then adapted to our needs 
and introduced them on our farm.

We started to invest in specialist equipment. At the 
beginnings of 1990s we purchased the first prototype 
flowerpot making machine called filler m13. It was one 
of the first equipment of such type produced in Poland, 
modern and innovative at that time. Use of the machine 
increased productivity and expedited production.

In 1991, as one of the first members, we joined the 
Polish Nurserymen Association, rapidly developing as-
sociation of plants producers. We started to participate 
in cyclic industry exhibitions. First of them, organized 
by the Polish Nurserymen Association in 1993, took 
place in the premises of the Warsaw University of Life 
Sciences – sggw. Currently Green in Life exhibition 
that takes place each year, is one of the largest nursery 
events in this part of Europe.

Pojazdy typu Gator służą do szybkiego poruszania się po terenie Szkółki. 2012
Gator utility vehicles are used to move quickly within the Nursery’s area. 2012
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na zwyczajowo Panderozą. Udało nam się wybudować 
nowoczesną halę produkcyjną z chłodniami i zapleczem 
socjalnym. Zainwestowaliśmy również w specjalistycz-
ne maszyny. Dzięki sprzyjającym warunkom, poczy-
nionym inwestycjom, a przede wszystkim codziennej 
pracy odpowiednio dobranego zespołu stale podnosiła 
się jakość oferowanych przez nas roślin. Systematycznie 
poszerzaliśmy też asortyment. W roku 2007 zdecydo-
waliśmy się na wprowadzenie do produkcji traw. Dwa 
lata później do oferty trafiły także inne byliny, a po ko-
lejnych kilku latach dołączyły do nich rośliny owocowe 
oferowane w pojemnikach.

Wraz ze wzrostem liczby zamówień i pojawieniem 
się konieczności zwiększenia liczby pracowników 
biurowych podjęliśmy decyzję o budowie nowego biura. 
W roku 2017 oddano do użytkowania nowy budynek 
biurowy z salą konferencyjną. Odetchnęliśmy z ulgą, 
gdy każdy z pracowników biurowych otrzymał nowe 
stanowisko pracy – własne biurko z osobnym kompu-

After 2000

With the beginning of the 21st century, the company 
started to grow rapidly. It was possible thanks to both 
development of the Polish market and increasing 
export. At that time, area of the Nursery had been 
enlarged significantly. A new land nursery in a new 
location in Pęchcin, called Panderoza, had been created. 
We also invested in specialized machines. Thanks to 
precipitating conditions, investments made and most 
of all everyday work of a properly selected team, quality 
of plants offered by us had been increasing. We have 
systematically extended assortment. In 2007 we decided 
to commence production of grasses. Two years later, the 
offer was also extended by other perennials; after few 
years, the offer included fruit bearing plants offered 
in containers.

Along with the increased number of orders and the 
need to increase the number of office employees we 

(1) Główny blok tunelowy; (2) Najstarszy tunel zblokowany; (3) Hala produkcyjna; (4) Biuro z częścią konferencyjną; (5) Plac załadunkowy; 
(6) Ogród nad stawem; (7) Powstające Arboretum; (1) Main blocked tunnel; (2) The oldest blocked tunnel; (3) Production hall; (4) Office 
building with the conference room; (5) Freight yard; (6) Garden over the pond; (7) Newly established Arboretum;

1
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terem. Dotychczas trzeba było w kilka osób mieścić 
się przy jednym stole w niewielkim pomieszczeniu 
biurowym znajdującym się w budynku hali. W szczycie 
sezonu realizacji zamówień, przy piętrzących się stosach 
papierów, bywało to karkołomnym rozwiązaniem. Ko-
lejną dużą inwestycją była budowa dużego bloku tunelo-
wego usytuowanego za halą, służącego do produkcji 
i przechowywania roślin.

Śledząc zmieniające się zapotrzebowania rynku, pod 
koniec drugiej dekady obecnego wieku rozpoczęliśmy 
produkcję roślin tarasowych, które obecnie cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

W naszej branży kluczowa jest logistyka. Rośliny to 
organizmy żywe, wrażliwe na warunki przechowywania 
i transportowania. Z naszych doświadczeń wynika, że 
nie zawsze można polegać na usługach oferowanych 
przez firmy zewnętrzne. Uznaliśmy zatem, że zasadne 
będzie zainwestowanie we własne samochody trans-
portowe, zapewniające roślinom odpowiednie warunki. 

decided to build a new office building. In 2017 a new 
office building with a conference hall was put into use. 
We breathed a sigh of relief when each of the office em-
ployees was offered a new working position – own desk 
with a separate computer. Until that time, few persons 
had to work together sharing one table in a small office 
room located in the hall. It was a problematic solution 
in the high season. The next large investment involved 
construction of a large tunnel block situated behind the 
hall, used to produce and store the plants.

Observing changing demands of the market, by 
the end of the second decade of the current century, 
we started production of terrace plants that are very 
popular nowadays.

In our industry logistics seems to be crucial. Plants 
are living organisms, sensitive to storage and transport 
conditions. Based on our experience, we know we 
cannot always rely on services provided by external 
companies. We then decided that it would be justified 

Budowa biura trwała prawie 4 lata – na zdjęciu montaż stalowej konstrukcji 
tarasu. 2014 Construction of the office building took 4 years – the picture 
presents assembly of the terrace steel structure, 2014

Nowoczesna sala konferencyjna może pomieścić 100 osób
Modern conference hall can accommodate 100 people

Od strony ogrodu nad stawem budynek biurowy jest całkowicie 
przeszklony. 2019 From the side of the garden over the pond the 
building is glazed, 2019

W części bankietowej organizowane są spotkania oraz poczęstunki 
Meetings and refreshments are being organized in the banqueting hall
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Gdy zaczynaliśmy pracę, do przewozu wystarczał 
nam jeden Żuk. Obecnie nasza flota składa się z wielu 
busów i kilku dużych ciężarówek. Dzięki temu możemy 
oferować Klientom dowóz roślin na terenie całego kraju, 
a także kilku krajów ościennych.

Plany na przyszłość

Ambicje Szkółki i marzenia Właścicieli stale się poszerza-
ją. Bronisław Jan od dawna marzył o własnym arboretum 
z prawdziwego zdarzenia. Z kolekcją drzew na świato-
wym poziomie. Okazja, aby marzenia zacząć przekuwać 
na rzeczywistość nadarzyła się w 2019 roku, kiedy 
udało się zakupić kolejne grunty sąsiadujące z terenem 
Szkółki – tym razem na sprzedaż wystawiono graniczą-
cy ze Szkółką stary sad jabłoniowy, wraz z budynkami 
mieszkalno-gospodarczymi, w których niegdyś mieściły 
się chłodnie sadownicze. Z początkiem trzeciej dekady 
obecnego stulecia zaczęliśmy przygotowywać teren pod 
arboretum, powstał kolejny duży staw, a także rozpoczęli-
śmy pierwsze nasadzenia na nowych gruntach.

to invest on our own means of transport that would 
ensure proper conditions. When we started our work, 
one Żuk car was enough. Currently, we own many 
minibuses and few large lorries. Thanks to the above we 
can offer transport of plants within Poland and to few 
neighboring countries.

Plans for the future

Ambitions of the Nursery and dreams of the Owners 
are constantly growing. Bronisław Jan has dreamt of 
a real arboretum for many years. With a collection of 
trees at the world level. The dreams started to come true 
in 2019, while grounds neighboring with the Nursery 
were purchased. This time areas neighboring with the 
Nursery covered with apple orchard together with 
residential and utility buildings were put up for sale. At 
the beginning of the third decade of the current century 
we started to prepare areas for arboretum - a new large 
pond was created, we also started first planting on the 
new grounds.

Ogród kolekcyjny nad stawem, 2021
Collection garden over the pond, 2021



21

Obecnie jesteśmy jedną z największych i najnowo-
cześniejszych szkółek kontenerowych w naszej części 
Europy. Stale poszerzamy asortyment produkowanych 
roślin – obecnie poza drzewami, krzewami, pnączami 
i bylinami oferujemy także rośliny tarasowe i owocowe. 
Od wielu lat prowadzimy selekcję i posiadamy kilkana-
ście własnych odmian. 

Wyróżnia nas wysoka jakość oraz bardzo szeroki asor-
tyment. Dzięki temu nasi klienci mogą znaleźć wszystkie 
rośliny w jednym miejscu. Naszą specjalność stanowią 
nowości i rośliny rzadko spotykane, które znakomicie 
uzupełniają wybór powszechnie dostępny na rynku.

To wszystko nie byłoby możliwe bez pasji i przeka-
zywanej w rodzinie tradycji szkółkarskiej. Cieszymy się 
patrząc, jak nasza praca jest kontynuowana przez dzieci 

– mówią Państwo Szmit. Joanna i Bronisław doczekali 
się również wnucząt. To duża radość i satysfakcja patrzeć, 
jak rośnie kolejne pokolenie, które chętnie przebywa 
o ogrodzie i Szkółce, interesuje się roślinami, maszyna-
mi rolniczymi i narzędziami ogrodniczymi. Na razie 
to jeszcze zabawa, ale liczymy, że i najmłodsi odkryją 
i rozwiną w sobie ogrodnicze pasje i zechcą w przyszłości 
kontynuować zapoczątkowane przez nas dzieło – wyzna-
ją z nadzieją założyciele Szkółki.

Currently, we are one of the largest and most modern 
container nurseries in our part of Europe. We are still 
expanding assortment of plants that we produce – in 
addition to trees, shrubs, climbing plants and perenni-
als, we also offer terrace and fruit bearing plants. We 
have been performing selection and have over a dozen 
of own varieties.

We are distinguished by high quality and wide 
assortment. Thanks to the said our clients can find 
all plants in one place. We are specialized in novelties 
and rare plants that perfectly supplement the selection 
commonly available on the market.

All of the above could not be possible without 
a passion and family nursery tradition. We are glad 
while observing that our work is being continued by our 
children – say Joanna and Bronisław. They already have 
grandchildren. We feel happiness and satisfaction observ-
ing next generation that eagerly spends time in the garden 
and Nursery premises; generation that is interested in 
plants, agricultural machines and gardening equipment. 
For the time being this is still a form of having fun, but 
we hope that the youngest generation will discover and 
develop gardening passion and will eagerly continue our 
work – claim the Nursery’s founders.

Nasadzenia w nowym Arboretum, jesień 2021 
Planting in the new Arboretum, autumn 2021
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Szkółka Szmit „wczoraj i dziś”

Widok Szkółki po 20 latach od założenia. Jedno z naszych pierwszych zdjęć 
lotniczych. 2002 Nursery after 20 years of establishment. One of our first bird’s 
eye view perspective pictures. 2002.

Z lotu ptaka  Bird’s eye view

Rozwój infrastruktury  Infrastructre development

Nowy ogród wokół stawu New garden around the pond

Rozpoczęcie eksportu wiązało się z koniecznością szybkiego powiększenia 
Szkółki. Na zdjęciu nowa część kontenerowni, ok. 2002 Commencement of 
export made it necessary to rapidly enlarge the Nursery. Picture shows a new 
part of the container-field, around 2002

Początki nowego ogrodu pokazowego nad stawem. Dopiero zaczynamy 
obsadzać rabaty. W tle cienista część leśna ogrodu oraz tunele. 2000 Beginnings 
of the new display garden around the pond. We just started planting. Shady 
forest areas of the garden and tunnels can be seen in the background. 2000

Obecnie główna część gospodarstwa zajmuje prawie 50 ha. Zdjęcie z drona, 
jesień 2019 Currently, the main part of the farm covers almost 50 ha of land. 
Drone photo, summer 2019

Dziś to samo miejsce stanowi centrum Szkółki. Tworzą je: hala produkcyjna, 
biuro i place załadunkowe. Jesień, 2019 Currently the same place is the center 
of the Nursery: production hall, office building and freight yard. Autumn, 2019

20 lat później. W miejscu dawnych tuneli nowy budynek biurowy. 2021  
20 years later. New office building replaced the tunnels. 2021
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Szmit Nursery “past & today”

Kompletowanie zamówień. W owym czasie Szkółka dysponowała zaledwie 
kilkoma ciągnikami. Na zdjęciu zagony roślin iglastych w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się plac załadunkowy. 2002 Orders completion. At that time, there were 
only few tractors available in the Nursery. Picture shows strips of coniferous 
plants in the area where currently the freight yard is located. 2002.

Rozwój taboru Stock development

Joanna Szmit – radość z jazdy pierwszym szkółkowym Gatorem. W 2001 roku 
zakupiliśmy dwa pierwsze tego typu pojazdy w Polsce. Do tej pory chodziło się 
pieszo bądź jeździło rowerem. Joanna Szmit enjoying driving the first nursery 
Gator. In 2001 we purchased the first two vehicles of such type in Poland. Until 
that time we used to walk or ride a bike.

Pierwszy większy samochód transportowy. Przedtem korzystaliśmy z niewielkich 
busów. 2001 The first larger transport vehicle. Before this purchase we used to 
use small buses. 2001

Pojazdy parku maszynowego na głównym placu załadunkowym. 2022
Vehicles of the machinery park on the main freight yard. 2022

Duży obszar wymaga szybkiego i sprawnego poruszania się. Nasze 
Gatory i kosiarki w szyku, gotowe do pracy. 2022 Large area requires fast 
and efficient moving. Our Gators and lawnmowers ready to work. 2022

Nasza flota. Tymi samochodami dostarczamy do Państwa rośliny. Ciężarówki 
można spotkać na trasach w całej Polsce, a w szczycie sezonu także za granicą. 
2022 Our fleet of vehicles. We use these cars to deliver Your plants. Our vehicles 
can be seen on Polish roads and in the high season also abroad. 2022
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Szkółkarstwo traktujemy nie tylko jako pracę, ale 
przede wszystkim wielką pasję. To dzięki niej, fa-
chowej i rzetelnej wiedzy oraz długoletniemu do-
świadczeniu udało nam się stworzyć to wyjątkowe 
miejsce. Nasz ogród pokazowy to jedna z naj-
większych prywatnych kolekcji roślin w Europie. 
To tutaj obserwujemy, porównujemy i testujemy 
oferowane przez nas rośliny, zanim trafią do pro-
dukcji. Dzięki temu mamy sprawdzoną wiedzę na 
temat wszystkich produkowanych przez nas roślin. 
Daje nam to pewność, że sprawdzą się w naszym 
klimacie i można je ze spokojem polecić naszym 
Klientom.

Pierwsze lata

Początki ogrodu sięgają 1983 roku, kiedy to Joanna 
i Bronisław Szmit posadzili pierwszy matecznik roślin 
ozdobnych. Początkowo przyjął on formę niewielkie-
go ogrodu przydomowego. Były to drzewa i krzewy 
liściaste i iglaste, posadzone z myślą o produkcji roślin 
ozdobnych na sprzedaż.

Zachowało się kilka zdjęć z tego okresu. Patrząc na 
nie, Joanna i Bronisław wspominają te czasy z uśmie-
chem. Dobór roślin w latach ’80 i ’90 zdecydowanie 
odbiega od naszych obecnych gustów ogrodniczych. 
Wówczas podobały nam się różnobarwne zestawienia 
kolorystyczne, lubiliśmy ostre kontrasty i szalone kom-
pozycje. Dziś patrzymy na to z pewną rezerwą. Obecnie 
najbardziej doceniamy ogrody stonowane, naturalistyczne, 
z dużą ilością bylin, a także łąki kwietne. Na to samo 
zwraca uwagę córka Magdalena – architekt krajobrazu. 
Najchętniej projektuje ona ogrody w stylu angielskim, 
gdzie drzewa i krzewy zgrabnie uzupełnione są dużą 
ilością traw, bylin. W nasadzeniach chętnie stosuje też 
rośliny miododajne.

We perceive plant nursing not only as work but 
most of all as our great passion. Thanks to the said 
passion as well as professional upright knowl-
edge and years of experience we have managed to 
create such a unique place. Our display garden 
constitutes one of the largest private collections 
of plants in Europe. This is the place where we do 
observe, compare and perform testing of plants 
offered by us before the production starts. Thanks 
to the above we possess knowledge about all 
plants we produce. We can be sure that the plants 
are suitable for our climate conditions, and we can 
recommend them to our Clients.

Beginnings

Beginnings of the garden are dated back to 1983, when 
Joanna and Bronisław Szmit planted the first mother 
plantation of decorative plants. Initially it had the form 
of a small backyard garden. It involved coniferous and 
broadleaf trees and shrubs, that were planted with the 
view of decorative plants production for sale.

There are few pictures from that time available. 
While watching them, Joanna and Bronisław remind 
themselves that times with smiles on their faces. 
Selection of plants in 80s and 90s significantly differed 
from our current taste. At that time, we used to enjoy 
multicolored plants, we liked significant contrasts and 
compositions. Today we look at the said with a pinch of 
salt. Currently we enjoy toned, naturalistic gardens with 
plenty of perennials as well as flower meadows. Their 
daughter Magdalena, landscape architect – pays atten-
tion to the same. She enjoys designing English styled 
gardens, where trees and shrubs are complemented by 
large amounts of grass and perennials. She eagerly uses 
honey plants.

GardenOgród
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Ogród wokół stawu

Rośliny w ogrodzie rosły, ogród stawał się coraz starszy 
i piękniejszy, dosadzano w nim nowe rośliny… aż 
w końcu zaczęło brakować w nim miejsca na kolejne 
okazy. Odkąd sięgnąć pamięcią, na terenie gospodar-
stwa, za miejscem przeznaczonym pod budowę domu, 
znajdował się staw. Postanowiliśmy przeznaczyć teren 
wokół stawu na utworzenie nowego ogrodu, tym razem 
z większą ilością bylin – wspominają Szmitowie.

Przygotowanie terenu wokół stawu, wykopanie 
esowato powyginanych rowów i utworzenie nowych 
alejek i rabat pod nasadzenia przypadło na rok 2000. 
Wówczas dwoje starszych dzieci, Magda i Bronek, 
było już nastolatkami. Od małego interesowali się 
ogrodnictwem, więc ucieszyli się z możliwości uczest-
niczenia w pracach przy obsadzaniu stawu. Oboje 
dostali też swój kawałek rabaty, do którego rodzice się 
nie wtrącali.

Garden around the pond

Plants in the garden had been growing, the garden had 
been becoming older and more beautiful; new plants 
had been added… until it appeared that there is no 
place left for the new specimen. For as long as one can 
remember, there had been a pond within the territory 
of the household. We decided to use the area around the 
pond to create a new garden, this time with significantly 
more perennials – the Szmit recall.

Preparation of the area around the pond, digging 
out water jumps and establisment of new alleys and 
flower beds took place in 2000. At that time, the older 
children, Magda and Bronek, were already teenagers. 
They were interested in gardening from early child-
hood; therefore, they were happy that they could 
participate in the works. Both of them were offered 
their parts of the flower beds that they could design 
on their own.

Ogród przy domu to nie tylko matecznik. Od początku spełniał też funkcje 
rekreacyjne. Na zdjęciu kilkuletnia Magdalena na tle dopiero zbudowanego 
domu.Garden nearby the house serves not only as a mother plantation. From the 
very beginning it served as a source of recreational values. The picture shows few 
years old Magdalena against the newly constructed house.

Woda w ogrodzie daje możliwość stworzenia efektów malarskiego krajobrazu. 
Water in the garden enables to create effects of pictorial scenery.

Po kilku latach od założenia rośliny są już znacznie wyższe. After few years plants 
are significantly taller.

Nastoletnia Magdalena w swoim żywiole - tu na własnoręcznie założonej przez 
siebie białej rabacie. Teen-age Magdalena in her element – in the white garden 
she created on her own.
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Bronek wybrał dla siebie część tuż nad stawem, przy cy-
plu, przeznaczając ją pod ogród trawiasty. Do dziś czuje 
satysfakcję patrząc na posadzone własnoręcznie wiele 
lat temu, kołyszące się na wietrze i odbijające w wodzie 
wysokie trawy.

Magda dostała fragment nieco dalej, między rowem 
a trawiastą alejką. Tak powstał biały ogród kilkunasto-
letniej wówczas Magdy, pierwsza realizacja tej autorki 
(jeśli nie liczyć wcześniejszych skalniaków, grządek na 
warzywniku i drobniejszych eksperymentów z trawa-
mi). Sadziłam tu wyłącznie rośliny, które miały w sobie 
coś białego – albo kwitły na biało, albo miały biało 
obrzeżone liście – wspomina Magdalena Szmit-Siewruk, 
obecnie architekt krajobrazu. To była świetna zabawa, 
podczas której wiele się przy okazji nauczyłam.

Dla najmłodszej siostry, Julki, ogród był w tych cza-
sach przede wszystkim miejscem zabaw. Jak wspomina 
Julia, uwielbiała się tu bawić ze swoim ulubionym psem, 
a w upalne dni skakać do stawu z drewnianego pomostu.

Bronek chose the area just over the pond, nearby 
the foreland, to create the grass garden. Until 
now he is satisfied with the view of tall grasses he 
planted on his own that sway in the wind and are 
reflected in water.

Magda had been offered a fragment between the 
ditch and the grassy alley. It was the beginning of the 
white garden designed by Magda, the first realization 
of this author (if we do not take the earlier created 
rock gardens, vegetable patches and minor experi-
ments with grasses into account). I planted only plants 
that had something white – which were blooming white 
or had leaves with white margin – recalls Magdalena 
Szmit-Siewruk, currently landscape designer. It was 
a great fun, and I learnt a lot at the same time.

For the youngest child, Julka, the garden was 
mostly the place of fun at that time. She enjoyed 
playing there with her favorite dog and jumping to 
the pond during hot sunny days.

Po wielu latach drzewa i krzewy osłoniły wnętrze starej części ogrodu, tworząc 
tło dla innych roślin. After many years trees and shrubs have covered internal 
parts of the old part of the garden, creating background for other plants.

Julia w ogrodzie nad stawem, 3 lata po jego założeniu. Julia in the garden 
over the pond, 3 years after establishment.

Ceglany mur oddzielający ogród od strefy produkcyjnej wzorowany jest na 
tradycyjnych angielskich ogrodach za murem (walled gardens). Inspiracją była 
też ulubiona książka Joanny Tajemniczy Ogród Frances Burnett. Brick made wall 
separating the garden from the production zone patterned on traditional English 
walled gardens. Joanna’s favorite book The Secret Garden by Frances Burnett 
also served as an inspiration.
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Obecnie

Po latach najstarsza część ogrodu, złożona głównie 
z roślin iglastych, zestarzała się na tyle, że wymagała 
odświeżenia. W 2008 roku przeprowadziliśmy jej grun-
towną rewitalizację, rezygnując z najbardziej zniszczo-
nych egzemplarzy i wprowadzając do ogrodu dużą ilość 
roślin cieniolubnych – krzewów i bylin. W tym samym 
roku w obu częściach ogrodu zbudowaliśmy również 
dwa długie ceglane mury, stanowiące doskonałe tło dla 
krzewów i bylin, a także osłonę przed wiatrami.

Obecnie nasz ogród zajmuje ponad 2,5 ha powierzch-
ni i jest udostępniony dla zwiedzających w godzinach 
pracy Szkółki. Spośród ponad 6 tysięcy taksonów 
ogromna większość to odmiany uprawne – tym właśnie 
kolekcja ta różni się od wielu ogrodów botanicznych. 

Na uwagę zasługują nie tylko same rośliny, ale 
również ich kompozycja, a także dobór pod kątem 
stanowiska, kolorów czy wysokości. W ogrodzie można 
zobaczyć sposoby cięcia, prowadzenia i prawidłowej 
pielęgnacji roślin.

Currently

After years, the oldest part of the garden consisting 
mostly of conifers became old so that it had to be 
refreshed. In 2008 it was significantly revitalized; we 
resigned from the most destructed plants and added 
plenty of shade-loving plants – shrubs and perennials. 
That year, we also constructed two long brick-made 
walls in both parts of the garden; they constitute 
perfect background for the shrubs and perennials and 
protect them from wind.

Currently our garden covers over 2.5 ha of ground 
and is available for the visitors during working hours 
of the Nursery. Among over 6 thousand taxa, cultivars 
constitute significant majority – this is what makes the 
collection different from many botanical gardens.

Attention shall be paid not only to plants them-
selves, but also to their composition, as well as to 
selection in terms of stand, colors or height. In the 
garden one can observe manners of cutting or proper 
plants caring.

Zróżnicowanie nasadzeń daje możliwość osiągnięcia ciekawych efektów o każdej porze roku. 
Diversified planting makes it possible to achieve interesting effects throughout the year.
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Zróżnicowanie siedlisk

Nasz ogród jest bardzo zróżnicowany pod kątem 
warunków – podzielony na strefy o różnym charakterze. 
Znajdziemy tam stanowiska dla roślin sucholubnych, są 
mieniące się kolorami, nasłonecznione rabaty bylinowe 
w stylu wiejskim. Jest też cienisty leśny zakątek, a także 
podmokłe tereny nad stawami i roślinność wodna. 
Ogród w Pęchcinie nieustannie zmienia się w ciągu 
roku. Te same miejsca wyglądają zupełnie inaczej wio-
sną, latem, jesienią oraz zimą.

Edukacja

Dzięki swoim walorom ozdobnym i edukacyjnym 
ogród przyciąga rzesze odwiedzających z całego świata. 
Przyjeżdżają do nas uczniowie, studenci, naukowcy, ko-
lekcjonerzy i inni miłośnicy roślin – zarówno amatorzy, 
jak i profesjonaliści. Wszystkie rosnące tu rośliny mają 
etykiety z prawidłowymi nazwami łacińskimi.

Z uwagi na ogromną różnorodność roślin ogród 

Diversification of habitats

Our garden is very diversified in terms of conditions 
– divided into zones of various character. We can find 
there stands for drought-tolerant plans, there are 
multicolor sun tolerant perennial beds in a cottage style. 
There is also a shadowy forest area, as well as wetlands 
over the ponds and water plants. Garden in Pęchcin 
constantly changes over the year. The same areas look 
completely different in spring, summer, autumn and 
winter seasons.

Education

Due to its decorative and educational features the gar-
den attracts plenty of visitors from all around the world. 
We are being visited by students, scientists, collectors 
and other plants lovers – both amateurs and profes-
sionals. All plants are equipped with labels with proper 
Latin names.

Due to diversity of plants the garden is extremely 
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jest również niezwykle atrakcyjny dla zwierząt. Na jego 
terenie zaobserwowaliśmy około 100 gatunków ptaków, 
liczne ssaki, płazy, gady i owady.

Arboretum

W najbliższych latach planujemy Państwa zaprosić na 
kolejną atrakcję dla miłośników roślin zlokalizowaną 
w Pęchcinie. Od 2019 roku, na sąsiadujących z ogro-
dem terenach po dawnych sadach jabłoniowych, po 
mału powstaje arboretum o powierzchni ok. 7 hektarów. 
Będzie w nim można zobaczyć unikalną w skali Europy 
kolekcję historycznych odmian drzew. Gromadzenie 
tych odmian w celu zachowania ich dla kolejnych pokoleń 
to moja pasja – przyznaje Bronisław Jan. Już rozpoczęli-
śmy nasadzenia i nie możemy się doczekać otwarcia tej 
nowej atrakcji.

attractive also for animals. We have observed over 100 
species of birds, numerous mammals, amphibia, reptiles 
and insects.

Arboretum

In the coming years we are planning to invite you for 
an attraction for plants lovers located in Pęchcin. Since 
2019 on areas neighboring with the garden, that used to 
be apple orchards, we have been preparing arboretum 
covering about 7 ha of ground. Our visitors will be able 
to discover a unique collection of historical varieties of 
trees. Collection of these varieties to maintain them for 
the next generations is my passion – claims Bronisław Jan. 
We have started planting and we can’t wait to make this 
new attraction available.

Ogród kolekcyjny nad stawem, 2021
Collection garden over the pond, 2021
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Ogrodowe środowisko jest chętnie odwiedzane przez zwierzęta. Tutaj toczy 
się życie. Animals eagerly visit the garden. Here live goes on.

Werbena patagońska zwabiła dostojkę.
Patagonian verbena attracted fritillary.

Kolekcję w Pęchcinie chętnie odwiedzają wycieczki. Znajdą tu inspirację 
zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Collection available in Pęchcin is 
eagerly visited by tourists. It can inspire both amateurs and professionals.

W ogrodzie można w spokoju podpatrywać przyrodę. Kaczki i kurki wodne 
to stali mieszkańcy wyspy. In the garden one can observe nature. Ducks and 
waterhens live on the island.

Wizja Bronisława Jana wyłania się z mgły nad nowym stawem. Liczymy, że już 
wkrótce arboretum ujrzy światło dzienne. Bronisław Jan’s vision emerges from the 
fog over the new pond. We believe that arboretum will be soon available to public.

Za pomocą roślin można tworzyć nastrojowe wnętrza ogrodowe. Ta cienista 
część ogrodu ma już swoje lata. With the use of plants it is possible to create 
atmospheric garden interiors. This shady part of the garden is quite old.
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Nasze odmiany

Quercus 'Monument' PBR

złoty medal zieleń to życie 2009
gold medal green is life 2009

Sambucus nigra 'Obelisk' PBR

wyróżnienie zieleń to życie 2013
special mention green is life 2013

Robinia 'Anna Irena' PBR Aesculus hippocastanum 'Franek'
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Our varieties

złoty medal zieleń to życie 2018
gold medal green is life 2018

Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251' PBR

złoty medal flowers expo, moskwa 2015
gold medal flowers expo, moscow 2015

złoty medal flowers expo, moskwa 2018
gold medal flowers expo, moscow 2018

brązowy medal zieleń to życie 2015
bronze medal green is life 2015

Weigela florida Lime Monster 'brs1' PBR

Thuja occidentalis 'Magdalena' Viburnum opulus 'Pęchcin'
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Picea pungens 'Gwiazdor'

Quercus robur 'Posnania'

Quercus petraea 'Włodzimierz Seneta'

Berberis thunbergii 'Joanna' 

Thuja occidentalis 'Krasnal'Acer platanoides 'Gurba'
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КАТАЛОГ НА СЕЗОН ОСЕНЬ 2022

na sezon

obwód podawany jest w ofercie jeżeli przekracza 6 cm
the girth of the plant is mentioned only if it exceeds 6 cm
Обхват в прейскуранте указывается только в случае,
если превышает 6 см

p – doniczka kwadratowa, np. p9 oznacza doniczkę
 o wymiarach 9 cm × 9 cm × 10 cm 
square pot, e.g. p9 means a pot with dimensions
of 9 cm × 9 cm × 10 cm / квадратный контейнер, напр.
p9 обозначает контейнер размером 9 см × 9 см × 10 см

c2, c3, c5, c10, c12, c20, c22, c30 – pojemnik 
o pojemności 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litrów
containers with a capacity of 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litres 
контейнер емкостью 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 литров

pbr – prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone
multiplication is forbidden (variety protected) 
право на размножение растения защищено

 – fotografię odmiany znaleźć można w katalogu
a photo of the variety can be found in the catalogue
фотографию сорта можно найти в альбоме, 
находящемся в конце каталога

 – rośliny o jadalnych owocach
plants with edible fruits / растение со съедобными плодами

  – nowość!
new / новинка

pa – forma pienna
standard tree form / штамбовая форма

  – formowana w kształcie kuli
formed in the shape of a sphere / формованный шар

 – formowana w kształcie stożka
formed in the shape of a cone / формируется в виде конуса

 – formowana w kształcie spirali
formed in the shape of a spiral / формируется в виде спирали

 – formowana w kształcie ekranu
formed in the shape of a screen / экран

 – forma korkociągu
corkscrew form / штопор

 – forma oriental
oriental form / ориент

 – forma lasku
multi-stem form / multi-stem

 – forma sześcianu
box form / куб

 – krzew
shrub / кустарник

 – materiał kopany z gruntu
soil-grown plants / выкапываемый посадочный материал

Skróty w ofercie oznaczają:
Abbreviations in the catalogue mean: / Сокращения в оферте означают:

jesień 2022

Wysokości roślin podane w cenniku są 
orientacyjne i, szczególnie w przypadku 
krzewów, mogą w rzeczywistości różnić 
się od katalogowych. Związane jest to 
z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjny-
mi (przycinanie i formowanie) i zależy 
od przebiegu pogody w danym sezonie.

Height of plants provided for in the 
pricelist are only estimates and in particu-
lar in case of shrubs the real height can 
differ from the ones provided for in the 
catalogue. This is related to the necessary 
plant care routines (trimming and 
forming) and dependent on the weather 
in a given season.

Высота растения, указанная в прейс-
куранте, является ориентировочной 
и, особенно в случае кустарников, 
в действительности может отличаться 
от данных, имеющихся в нем. Это 
связано с необходимыми процедурами 
по уходу за растениями (обрезка и фор-
мовка) и зависит от погодных условий 
в течение данного сезона.



Warunki sprzedaży
Ceny podane w naszej ofercie są cenami 
hurtowymi netto, które obowiązują 
przy sprzedaży dla sklepów i centrów 
ogrodniczych, architektów krajobrazu, 
firm urządzających tereny zieleni, szkółek 
i innych osób profesjonalnie zajmujących 
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 płacenia 
przelewem. 

Transport 
Szkółka dysponuje własnym transportem 
i oferuje możliwość dostarczenia roślin 
w dowolne miejsce na terenie Polski, 
na warunkach ustalanych każdorazowo 
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 realizuje-
my od 1 września.

Eksport
Mamy duże doświadczenie w eksporcie 
roślin i jesteśmy do niego w pełni przygo-
towani.

Sprzedaż indywidualna
Wszystkie zawarte w cenniku rośliny oraz 
wiele innych możecie Państwo nabyć 
w naszym punkcie sprzedaży detalicznej, 
znajdującym się na terenie szkółki, czyn-
nym w sezonie od poniedziałku 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.

Selling conditions
Prices provided for in our offer are 
wholesale net prices applicable for garden 
shops and garden centers, landscape 
architects, companies managing green 
areas, plant nurseries and other persons 
professionally involved in the plant 
business. We add value added tax (vat) 
to our prices. vat rate is 8% this year.

Clients making a purchase of significant 
value at a time are offered additional 
discounts.

Our regular clients are entitled to pay 
by transfer.

Transport 
The Nursery has its own means of 
transport and offers deliveries of plants 
to any place in Poland, under conditions 
agreed each time with a client.

Orders 
Please send orders to our e-mail address: 
szmit@szmit.pl or fax no.: 
+48 23 672 36 27.

Bigger orders are completed within 
2–7 working days. 

We realize orders for soil-grown plants 
from 01 September.

Export
We are highly experienced in export 
of plants and we are fully prepared for it.

Individual sale
You can purchase all plants included in 
our price list as well as many other plants 
at our retail outlet located within the 
Nursery premises, open in season from 
Monday to Friday from 7 a.m. to 6 p.m. 
and on Saturdays from 7 a.m. to 3 p.m.

Retail prices, approximately 20–50% 
higher than the wholesale prices, apply in 
the case of retail sale.

Sale through mail-order is not available.

Условия продажи
Цены, названные в нашей оферте, являются 
оптовыми ценами нетто, действующими 
при продаже магазинам и садоводческим 
центрам, ландшафтным архитекторам, фирмам 
по озеленению территорий, питомникам, 
а также другим лицам, профессионально 
занимающимся растениями. К названным 
в прейскуранте ценам начисляется ндс, ставка 
которого в текущем году составляет 8%.

Клиентам, приобретающим единовременно 
растения на более крупные суммы, предо-
ставляется скидка.

Наши постоянные клиенты имеют возмож-
ность расплачиваться по безналичному расчету.

Транспорт
Наш Питомник располагает собственным 
транспортом и предоставляет клиентам 
возможность доставки растений в любую 
точку на территории Польши на условиях, 
каждый раз оговариваемых с Покупателем.

Заказы
Заказы просим направлять на наш адрес 
e-mail: szmit@szmit.pl или по факсу 
+48 23 672 36 27.

Срок выполнения более крупных заказов: 
2–7 рабочих дней.

Заказы на выкапываемый  посадочный 
материал выполняются с 1 сентября.

Экспорт
Мы имеем большой опыт в области экспорта 
и вполне к нему подготовлены.

Розничная продажа
Все растения, названные в настоящем 
прейскуранте, а также многие другие,  можно 
приобрести в нашем магазине розничной 
продажи, находящемся на территории 
Питомника, работающем в сезоне 
с понедельника по пятницу с  700–1800, 
а по субботам – 700–1500.

Продажа в розницу производится по 
розничным ценам, которые выше оптовых 
примерно на 20–50%.

Рассылочную продажу наш Питомник 
не осуществляет.
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Nowości
w naszej ofercie

NEW IN OUR OFFER / НОВИНКИ В НАШЕМ ПРАЙС-ЛИСТЕ

drzewa i krzewy liściaste
broad - leaved trees and shrubs

лиственные деревья и кустарники

1. Abelia chinensis Autumn Festival 'Minabaut01' PBR 
2. Abelia ×grandiflora Caramel Charm 'minacara1' PBR 
3. Abelia ×grandiflora Jelly Beans 'nd' 
4. Abelia ×grandiflora Tricolor Charm 'Mincautri' PBR 
5. Acer cappadocicum 'Rubrum' 
6. Acer davidii Viper 'Mindavi' PBR

7. Acer ×freemanii 'Marmo'
8. Acer palmatum 'Beni-maiko' 
9. Acer palmatum 'Brandy Dwarf' 
10. Acer palmatum 'Jerre Schwarz' 
11. Acer palmatum 'Mischa' 
12. Acer palmatum 'Pendulum Julian' 
13. Acer palmatum 'Pink Passion' 
14. Acer palmatum 'Phoenix' 
15. Acer palmatum 'Shaina' 
16. Acer palmatum 'Shojo Shidare' 
17. Acer palmatum 'Yugure' 
18. Acer pseudoplatanus 'Brigida Revolution' 
19. Acer pseudoplatanus 'Kaki' 
20. Acer pseudoplatanus 'Miss Ruby' 
21. Acer rubrum 'Northwood' 
22. Acer rubrum Redpointe 'Frank Jr' 
23. Acer rubrum 'Schlesingeri' 
24. Alangium chinense 
25. Albizia julibrissin 
26. Albizia julibrissin Chocolate Fountain 'ncaj1' PBR 
27. Albizia julibrissin 'Evey's Pride' 
28. Albizia julibrissin 'Tropical Dream' 
29. Amelanchier 'Princess Diana' 
30. Amelanchier 'Prince William'
31. Bougainvillea 'Violet de Mèze' 
32. Buddleja davidii 'Pink Panther' 
33. Caesalpinia gilliesii 
34. Callistemon citrinus 'Splendens' 
35. Callistemon viminalis Inferno 'Yanferno' 
36. Camellia sasanqua 'Narumi-gata' 
37. Camellia sasanqua 'Plantation Pink' 
38. Camellia sasanqua 'Rainbow' 
39. Ceanothus ×pallidus 'Marie Simon' 
40. Cephalanthus occidentalis Sugar Shack 'smcoss' PBR 
41. Cercis canadensis Black Pearl 'jn16' 
42. Cercis canadensis Eternal Flame 'nc2016-2' PBR 
43. Cercis canadensis Golden Falls 'nc2015-12' 

44. Cornus florida 'Little Princess' 
45. Cornus hongkongensis 
46. Cornus kousa Flower Tower 'zuilb1' PBR 
47. Cornus mas 'Bolestraszycki' 
48. Cornus mas 'Egzotycznyj' 
49. Cornus 'Summer Sky Tree' 
50. Cotinus coggygria Magical Torch 'Kolmagito' PBR 
51. Cotinus coggygria Winecraft Black 'ncco1' PBR 
52. Crataegus laevigata 'Pink Corkscrew' 
53. Crataegus laevigata 'Rosea' 
54. Crataegus monogyna 'Tortuosa' 
55. Crataegus nigra 
56. Davidia involucrata 'Lady Sunshine' 
57. Deutzia scabra 'Punctata' 
58. Diervilla rivularis 'Honey Surprise' 
59. Diospyros grandiflora 
60. Distylium Linebacker 'piidist-iv' 
61. Distylium 'Vintage Jade' 
62. Elaeagnus ×ebbingei 'Gilt Edge' 
63. Eleutherococcus sieboldianus 'Elegans' 
64. Elsholtzia stauntonii 
65. Euonymus japonicus 'Kathy' 
66. Euonymus japonicus 'Marieke' 
67. Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' 
68. Euonymus nanus 'Canary Bird' 
69. Fraxinus americana 'Acuminata' 
70. Fraxinus excelsior 'Crispa Variegata' 
71. Heptacodium miconioides Temple Of Bloom 

'smnhmrf' PBR 
72. Hibiscus syriacus Blue Chiffon 'Notwood3' PBR 
73. Hibiscus syriacus French Point 'Minfren' PBR 
74. Hibiscus syriacus Lavender Chiffon 'Notwoodone' PBR 
75. Hibiscus syriacus Magenta Chiffon 'Rwoods5' PBR 
76. Hibiscus syriacus Starburst Chiffon 'Rwoods6' PBR 
77. Hibiscus syriacus Sup'Bridge 'Minsyrou17' PBR 
78. Hydrangea arborescens Candybelle Bubblegum 

'grhyar1407' PBR 
79. Hydrangea arborescens Candybelle Marshmallow 

'grhyar1406' PBR 
80. Hydrangea paniculata Little Hottie 'Bailpanone' PBR 
81. Hydrangea paniculata Living Colourful Cocktail 

'lcno15' PBR 
82. Hydrangea paniculata Living Infinity 'lcno9' PBR

83. Hydrangea paniculata Magical Kilimanjaro 
'Kolmakilima' 

84. Hydrangea paniculata Magical Lime Sparkle 
'Bokralims' PBR 
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85. Hydrangea paniculata Magical Matterhorn 
'Bokomaho' PBR 

86. Hydrangea paniculata Petite Star 'Coustar02' PBR 
87. Ilex aquifolium 'Madame Briot' 
88. Juglans regia 
89. Lagerstroemia indica 'Enduring Summer White' 
90. Ligustrum Straight Talk 'Swift' 
91. Lindera obtusiloba 
92. Liriodendron tulipifera 'Snowbird' 
93. Lonicera nitida 'Maigrün' 
94. Loropetalum chinense 'Black Pearl' 
95. Magnolia 'Blue Baby' 
96. Magnolia 'Cameo' 
97. Magnolia grandiflora 'Bracken's Brown Beauty' 
98. Magnolia 'Mighty Mouse' 
99. Magnolia 'Randy' 
100. Malus 'Louisa' 
101. Malus 'Royal Raindrops' 
102. Morus alba Red Fruit 'Czerwonoowocowa'
103. Morus alba 'King's White'
104. Nandina domestica 'Twilight' PBR 
105. Osmanthus fragrans 
106. Paulownia fortunei 'April Light' 
107. Photinia fraseri Pink Marble 'Cassini' PBR 
108. Photinia fraseri 'Red Robin' 
109. Physocarpus opulifolius 'Little Greeny' 
110. Physocarpus opulifolius Little Leena 'lp2' PBR 
111. Physocarpus opulifolius Magical Sweet Cherry Tea 

'Zlebic 5' PBR 
112. Physocarpus opulifolius Raspberry Lemonade  

'Zleyel 2' PBR 
113. Platanus ×hispanica 'Alphen's Globe' 
114. Platanus ×hispanica 'Podlasie' 
115. Populus nigra 'Lombardy Gold' 
116. Populus tremula 'Pendula' 
117. Potentilla fruticosa Mandarin Tango 'Jefman' PBR 
118. Potentilla fruticosa Marmalade 'Jefmarm' PBR 
119. Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' 
120. Prunus avium 'Kruchtener Zwerg' 
121. Prunus campanulata 'Felix Jury' 
122. Prunus 'Candy Floss' 
123. Prunus cerasifera 'Oakville Crimson Spire' 
124. Prunus laurocerasus 'Caucasica Fontanette' 
125. Prunus laurocerasus 'Obelisk' PBR 
126. Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' 
127. Prunus mume 'Omoi-no-mama' 
128. Prunus pendula 'Stellata' 
129. Prunus serrulata 'Shirofugen' 
130. Prunus 'Spring Snow' ('Beni-tamanishiki') 
131. Prunus 'Tiltstone Hellfire' 
132. Prunus 'Umineko' 
133. Quercus petraea 'St Basel' 
134. Quercus rubra 'Evenley Gold' 
135. Robinia ×margaretta 'Georgia da Torino' 
136. Robinia pseudoacacia 'Pendula' 
137. Rosa 'Campfire' 
138. Rosa 'Marie Bugnet' 
139. Salix matsudana 'Pendula' 
140. Sorbaria sorbifolia 'Matcha Ball' PBR 
141. Spiraea ×cinerea 'Kaziu' PBR 

142. Stachyurus chinensis 'Goldbeater' 
143. Stachyurus chinensis 'Joy Forever' 
144. Stachyurus chinensis 'Wonderful Image' 
145. Stewartia ×henryae 
146. Stewartia monadelpha 
147. Styrax japonicus 'Fragrant Fountain'
148. ×Sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso 'Sartori' 
149. Tilia cordata 'Komsta Minima' 
150. Viburnum davidii 
151. Viburnum furcatum 'Pink Parasol' 
152. Viburnum opulus Oh Canada 'smnvodr' 
153. Viburnum plicatum 'Fireworks' 
154. Zelkova serrata 'Iruma Sango'  

pnącza
climbers

вьющиеся

155. Campsis grandiflora 
156. Hedera helix 'Meta Schulz' 
157. Hedera helix 'Wichtel' 
158. Millettia japonica 
159. Wisteria brachybotrys Grande Diva Barbara 

'Minwikkb25'  
160. Wisteria floribunda Grande Diva Cecilia 

'Minwica05' 
161. Wisteria sinensis 'Amethyst' 
162. Wisteria sinensis Grande Diva Maria 'Minwigb01' 

byliny
grasses and perennials
травы и многолетники

163. Ajuga reptans 'Sparkler' 
164. Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus'
165. Anemone ×hybrida 'Bressingham Glow'
166. Anemone ×hybrida 'Königin Charlotte' 
167. Aster novi-belgii 'Jenny' 
168. Aster novi-belgii 'Lady in Blue'
169. Aster novi-belgii 'Little Pink Beauty' 
170. Aster novi-belgii 'Magic White' 
171. Aster novi-belgii 'Neron' 
172. Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' 
173. Astilbe chinensis 'Veronica Klose' 
174. Astilbe 'Darwin's Dream' 
175. Astilbe simplicifolia 'Key West'
176. Carex panicea 'Pamira' 
177. Chelone obliqua 'Alba'
178. Chrysanthemum 'Poesie' 
179. Chrysanthemum 'Rehauge' 
180. Chrysanthemum 'Rotes Julchen' 
181. Cordyline 'Purple Tower' 
182. Cordyline 'Torbay Dazzler'
183. Disporum cantoniense 'Moonlight' 
184. Dryopteris affinis 
185. Echinacea 'Delicious Candy' PBR

186. Echinacea 'Honey Skipper'
187. Echinacea 'Lemon Drop' 
188. Echinacea 'Purple Emperor' 
189. Echinacea 'White Pearl'
190. Echinacea 'Yellow Pearl' 
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191. Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
192. Ficinia truncata 'Frosty Morning' 
193. Helianthus atrorubens
194. Helianthus multiflorus 'Double Whammy'
195. Hemerocallis 'Bandolero' 
196. Hemerocallis 'Bestseller' 
197. Hemerocallis 'Brer Rabbit's Baby' 
198. Hemerocallis 'Daria' 
199. Hemerocallis 'Desert Icicle'
200. Hemerocallis 'Enchanted Forest' 
201. Hemerocallis 'Entrapment' 
202. Hemerocallis 'Every Daylily Bronze' 
203. Hemerocallis 'Every Daylily Cerise' 
204. Hemerocallis 'Every Daylily Pink Wing'
205. Hemerocallis 'Every Daylily Punch Yellow' 
206. Hemerocallis 'Every Daylily Red' 
207. Hemerocallis 'Every Daylily Red Rib' 
208. Hemerocallis 'Final Touch' 
209. Hemerocallis 'Green Arrow' 
210. Hemerocallis 'Heavenly Pink Butterfly' 
211. Hemerocallis 'Hello Screamer' 
212. Hemerocallis 'Jazz Dance' 
213. Hemerocallis 'Lies and Lipstick' 
214. Hemerocallis 'London Eye' 
215. Hemerocallis 'Matrousjka' 
216. Hemerocallis 'Moroccan Sunrise' 
217. Hemerocallis 'Night Beacon' 
218. Hemerocallis 'Orange Nassau' 
219. Hemerocallis 'Pink Stripes' 
220. Hemerocallis 'Purplelicious' 
221. Hemerocallis 'Regency Heights' 
222. Hemerocallis 'Rosy Returns' 
223. Hemerocallis 'Soft Secrets' 
224. Hemerocallis 'Spacecoast Freaky Tiki' 
225. Hemerocallis 'Spacecoast White Out' 
226. Hemerocallis 'Storm of the Century' 
227. Hemerocallis 'String Bikini'
228. Hemerocallis 'Tigereye Spider' 
229. Hemerocallis 'Trendy Design'
230. Hemerocallis 'Tuscawilla Tigress' 
231. Heuchera 'Forever Purple'
232. Heuchera 'Rex Fire' 
233. Heuchera 'Rex Peppermint' 
234. Heuchera 'Sugar Plum' 
235. ×Heucherella 'Tapestry'
236. Hosta 'Abba Dabba Do' 
237. Hosta 'Abiqua Moonbeam'
238. Hosta 'Devon Green' 
239. Hosta 'Invincible' 
240. Hosta 'Silvery Slugproof' 
241. Hosta 'Stiletto' 
242. Iris ensata 'Dinner Plate Tiramisu'
243. Iris ensata 'Greywoods Catrina' 
244. Iris ensata 'White Ladies' 
245. Iris pseudacorus 'Flore Pleno'
246. Iris sibirica 'Double Standard' 
247. Iris sibirica 'Miss Apple' 
248. Iris sibirica 'Paprikash' 
249. Iris sibirica 'Regency Belle' 
250. Iris sibirica 'See Ya Later' 

251. Iris sibirica 'Sugar Rush' 
252. Iris sibirica 'Swans in Flight' 
253. Iris sibirica 'Tipped in Blue' 
254. Leucanthemum 'Luna' 
255. Miscanthus sinensis 'Cute One'
256. Miscanthus sinensis 'Polonus' 
257. Miscanthus sinensis 'Pünktchen' 
258. Miscanthus sinensis 'Yaka Dance' 
259. Nepeta kubanica
260. Paeonia 'Angel Cheeks'
261. Paeonia 'Jacorma' 
262. Paeonia 'Peaches and Cream' 
263. Paeonia 'Pecher' 
264. Paeonia 'Peter Brand'
265. Paeonia 'Pink Giant' 
266. Paeonia 'The Fawn' 
267. Paeonia 'White Cap' 
268. Phlox paniculata 'Flame Coral' 
269. Phlox paniculata 'Flame Light Pink' 
270. Phlox paniculata 'Flame Red' 
271. Phyllitis scolopendrium
272. Rudbeckia 'Littlebeckia Sunrise' 
273. Rudbeckia 'SmileyZ Big Kiss' 
274. Rudbeckia 'SmileyZ Big Smile' 
275. Rudbeckia 'SmileyZ Happy' 
276. Rudbeckia 'SmileyZ Tiger' 
277. Rudbeckia Sunbeckia 'Mia' 
278. Salvia nemorosa 'Salute Ice Blue' 
279. Salvia verticillata 'Hannay's Blue' 
280. Sanguisorba officinalis 'Tanna' 
281. Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant' 
282. Sedum hispanicum 'Blue Carpet' 
283. Sedum kamtschaticum 'Ellacombianum'
284. Sedum Sunsparkler 'Lime Twister' 
285. Sedum Sunsparkler 'Lime Zinger' 
286. Sedum takesimense 'Atlantis' 
287. Sedum telephium Autumn Charm 'Lajos' 
288. Sedum telephium 'Oriental Dancer'
289. Veronica chamaedrys 
290. Viola cornuta 'Alba'

drzewa i krzewy iglaste
conifers

хвойные деревья и кустарники

291. Abies balsamea
292. Cedrus libani 'Atlantica Silberspitz'
293. Chamaecyparis obtusa 'Contorta' 
294. Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' 
295. Juniperus chinensis 'Plumosa Albovariegata' 
296. Picea abies 'Farnsburg' 
297. Picea abies 'Harrachii'
298. Picea engelmannii 'Bush's Lace' 
299. Picea engelmannii 'Glauca Hesse' 
300. Picea engelmannii 'Low Blow' 
301. Picea engelmannii 'Stanley Mountain' 
302. Picea engelmannii 'Vanderwolf's Blue Pyramid' 
303. Picea engelmannii subsp. mexicana 'Pervana' 
304. Picea omorika 'Hradec Kralove' 
305. Picea omorika 'Radloff'
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306. Picea orientalis 'Juwel'
307. Picea orientalis 'Losely'
308. Picea orientalis 'Van Speybrock' 
309. Picea pungens 'Aubie's Spreader' 
310. Picea pungens 'Barabits Compact' 
311. Picea pungens 'Blue Mountain' 
312. Picea pungens 'Charmer' 
313. Picea pungens 'Dietz Prostrate' 
314. Picea pungens 'Frühling Gold' 
315. Picea pungens 'Kut Isloo' 
316. Picea pungens 'Nimetz' 
317. Picea pungens 'Thomsen' 
318. Picea sitchensis 'Jiskra' 
319. Pinus contorta 'Fastigiata' 
320. Pinus heldreichii 'Little Gem' 
321. Pinus koraiensis 
322. Pinus koraiensis 'Jack Corbit' 
323. Pinus mugo 'Heinis Triumph' 
324. Pinus nigra 'Buda' 
325. Pinus nigra 'Caperci's Gold Cream' 
326. Pinus nigra 'Juda' 
327. Pinus resinosa 'Pillnitz' 
328. Pinus sylvestris 'Wolting's Gold' 
329. Thuja occidentalis 'Sagrada' 
330. Thuja occidentalis Totem Smaragd 'Thucavlo' PBR  

rośliny owocowe
fruit bearing plants
съедобные растения

331. Amelanchier 'Princess Diana' 
332. Amelanchier 'Prince William'
333. Cornus mas 'Bolestraszycki' 
334. Cornus mas 'Egzotycznyj'  
335. Diospyros grandiflora  
336. Juglans regia 
337. Malus domestica 'Cukrówka Litewska' 
338. Malus domestica 'Golden Delicious' 
339. Morus alba Red Fruit 'Czerwonoowocowa'
340. Morus alba 'King's White' 
341. Prunus armeniaca 'Hargrand' 
342. Prunus avium 'Bladoróżowa' 
343. Prunus avium 'Burlat' 
344. Prunus avium Kunzego 'Kunzes Kirche' 
345. Prunus avium Poznańska 'Büttners Rote 

Knorpelkirsche' 
346. Prunus avium 'Regina' 
347. Prunus cerasifera 'Bila Obilna'
348. Prunus cerasifera 'Oakville Crimson Spire' 
349. Prunus domestica 'Tophit' 
350. Pyrus communis 'Burakówka' 
351. Pyrus communis 'Cytrynówka' 
352. Pyrus communis Dobra Szara 'Grise Bonne' 
353. Pyrus communis Oliwierka 'Olivier de Serres' 
354. Pyrus communis Pasówka 'Schweizerhose' 
355. Ribes rubrum 'Macherauch's Rote Spatlese' 
356. Rubus idaeus 'Golden Everest' 
357. Rubus idaeus 'Malling Promise' 
358. Rubus ×loganobaccus 'Thornless Loganberry'

rośliny tarasowe
terrace plants

террасные растения

359. Abelia chinensis Autumn Festival 'Minabaut01' PBR 
360. Abelia ×grandiflora Caramel Charm 'minacara1' PBR

361. Abelia ×grandiflora Jelly Beans 'nd' 
362. Abelia ×grandiflora Tricolor Charm 'Mincautri' PBR 
363. Agapanthus 'Peter Pan'
364. Alangium chinense 
365. Albizia julibrissin 
366. Albizia julibrissin Chocolate Fountain 'ncaj1' PBR 
367. Albizia julibrissin 'Evey's Pride'
368. Albizia julibrissin 'Tropical Dream' 
369. Caesalpinia gilliesii 
370. Callistemon citrinus 'Splendens' 
371. Callistemon viminalis Inferno 'Yanferno' 
372. Camellia sasanqua 'Narumi-gata'
373. Camellia sasanqua 'Plantation Pink'
374. Camellia sasanqua 'Rainbow'
375. Ceanothus ×pallidus 'Marie Simon' 
376. Cornus hongkongensis
377. Cornus 'Summer Glossy' 
378. Cornus 'Summer Sky Tree' 
379. Distylium Linebacker 'piidist-iv' 
380. Distylium 'Vintage Jade' 
381. Elaeagnus ×ebbingei 'Gilt Edge' 
382. Elsholtzia stauntonii 
383. Lagerstroemia indica 'Enduring Summer White' 
384. Magnolia grandiflora 'Bracken's Brown Beauty' 
385. Nandina domestica 'Twilight' PBR

386. Osmanthus fragrans 
387. Photinia fraseri Pink Marble 'Cassini' PBR 
388. Photinia fraseri 'Red Robin'
389. Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange' 
390. ×Sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso 'Sartori'
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eDrzewa i krzewy
 liściaste
BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

obwód pnia 
(cm)
trunk 

circumference
окружность 

ствола

ABELIA – ABELIA

Abelia chinensis Autumn Festival 'Minabaut01' PBR  
abelia chińska Autumn Festival – pokrój zwarty, kulisty; 
bardzo obficie kwitnąca odmiana;

6b 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Caramel Charm 'Minacara1' PBR   
abelia wielkokwiatowa Caramel Charm – liście początkowo 
pomarańczoworóżowe, później złotożółte;

7a 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Jelly Beans 'Nd'   
abelia wielkokwiatowa Jelly Beans – liście białokremowo 
obrzeżone; zwarty, płaskokulisty pokrój;

7a 30–40 
60–80

c5 
c12

Abelia ×grandiflora 'Kaleidoscope'  
abelia wielkokwiatowa 'Kaleidoscope' – odmiana o zwartym, 
gęstym pokroju; liście błyszczące, młode w odcieniach żółtych, 
zmieniąjace barwę na zielonożółtą i różowawą; jesienią liście 
przebarwiają się na czerwono i pomarańczowo; kwiaty białe;

7a 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR  
abelia wielkokwiatowa Pinky Bells 'Lynn' – zwarty gęsty krzew 
osiągający 0,5 m wys. i 2 m szer.; kwitnie niezwykle obficie na 
różowo;

7a 30–40
c5 

Abelia ×grandiflora Tricolor Charm 'Mincautri' PBR  
abelia wielkokwiatowa Tricolor Charm – liście biało  
i różowo obrzeżone; zwarty pokrój;

7a 30–40 c5

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

5b 40–60 c5



42

Abelia grandiflora Jelly Beans 'nd' Abelia mosanensis

Abelia ×grandiflora 'Kaleidoscope' PBR
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 Abelia ×grandiflora Caramel Charm 'minacara1' PBR
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Abelia mosanensis Bridal Bouquet 'Monia' 
abelia mozaneńska Bridal Bouquet– odmiana kwitnie bardzo 
obficie; kwiaty jasnoróżowe;

5b 40–60 c5

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

6b 60–80 c5

Abeliophyllum distichum 'Roseum'  
abeliofyllum koreańskie 'Roseum' – niewysoki krzew dorastający 
do 2 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, po rozwinięciu 
jasnoróżowe;

6b 60–80 c5

ACER – KLON
Acer 'Ample Surprise' PBR  
klon 'Ample Surprise' – zwarta karłowa forma; liście błyszczące, 
czerwone na młodych przyrostach;

6a 60–80 
120–140

c5 
c10

pa 
pa

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

6b 80–100 c5

Acer buergerianum 'Hanachiru Sato' 
klon Bürgera 'Hanachiru Sato' – wiosną liście prawie białe, 
z czasem stają się zielone z białym przyprószeniem;

6b 60–80 c12

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

5a
140–160 
200–220 
260–280

c7,5 
c18 
c30

 
 

6–8
Acer campestre 'Carnival' 
klon polny 'Carnival' – krzew do 2 m wys.; liście biało obrzeżone; 5a 120–140 

160–180
c10 
c30 

pa 
pa

Acer campestre 'Elsrijk' 
klon polny 'Elsrijk' – drzewo o regularnej, stożkowatej koronie; 
odmiana polecana do nasadzeń parkowych i przyulicznych;

5b 360–380 c55 6–8 pa

Acer campestre 'Magic Spring'  
klon polny 'Magic Spring' – wiosną liście żóltopomarańczowo 
upstrzone;

5a 100–120 c10 pa

Acer campestre 'Nanum' 
klon polny 'Nanum' – zwarta, kulista odmiana; 5a 200–220 

200–220
c55 
c65

8–10 
12–14

pa 
pa

Acer campestre 'Red Shine' 
klon polny 'Red Shine' – wysoki krzew lub niewielkie drzewo; 
młode liście czerwone;

5a 180–200 c20

Acer campestre 'Pulverulentum' 
klon polny 'Pulverulentum' – liście biało przyprószone; 5b 100–120 c10 pa

Acer campestre 'Silver Celebration' 
klon polny 'Silver Celebration' – liście delikatnie biało obrzeżone; 
wzrost silny;

5a 80–100 
100–120

c10 
c10

pa 
pa

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

6b 280–300 c30 8–10

Acer cappadocicum 'Aureum' 
klon kappadocki 'Aureum' – niewielkie drzewo; liście wiosną 
złotożółte, póżniej zielenieją;

6a 120–140 c7,5
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klon kappadocki 'Rubrum' – czerwonopurpurowe liście na 
młodych przyrostach;

6a 120–140 c7,5

Acer ×conspicuum 'Silver Vein'  
klon okazały 'Silver Vein'- odmiana o wyjątkowo atrakcyjnej, 
srebrzysto paskowanej korze;

6b 140–160 c15

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

6b 100–120 c5

Acer davidii 'Rosalie'  
klon Davida 'Rosalie'– latem kora zielona, srebrzysto paskowana, 
zimą zielony kolor zmienia się na wiośniwoczerwony;

6a 80–100 c12

Acer davidii 'Serpentine'  
klon Davida 'Serpentine' – kora oliwkowozielona z szarobiałymi 
paskami;

6a 60–80 c20

Acer davidii Viper 'Mindavi' PBR  
klon Davida Viper – bardzo atrakcyjna, zielona kora 
z szarobiałymi paskami;

6a 120–140 c7,5

Acer ×freemanii Autumn Blaze 'Jeffersred'  
klon Freemana Autumn Blaze – owalna, gęsta korona; jesienią 
liście pomarańczowoczerwone;

4 160–180 c7,5

Acer ×freemanii Celebration 'Celzam'  
klon Freemana Celebration – szybko rosnące drzewo 
regularnej koronie; liście pięknie przebarwiają się jesienią na 
czerwono i pomarańczowo;

4 160–180 c7,5

Acer ×freemanii 'Marmo'  
klon Freemana 'Marmo' – szybko rosnące drzewo regularnej, 
stożkowatej koronie; liście pięknie przebarwiają się jesienią na 
czerwono i pomarańczowo;

4 160–180 c7,5

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

6b 80–100 
180–200

c6 
c35

 

Acer japonicum 'Aconitifolium' 
klon japoński 'Aconitifolium' – liście głęboko powcinane; 6a 30–40 c6

Acer japonicum 'Fairy Lights' 
klon japoński 'Fairy Lights' – zwarta, karłowa odmiana osiągająca 
1,2 m wys.; liście głęboko powcianane, pięknie przebarwiają się 
jesienią na żółto i pomarańczowo;

6a 60–80 c12

Acer japonicum 'Green Cascade' 
klon japoński 'Green Cascade'– liście głęboko powcinane; pokrój 
parasolowaty;

6a 60–80 c12

Acer japonicum 'Maiku jaku' 
klon japoński 'Maiku jaku' – liście głęboko powcianane, pięknie 
przebarwiają się jesienią na żółto i pomarańczowo;

6a 80–100 c12

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

4 140–160 
180–200

c10 
c10

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

4 100–120 
160–180

c10 
c20
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Acer negundo 'Kelly's Gold' 
klon jesionolistny 'Kelly's Gold' – liście złotożółte; 4 100–120 c7,5 pa

Acer negundo 'Winter Lightening' 
klon jesionolistny 'Winter Lightening' – odmiana ozdobna ze 
złotożółtej kory; szczególnie atrakcyjna zimą;

4 60–80 
140–160

c7,5 
c7,5

Acer Norwegian Sunset 'Keithsform' 
klon Norwegian Sunset – drzewo o regularnym pokroju; 
jesienią liście przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor;

5a 180–200 c20

Acer Orientalia 'Minorient' 
klon Orientalia – liscie wiosna żółtopomarańczowe; 6a 120–140 c5

Acer palmatum 'Amber Ghost' 
klon palmowy 'Amber Ghost' – liście duże, jasnoróżowe wiosną, 
później różowopomarańczowe, a latem bursztynowe z zielonym 
unerwieniem;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Aka-shigitatsu-sawa' 
klon palmowy 'Aka-shigitatsu-sawa' – wiosną liście kremowobiałe 
z zielono-czerwonym unerwieniem;

6b 100–120 
100–120 
100–120

c12 
c15 
c20

 
pa 
pa

Acer palmatum 'Asahi-zuru' 
klon palmowy 'Asahi-zuru' – liście biało i różowo upstrzone; 6b 140–160 c20

Acer palmatum 'Baldsmith' 
klon palmowy 'Beni-komachi' – liście strzępiaste, wiosną 
różowopomarańczowe, później stają się zielone i różowoczerwone 
na najmłodszych przyrostach; pokrój szeroki, parasolowaty;

6b 100–120 c15 pa

Acer palmatum 'Beni-komachi' 
klon palmowy 'Beni-komachi' – zwarta, karłowa odmiana 
o drobnych, czerwonopurpurowych liściach;

6b 60–80 
100–120

c12 
c15

pa 
pa

Acer palmatum 'Beni-maiko'  
klon palmowy 'Beni-maiko' – zwarta, wolno rosnąca odmiana; 
liście różowoczerwone, głęboko powcinane;

6b 80–100 
100–120

c12 
c12

pa 
pa

Acer palmatum 'Beni-otake' 
klon palmowy 'Beni-otake'– liście czerwonopurpurowe; klapy 
wąskie i wydłużone;

6b 100–120 c15

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge' 
klon palmowy 'Beni-shichi-henge' – liście nieregularnie biało 
i różowo obrzeżone;

6b 100–120 
120–140

c12 
c15

Acer palmatum 'Bloodgood' 
klon palmowy 'Bloodgood' – liście bardzo ciemne, purpurowe; 6b

40–60 
80–100 
100–120 
120–140

c9 
c12 
c15 
c12

Acer palmatum 'Brandy Dwarf '  
klon palmowy 'Brandy Dwarf ' – bardzo gęsta, karłowa odmiana 
o kulistym pokroju; liście ciemnopurpurowe, głęboko klapowane;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Butterfly' 
klon palmowy 'Butterfly' – liście biało i różowo upstrzone; 6b

40–60 
100–120 
200–220

c6 
c12 
c90

Acer palmatum 'Crimson Princess' 
klon palmowy 'Crimson Princess' – odmiana o przewisających 
pędach i szerokokulistym pokroju; liście purpurowoczerwone, 
strzępiaste;

6b
80–100 
100–120 
100–120

c15 
c15 
c12

 
 

pa
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Acer palmatum 'Crimson Queen'  
klon palmowy 'Crimson Queen' – liście purpurowoczerwone, 
strzępiaste; odmiana nie zielenieje w trakcie sezonu;

6b

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

c6 
c9 
c15 
c20 
c9 
c12 
c15 
c15

 
 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa

Acer palmatum 'Dissectum Flavescens'  
klon palmowy 'Dissectum Flavescens'– liście jasnozielone, 
głęboko powcinane; pokrój krzewu parasolowaty;

6b 140–160 c20

Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 
klon palmowy 'Dissectum Viridis' – liście zielone, postrzępione; 
pokrój rozłożysty;

6b

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

c15 
c15 
c20 
c9 
c15 
c15 
c15

 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa

Acer palmatum 'Elegans' 
klon palmowy 'Elegans' – odmiana o ładnym, zwartym pokroju 
i dużych, pięknie przebarwiających się jesienią liściach;

6b 100–120 c9

Acer palmatum 'Enkan' 
klon palmowy 'Enkan' – liście ciemnopurpurowe z bardzo 
wąskimi, paskowatymi klapami; zwarty, gęsty pokrój;

6b 40–60 c6

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

6a

80–100 
100–120 
120–140 
160–180

c9 
c15 
c15 
c30

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

6b

40–60 
60–80 

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

c9 
c15 
c12 
c12 
c12 
c15 
c15 
c15

 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

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

6b 80–100 c15

Acer palmatum 'Inaba-shidare' 
klon palmowy 'Inaba-shidare' – liście purpurowe, głęboko 
powcinane; wzrost dosyć silny;

6b
60–80 

100–120 
100–120

c9 
c15 
c15

 
 

pa

Acer palmatum 'Japanese Sunrise' 
klon palmowy 'Japanese Sunrise' – liście żółtozielone; kora 
żółtopomarańczowa;

6b 120–140 c20

Acer palmatum 'Jerre Schwarz'  
klon palmowy 'Jerre Schwarz' – zwarta, gęsta odmiana  
o kulistym pokroju; liście wiosną czerwonoróżowe, później 
zielone i czerwona na końcach pędów;

6b 100–120 c12 pa
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Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn. 'Roseomarginatum') 
klon palmowy 'Kagiri-nishiki' – liście jasnozielone z biało-
różowym obrzeżeniem;

6b
60–80 

120–140 
160–180

c15 
c15 
c30

pa 
 

Acer palmatum 'Katsura' 
klon palmowy 'Katsura' – liście wiosną pomarańczowożółte, 
później zielonożółte;

6b 40–60 c9

Acer palmatum 'Koto-no-ito' 
klon palmowy 'Koto-no-ito' – klapy niezwykle wąskie,  
nitkowate; ładny pomarańczowożółty jesienny kolor liści;

6b 40–60 
120–140

c9 
c12

Acer palmatum 'Manyo-no-sato'  
klon palmowy 'Manyo-no-sato' – liście purpurowobrązowe, 
nieregularnie żółto obrzeżone;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Mischa'  
klon palmowy 'Mischa' – pokrój zwisający; liście postrzępione, 
wiosną ciemno czerwone, później purpurowozielone;

6b 40–60 c6

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

6b 60–80 c12 pa

Acer palmatum 'Momoiro-koyasan'  
klon palmowy 'Momoiro-koyasan' – liście drobne, wiosną 
jaskraworóżowe, z czasem zielenieją pozostając różowe na 
najmłodszych przyrostach;

6b 100–120 c9

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

6b

80–100 
100–120 
120–140 
60–80 

100–120 
140–160 
120–140 

160

c12 
c15 
c20 
c9 
c15 
c15 
c12 
c20

 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

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

6a 80–100 c9

Acer palmatum 'Palmatifidum' 
klon palmowy 'Palmatifidum' – liście duże, głęboko powcinane, 
zielone; pokrój kulisty;

6a 80–100 
120–140

c12 
c12

 
pa

Acer palmatum 'Pendulum Julian'  
klon palmowy 'Pendulum Julian' – liście postrzępione, wiosną 
czerwonopurpurowe, później zielonoczerwone; przewisający, 
kopulasty pokrój;

6b 80–100 c15

Acer palmatum 'Pink Passion'  
klon palmowy 'Pink Passion' – liście zielonoczerwone, różowo 
obrzeżone;

6b 80–100 c9 pa

Acer palmatum 'Pixie' 
klon palmowy 'Pixie' – liście intensywnie czerwonopurpurowe; 
wzrost karłowy;

6b 100–120 
60–80

c15 
c15

 
pa
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klon palmowy 'Phoenix' – liście na młodych przyrostach różowo 
nakrapiane;

6b 60–80 c9 pa

Acer palmatum 'Red Emperor' 
klon palmowy 'Red Emperor' – silnie rosnąca i wytrzymała 
odmiana o dużych, purpurowoczerwonych liściach;

6a 40–60 
90–120

c9 
c15

Acer palmatum 'Ryusen' 
klon palmowy 'Ryusen' – 6b 100–120 

120–140
c12 
c12

pa 
pa

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

6b 80–100 c12 pa

Acer palmatum 'Shaina'  
klon palmowy 'Shaina' – gęsty, karłowy krzew o kulistym 
pokroju; liście drobne, różowoczerwone;

6b
60–80 

100–120 
100–120

c9 
c12 
c15

pa 
pa 
pa

Acer palmatum 'Sharp's Pygmy' 
klon palmowy 'Sharp's Pygmy' – zwarta, karłowa odmiana 
o płaskokulistym pokroju; liście drobne, zielone; krzew pięknie 
przebarwia się jesienią na pomarańczowo;

6b 60–80 
60–80

c9 
c15

pa 
pa

Acer palmatum 'Shidava Gold' 
klon palmowy 'Shidava Gold' – zwarta forma o złotożółtych 
liściach na wiosnę, później liście są jasnozielone;

6b 120–140 c15

Acer palmatum 'Shin-deshojo' 
klon palmowy 'Shin-deshôjô' – wiosną liście czerwone, później 
zielenieją, pozostając czerwone na końcach pędów; pokrój 
wzniesiony;

6b 60–80 c9

Acer palmatum 'Shirazz' 
klon palmowy 'Shirazz' – liście różowo obrzeżone; 6b

40–60 
90–120 
120–140 
120–140 
40–60 

100–120

c9 
c15 
c12 
c20 
c15 
c15

 
 
 
 

pa 
pa

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

6b
60–80 
80–100 
80–100

c12 
c12 
c15

pa 
 

Acer palmatum 'Shojo Shidare'  
klon palmowy 'Shojo Shidare' – liście ciemnopurpurowe, 
postrzępione; gęsty, przewisający, kopiasty pokrój;

6b 60–80 c9

Acer palmatum 'Sister Ghost' 
klon palmowy 'Sister Ghost' – liście głęboko klapowane, 
jasnozielone z białym przyprószeniem;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Skeeter's Broom' 
klon palmowy 'Skeeter's Broom' – zwarta, karłowa forma 
o purpurowoczerwonych liściach;

6b 100–120 
160–180

c15 
c25
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Acer palmatum 'Sumi-nagashi'  
klon palmowy 'Sumi-nagashi' – liście purpurowoczerwone, 
głęboko klapowane;

6b 120–140 
140–160

c15 
c20

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

6b

40–60 
80–100 
100–120 
80–100  
80–100 
100–120 

160 
100–120

c9 
c9 
c12 
c15 
c15 
c15 
c20 
c30

 
 
 
 
 

6–8

 
 
 
 
 

pa 
pa 

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

6b 140–160 
120–160

c15 
c20

Acer palmatum 'Ukigumo'  
klon palmowy 'Ukigumo' – liście gęsto biało nakrapiane; 6b 40–60 

90–120
c6 
c15

Acer palmatum 'Villa Taranto' 
klon palmowy 'Villa Taranto' – klapy wydłużone, nitkowate;  
liście wiosną pomarańczowoczerwone, później zielone 
z czerwonym rumieńcem;

6b 30–40 
80–100

c6 
c12

Acer palmatum 'Wilson's Pink Dwarf '  
klon palmowy 'Wilson's Pink Dwarf ' – liście drobne, wiosną 
jaskraworóżowe, później zielenieją; wzrost powolny;

6b 60–80 c15 pa

Acer palmatum 'Yugure'  
klon palmowy 'Yugure' – wiosną liście czerwonopomarańczowe, 
z czasem zielenieją; jaskrawopomarańczowe jesienne 
przebarwienie;

6a 40–60 c6

Acer pensylvanicum 
klon pensylwański – piękna, żywozielona kora ze srebrnobiałymi 
paskami;

6a 80–100 
100–120

c5 
c6

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

7b 200–220 
300–320

c15 
c45

 
10–12

pa 

Acer platanoides 
klon pospolity – popularne drzewo parkowe; 4 140–160 

160–180
c7,5 
c10

Acer platanoides 'Beskid' (syn. 'Marylka') 
klon pospolity 'Beskid' – oryginalna odmiana o poskręcanych, 
karbowanych liściach i wyprostowanym pokroju;

4
160–180 
120–140 
260–280

c5 
c12 
c25

 
pa 
pa

Acer platanoides 'Charles Joly' 
klon pospolity 'Charles Joly' – liście czerwonawe, głęboko 
powcinane;

4 100–120 
120–140

c7,5 
c12

pa 
pa

Acer platanoides 'Columnare' 
klon pospolity 'Columnare' – pokrój szerokokolumnowy;  
drzewo alejowe;

4

200–220 
320–340 
320–340 
340–360 
540–560

c25 
c45 
c55 
c55 

c375

6–8 
8–10 
8–10 
10–12 
34–36
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Acer platanoides 'Crimson King' 
klon pospolity 'Crimson King' – liście ciemnoczerwone; 4

260–280 
280–300 
340–360 
340–360

c20 
c25 
c45 
c55

 
8–10 
6–8 
8–10

Acer platanoides 'Crimson King Globe' 
klon pospolity 'Crimson King Globe' – liście ciemnoczerwone; 
pokrój kulisty;

4 140–160 c12 pa

Acer platanoides 'Crimson Sentry' 
klon pospolity 'Crimson Sentry' – pokrój kolumnowy, liście 
ciemnopurpurowe;

4

120–140 
140–160 
220–240 
240–260 
320–340 
320–340 
200–220 
360–380 
340–360 
380–400 
360–380

c5 
c12 
c25 
c30 
с45 
с55 
с55 
c55 
c90 
с90 
с130

 
 
 

6–8 
6–8 
8–10 
8–10 
10–12 
10–12 
16–18 
14–16

pa 
pa 
 
 
 
 

pa 
 
 
 

Acer platanoides 'Dissectum' 
klon pospolity 'Dissectum' – liście powcinane aż do ogonka 
liściowego, na wiosnę czerwone, później zieleniejące;

4 100–120 
120–140

c7,5 
c10

pa 
pa

Acer platanoides 'Drummondii' 
klon pospolity 'Drummondii' – liście kremowo obrzeżone; 4 340–360 

360–380
c55 
c55

8–10 
10–12

pa 

Acer platanoides 'Frisine' 
klon pospolity 'Frisine' – liście nieregularnie żółto obrzeżone; 4 180–200 

100–120
c5 

c7,5
 

pa

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

4

200–220 
200–220 
200–220 
200–220 
200–220

c20 
c45 
c45 
c45 
c70

6–8 
8–10 
10–12 
12–14

pa 
pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Golden Globe' 
klon pospolity 'Golden Globe' – regularna, kulista korona; liście 
złotożółte;

4 180–200 c20 pa

Acer platanoides 'Lorbergii' 
klon pospolity 'Lorbergii' – liście głęboko powcinane; małe 
drzewo o zaokrąglonej koronie;

4 140–160 
120–140

c5 
c12

 
pa

Acer platanoides 'Maculatum' 
klon pospolity 'Maculatum' – wiosną liście białożółte, później 
biało nakrapiane;

4 80–100 
120–140

c5 
c12

pa 
pa

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

4 40–60 c5

Acer platanoides Mauritz Upright 'Mauval1'  
klon pospolity Mauritz Upright 'Mauval1' – pokrój 
wąskokolumnowy; liście ciemnozielone;

4 400–420 c45 10–12 pa

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

4 80–100 
100–120

c7,5 
c7,5

pa 
pa
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Acer platanoides 'Oregon Pride'  
klon pospolity 'Oregon Pride' – liście głęboko powcinane;  
wzrost silny;

4
100–120 
120–140 
160–180

c7,5 
c12 
c12

pa 
pa 
pa

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

4

100–120 
120–140 
340–360 
360–380

c7,5 
c10 
c45 
c55

 
 

6–8 
8–10

pa 
pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Princeton Gold' 
klon pospolity 'Princeton Gold' – owalny kształt korony; liście 
złotożółte;

4 140–160 
240–260

c7,5 
c25

 
6–8

Acer platanoides 'Purple Globe' 
klon pospolity 'Purple Globe' – liście purpurowoczerwone; 
pokrój kulisty;

4
80–100 

140–160 
180–200

c5 
c20 
c20

pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Pyramidale Nanum' 
klon pospolity 'Pyramidale Nanum' – drzewo do 4–5 m wys.; 
pokrój wyprostowany;

4 120–140 c10 pa

Acer platanoides 'Rezek'  
klon pospolity 'Rezek' – niezwykle karłowa odmiana 
o karbowanych liściach i kolumnowym pokroju;

4 60–80 c5 pa

Acer platanoides 'Royal Red' 
klon pospolity 'Royal Red' – liście ciemnoczerwone, prawie 
czarne;

4 220–240 
340–360

c25 
c45

6–8 
6–8

 
pa

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

4 120–140 c12 pa

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

4 100–120 c5 pa

Acer platanoides 'Tharandt' 
klon pospolity 'Tharandt' – obłe, zaokrąglone klapy, liście często 
okrągłe, nieklapowane;

4 80–100 
220–240

c7,5 
c30

pa 
pa

Acer platanoides 'Tosia'  
klon pospolity 'Tosia' – wolno rosnąca, gęsta, kolumnowa forma; 4 140–160 c20 pa

Acer platanoides 'Warmia' 
klon pospolity 'Warmia' – wąskokolumnowa odmiana 
o regularnym pokroju;

4 340–360 
340–360

c55 
c55

8–10 
10–12

Acer pseudoplatanus 
klon jawor – występujący naturalnie w Polsce gatunek klonu 
o ładnej, złuszczającej się korze;

4 140–160 c7,5

Acer pseudoplatanus 'Brigida Revolution'  
klon jawor 'Brigida Revolution' – liście biało i różowo upstrzone, 
od spodu czerwone; wzrost powolny;

4 80–100 
120–140

c7,5 
c7,5

pa 
pa

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

5a 100–120 
200–220

c7,5 
c80

pa 

Acer pseudoplatanus 'Kaki'  
klon jawor 'Kaki' – liścoe kremowo upstrzone; 4 120–140 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' 
klon jawor 'Leopoldii' – liście duże, biało-żółto pstre; 4 180–200 

360–380
c20 
c55

 
10–12

pa 
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klon jawor 'Miss Ruby' – liście drobne, wiosną łososiowożółte 
z czerwonym spodem, póżniej żółtawe;

5a 120–140 c7,5 pa

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

4 60–80 
80–100

c7,5 
c7,5 pa

Acer pseudoplatanus Regal Petticoat 'Tunpetti' 
klon jawor Regal Petticoat – liście dwukolorowe, 
ciemnozielone od góry, od spodu purpurowe; młode przyrosty 
pomarańczowe; bardzo silny wzrost; doskonałe drzewo alejowe;

4 200–220 
200–220

c20 
c30

 

Acer pseudoplatanus 'Simon-Louis Frères' 
klon jawor 'Simon-Louis Frères' – liście niewielkie, biało pstre; 
wzrost powolny;

4 80–100 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Worley' 
klon jawor 'Worley' – liście na wiosnę złotożółte; 4 320–340 c45 8–10

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

4 140–160 c5

Acer rubrum 'Armstrong'  
klon czerwony 'Armstrong' – pokrój wąskostożkowaty; piękne 
jesienne przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Autumn Flame'  
klon czerwony 'Autumn Flame' – selekcja o wyjątkowo ładnym, 
jesiennym kolorze liści i okrągłej koronie;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Autumn Radiance'  
klon czerwony 'Autumn Radiance' – regularna, kulista korona; 
piękne jesienne, jaskrawoczerwone przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Candice Ice'  
klon czerwony 'Candice Ice' – liście biało i różowo pstre; 5b 40–60 c5

Acer rubrum 'Fairview Flame' 
klon czerwony 'Fairview Flame' – odmiana o regularnym 
pokroju; liście przebarwiają się jesienią na jaskrawo czerwony 
kolor;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Green Pillar' 
klon czerwony 'Green Pillar' – bardzo wolno rosnąca, 
wąskokolumnowa odmiana;

5a 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

Acer rubrum 'New World' 
klon czerwony 'New World'– korona szerokostożkowata; piękne 
jesienne, pomarańczowe przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Northwood'  
klon czerwony 'Northwood' – pokrój wąskostożkowaty; piękne 
jesienne przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'October Glory' 
klon czerwony 'October Glory' – pokrój wyprostowany; liście 
jesienią pomarańczowoczerwone;

4 160–180 c7,5
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Acer palmatum 'Orangeola'

Acer palmatum 'Trompenburg'Acer platanoides 'Paldiski'

Acer palmatum 'Crimson Queen'Acer palmatum 'Osakazuki'
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Acer palmatum 'Ukigumo' 

Acer shirasawanum 'Autumn Moon' Acer platanoides 'Marit'

Acer pentaphyllum Acer palmatum 'Mikawa-yatsubusa'
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Acer rubrum Redpointe 'Frank Jr'  
klon czerwony Redpointe – nowa odmiana o wyjątkwo 
atrakcyjnym, jaskrawoczerwonym jesiennym przebarwieniu liści; 
pokrój regularny, stożkowaty;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Red Sunset' 
klon czerwony 'Red Sunset' – jedna z najlepszych odmian 
parkowych klonu czerwonego; piękny kolor liści na jesieni;

4 160–180 c7,5  

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

4 400–420 c45 10–12 pa

Acer rubrum 'Schlesingeri'  
klon czerwony 'Schlesingeri' – korona jajowata; piękne jesienne, 
pomarańczowoczerwone przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Sekka' 
klon czerwony 'Sekka' – końcówki pędów staśmione; 4 160–180 c5

Acer rubrum 'Somerset'  
klon czerwony 'Somerset' – pokrój jajowatokulisty; jesienią liście 
przebarwiają się na jaskrawy, czerwony kolor;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Sun Valley' 
klon czerwony 'Sun Valley' – korona owalna; liście jesienią 
ciemnoczerwone;

4 160–180 c7,5

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

6b 100–120 
300–320

c5 
c43

 
10–12

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

4 120–140 
140–160

c5 
c10

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' 
klon srebrzysty 'Laciniatum Wieri' – liście strzępiaste; 4 100–120 

80–100
c5 

c7,5
 

pa

Acer saccharinum 'Lutescens' 
klon srebrzysty 'Lutescens' – liście wiosną żółte; 4 120–140 c7,5

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

5a 100–120 
160–180

c3 
c7,5

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

6b 80–100 
40–60

c9 
c12

pa 

Acer shirasawanum 'Autumn Moon'  
klon Shirasawy 'Autumn Moon' – liście złotożółte, a na końcach 
pędów pomarańczowe;

6b

40–60 
40–60 
80–100 
60–80 

100–120 
60–80 
40–60

c6 
c9 
c9 
c12 
c12 
c15 
c15

 
 

pa 
 
 
 

pa

Acer shirasawanum 'Johin' 
klon Shirasawy 'Johin'– liście wiosną czerwonobrązowe; 6b 40–60 c6

Acer shirasawanum 'King's Copse'  
klon Shirasawy 'King's Copse' – liście głęboko powcinane 
i postrzępione;

6b 30–40 c6
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klon Shirasawy 'Moonrise' – liście wiosną 
pomarańczowoczerwone, później żółte z lekkim pomarańczowym 
rumieńcem, a jesienią przebarwiają się na żółto i pomarańczowo; 

6b 30–40 c6

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

3 80–100 
260–280

c5 
c25

 
6–8

Acer truncatum 'Akikaze-nishiki' 
klon ściętolistny 'Akikaze-nishiki' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

5b 100–120 c12 pa

Acer truncatum 'Shune-nishiki' 
klon ściętolistny 'Shune-nishiki' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

5b

100–120 
120–140  
140–160 
120–140

c5 
c5 
c5 

c20

pa 
pa 
pa 
pa

Acer ×zoeschense 'Annae' 
klon pośredni 'Annae' – nieduże, często wielopniowe drzewo 
o błyszczących liściach; liście na młodych pędach czerwone;

5b 120–140 
140–160

c12 
c15

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

6a 80–100 
100–120

c5 
c10

pa 
pa

Aesculus californica  
kasztanowiec kalifornijski – niewielkie drzewo lub wysoki krzew 
o regularnym, płaskokulistym pokroju; kwiaty białe, zebrane 
w długie, spiczaste kwiatostany;

7a 60–80 c7,5

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

6a

60–80 
100–120 
180–200 
220–240

c7,5 
c10 
c25 
c55

 
 

6–8 
6–8

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

6a
80–100 
60–80 

100–120

c5 
c10 
c10

pa 
 

pa

Aesculus ×carnea 'Plantierensis'  
kasztanowiec czerwony 'Plantierensis' – kwiaty bladoróżowe; 6a 60–80 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
60–80 
80–100 
100–120

c7,5 
c10 
c10

pa

Aesculus +dallimorei  
kasztanowiec Dallimore'a – ciekawostka dendrologiczna; rzadko 
spotykany mieszaniec wegetatywny Aesculus flava i Aesculus 
hippocastanum; duże, ozdobne, białe kwiatostany z żółtymi 
i różowymi elementami kwiatów;

6a 80–100 c7,5

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

5b 80–100 c5  

Aesculus flava 
kasztanowiec żółty – liście błyszczące; kwiaty żółte; 5b 120–140 c20 pa
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Aesculus californicaAesculus glabra 'Sofia'

Aesculus chinensisAesculus 'Laciniata'
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Aesculus ×carnea 'Plantierensis' Aesculus ×bushii

Aesculus ×neglecta 'Erythroblastos' Aesculus glabra 'October Red'
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Aesculus flava 'Burning Gold'  
kasztanowiec żółty 'Burning Gold' – piękny, maślanożółty kolor 
jesienny liści;

5b 180–200 c20 pa

Aesculus glabra 'April Wine' 
kasztanowiec gładki 'April Wine' – wiosną liście 
buraczkowoczerwone; kwiaty żółte;

5a 100–120 c10 pa

Aesculus glabra 'Herkenrode' 
kasztanowiec gładki 'Herkenrode' – jaskrawoczerwone jesienne 
przebarwienie liści;

5a 100–120 
60–80

c7,5 
c10

Aesculus glabra 'October Red'   
kasztanowiec gładki 'October Red' – odmiana ozdobna 
z czerwonego, jesiennego przebarwienia liści;

5a 100–120 c20 pa

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

5a 180–200 c5

Aesculus ×glaucescens 
kasztanowiec sinawy – niewielkie drzewo; kwiaty kremowożółte; 5a 140–160 

100–120
c5 

c20
 

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

4 80–100 c7,5

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

4 140–160 
280–300

c20 
c25

 
10–12

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

4
200–220 
260–280 
300–320

c55 
c60 
c55

8–10 
12–14 
14–16

 
pa 

Aesculus hippocastanum 'Franek'  
kasztanowiec pospolity 'Franek' – liście żółto upstrzone;  
odmiana znaleziona w naszej szkółce;

4 40–60 c7,5

Aesculus hippocastanum 'Karolina Reinhold'  
kasztanowiec pospolity 'Karolina Reinhold' – iście nieregularnie 
żółto upstrzone; wzrost wolny;

4 80–100 c5 pa

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

4 60–80 c7,5

Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' 
kasztanowiec pospolity 'Monstrosa' – niski, bardzo karłowy 
krzew, dorastający do 1,2 m wys.; pędy poskręcane i staśmione;

5b
40–60 
40–60 
80–100

c7,5 
c9 
c10

 
pa 
pa

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

4 160–180 c20 pa

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

5b 80–100 c5

Aesculus indica 'Sydney Pearce' 
kasztanowiec indyjski 'Sydney Pearce' – bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; kwiaty białoróżowe zebrane w długie, spiczaste 
kwiatostany;

7a 60–80 c5
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eAesculus 'Laciniata'  
kasztanowiec 'Laciniata' – liście bardzo nieregularne, powcinane, 
częściowo ograniczone do nerwu głównego;

5a
80–100 
100–120 
220–240

c5 
c10 

c100

 
pa 

Aesculus ×mutabilis 'Induta' 
kasztanowiec zmienny 'Induta' – duży krzew; kwiaty różowo-
żółte;

5b 120–140 c20 pa

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

5b 80–100 
100–120

c5 
c10

 
pa

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

6a 100–120 c10 pa

Aesculus pavia 'Rosea Nana' 
kasztanowiec krwisty 'Rosea Nana' – pokrój krzewiasty, zwarty; 
kwiaty żółto-różowe;

6a 80–100 c60 pa  

ALANGIUM – ALANGIUM
Alangium chinense  
alangium chińskie – rzadko spotykany krzew pochodzący  
z Chin; oryginalne, klapowane liście;

7b 60–80 c9

ALBIZIA – ALBICJA
Albizia julibrissin  
albicja jedwabista – niewielkie drzewo lub wysoki krzew 
o egzotycznym wyglądzie; największą ozdobą są różowe, 
„puszyste”, główkowate kwiaty oraz delikatne, podwójnie 
pierzasto złożone liście;

7b 60–80 c6

Albizia julibrissin Chocolate Fountain 'Ncaj1' PBR  
albicja jedwabista Chocolate Fountain – liście 
purpurowoczerwone; pokrój płaczący;

7b 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Ernest Wilson'  
albicja jedwabista 'Ernest Wilson' – krzew o różowych, 
egzotycznie wyglądających kwiatach; liście delikatne, 
przypominające liście mimozy;

6a 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Evey's Pride'   
albicja jedwabista 'Evey's Pride' – liście czerwonopurpurowe; 
kwiaty ciemnoróżowe; wzrost silny;

7b 100–120 c12

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'  
albicja jedwabista 'Summer Chocolate' – liście podobe do 
mimozy w kolorze purpurowo-czekoladowym; kwitnie na różowo;

7b 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Tropical Dream'   
albicja jedwabista 'Tropical Dream' – stosunkowo wytrzymała na 
mróz odmiana; kwiaty duże, ciemnoróżowe;

6b 100–120 c15

ALNUS – OLCHA

Alnus glutinosa 'Aurea' 
olcha czarna 'Aurea' – liście żółte, błyszczące; 3 100–120 c5

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

3 100–120 c5

Alnus glutinosa 'Greenwood' 
olcha czarna 'Greenwood' – pędy i liście powyginane; 3 100–120 c5
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Albizia julibrissin Albizia julibrissin 'Tropical Dream'

Albizia julibrissin 'Evey's Pride'
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Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' PBR

Albizia julibrissin 'Ernest Wilson'
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Alnus glutinosa 'Imperialis' 
olcha czarna 'Imperialis' – liście głęboko powcinane; drzewo 
tworzy niezwykle oryginalną, ażurową koronę;

5a

120–140 
160–180 
380–400 
240–260

c5 
c7,5 
c45 
c90

 
 

12–14 

 
 
 
 

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

3 120–140 
180–200

c5 
c12

Alnus glutinosa 'Laciniata' 
olcha czarna 'Laciniata'– liście powcinane; 3 100–120 c5

Alnus glutinosa 'Luszyn' 
olcha czarna 'Luszyn' – pokrój szeroko kolumnowy; 3 120–140 c5

Alnus glutinosa 'Rubrinervia' 
olcha czarna 'Rubrinervia' – liście ciemnozielone z czerwonymi 
nerwami i ogonkami;

3 100–120 c5

Alnus incana 'Aurea' 
olcha szara 'Aurea' – na wiosnę liście żółte, później jasnozielone; 3 100–120 c5

Alnus incana 'Foliis Aureomarginatis' 
olcha szara 'Foliis Aureomarginatis' – liście żółto obrzeżone; 3 120–140 c5

Alnus incana 'Laciniata' 
olcha szara 'Laciniata' – liście powcinane; 3 100–120 c5

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

5a 100–120 c5

Alnus incana 'Pendula' 
olcha szara 'Pendula' – forma zwisła; 3

100–120 
140–160 
180–200

c7,5 
c10 
c20

pa 
pa 
pa

Alnus rubra 'Pinnatisecta' 
olcha czerwona 'Pinnatisecta' – liście powcinane; 5a 100–120 c5

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga'  
świdośliwa olcholistna Greatberry Aroma 'Kojuaaga' – 
samopylna odmiana o ciemnogranatowych, soczystych owocach, 
średnicy do 1,3 cm, zebranych po kilkanaście w groniaste 
owocostany;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf '  
świdośliwa olcholistna Greatberry Aroma 'Kojuaaga' – 
obficie owocująca odmiana; owoce ciemnogranatowe, soczyste 
i słodkie;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity 'Kojuaagr'  
świdośliwa olcholistna Greatberry Farm 'Kojuaagf ' – 
samopylna odmiana o dużych (do 1,7 cm średnicy), niebieskich 
owocach, zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg'  
świdośliwa olcholistna Greatberry Fruit 'Kojuaagr' – owoce 
duże (do 1,6 cm średnicy), gruszkowate, niebieskie, słodkie i soczyste; 

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR   
świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy;

5a 60–80 c5
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eAmelanchier arborea 'Robin Hill'  
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny pokrój;

5a 80–100 
140–160

c7,5 
c20

 

Amelanchier canadensis 'Globe'  
świdośliwa kanadyjska 'Globe' – regularna, kulista korona;

5a 60–80 c5

Amelanchier canadensis 'October Flame'  
świdośliwa kanadyjska 'October Flame' – odmiana o gęstym, 
stożkowatym pokroju; liście przebarwiają się jesienią na 
czerwono;

5a 80–100 c5

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

5a 80–100 c5

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

5a 60–80 
60–80

c5 
c7,5

 

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

5a 60–80 
100–120

c5 
c25

 

Amelanchier 'Princess Diana'     
świdośliwa 'Princess Diana' – żółte pąki kwiatowe; bardzo obfite 
kwitnienie i owocowanie; piękne czerwonopomarańczowe 
jesienne przebarwienie liści;

5a 60–80 c5

Amelanchier 'Prince William'    
świdośliwa 'Prince William' – odmiana o dużych owocach, 
polecanych do wyrobu soków, dżemów, konfitur i nalewek;

5a 60–80 c5

×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB

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

4 80–100 c5  

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

5b 40–60 c5

ARONIA – ARONIA

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

5a 30–40 c2

AUCUBA – AUKUBA
Aucuba japonica 'Crotonifolia'  
aukuba japońska 'Crotonifolia' – zimozielony krzew o jajowatych, 
ciemnozielonych, skórzastych liściach z charakterystycznymi 
żółtymi plamami;

7a 40–60 c5

BERBERIS – BERBERYS
Berberis 'Indian Summer' 
berberys 'Indian Summer' – duży krzew; liście zielone, 
przebarwiające się jesienią na czerwono; odmiana kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 40–60 c5
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Berberis julianae 
berberys Julianny – zimozielony, gęsty krzew osiągający 2,5 m 
wys.; liście skórzaste, kolczaste, ciemnozielone, ładnie kontrastują 
z żółtymi kwiatami; gatunek polecany na formowane żywopłoty;

6b 30–40 c3

Berberis koreana 
berberys koreański – liście duże (do 4 cm), piłkowane, 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; czerwone owoce 
zebrane w zwisające grona;

5a 40–60 c5

Berberis ×media 'Parkjuweel' 
berberys pośredni 'Parkjuweel' – ciernisty krzew o płaskokulistym 
pokroju; liście ciemnozielone, błyszczące;

6a 20–30 c3

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c7,5

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c7,5

Berberis 'Profesor Sękowski' 
berberys 'Profesor Sękowski' – polska odmiana znaleziona przez 
prof. Bolesława Sękowskiego; młode liście zaczerwienione, 
później zielone; owoce są prawie beznasienne, dlatego odmiana 
polecana jest do wyrobu soków, nalewek i konfitur; kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 40–60 c5

Berberis 'Red Tears' 
berberys 'Red Tears' – silnie rosnący krzew osiągający 3 m wys.; 
liście duże, zielone, jesienią przebarwiające się na czerwono; 
odmiana kwitnie i owocuje niezwykle obficie;

5a 40–60 c5

Berberis thunbergii 
berberys Thunberga – krzew do 1,5 m; liście zielone, błyszczące; 5a 40–60 c3

Berberis thunbergii 'Admiration' PBR 
berberys Thunberga 'Admiration' – karłowy krzew; liście 
jasnoczerwone z żółtą obwódką;

5a 20–25 c3

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 
berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' – karłowa, 
czerwonolistna odmiana;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Aurea' 
berberys Thunberga 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 30–40 c3

Berberis thunbergii Chiquita 'Darkap2' PBR 
berberys Thunberga 'Chiquita' – liście czerwone, żółto 
obrzeżone; pokrój zwarty, kolumnowy;

5a 30–40 c3

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

5a 20–25 c3

Berberis thunbergii Coral 'Maja' PBR 
berberys Thunberga 'Coral' – pokrój zwarty, kulisty; liście 
czerwone z żółtą obwódką;

5a 20–25 c3

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

5a 30–40 c3



– 67 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eBerberis thunbergii 'Dart's Red Lady' 
berberys Thunberga 'Dart's Red Lady' – zwarty krzew do 1 m; 
liście ciemnopurpurowe;

5a 20–25 c3

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

5a 20–30 c3

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Berberis thunbergii 'Fireball' PBR 
berberys Thunberga 'Fireball' – zwarty, kulisty pokrój; liście 
pomarańczowe;

5a 15–20 c3

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

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Florence' PBR  
berberys Thunberga 'Florence' – bardzo zwarty, wyprostowany 
pokrój; liście jasnopomarańczowe;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Goldalita' 
berberys Thunberga 'Goldalita' – karłowa, żółtolistna forma; 5a 20–25 c3

Berberis thunbergii 'Golden Carpet' 
berberys Thunberga 'Golden Carpet' – rozłożysty krzew do  
1 m wys.; liście złotożółte;

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Golden Dream' PBR 
berberys Thunberga 'Golden Dream' – liście bardzo drobne, 
cytrynowożółte;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Golden Ring' 
berberys Thunberga 'Golden Ring' – liście z żółtą obwódką; 
bardzo ładny, purpurowy kolor liści;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Golden Rocket' PBR 
berberys Thunberga 'Golden Rocket' – liście żółte; pokrój 
kolumnowy;

5a 40–60 
40–60

c3 
c5

Berberis thunbergii 'Green Carpet' 
berberys Thunberga 'Green Carpet' – krzew do 1 m wys.; 
rozrastający się na szerokość;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Green Ornament' 
berberys Thunberga 'Green Ornament' – rozłożysty krzew  
do 1,5 m wys.; liście ciemnozielone;

5a 30–35 c3

Berberis thunbergii 'Inspiration' PBR 
berberys Thunberga 'Inspiration' – liście czerwone, gęsto różowo 
nakrapiane; pokrój karłowy, płaskokulisty;

5a 20–30 c3

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

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Kelleriis' 
berberys Thunberga 'Kelleriis'– liście biało nakrapiane; 5a 20–30 c3

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

5a 20–25 c3



– 68 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Berberis thunbergii 'Maria' PBR 
berberys Thunberga 'Maria' – pokrój kolumnowy; liście 
złotożółte, nieulegające poparzeniom słonecznym;

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Berberis thunbergii 'Orange Dream' PBR 
berberys Thunberga 'Orange Dream' – liście bardzo drobne, 
pomarańczowoczerwone;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Orange Ice' PBR 
berberys Thunberga 'Orange Ice' – liście jaskrawopomarańczowe 
ze złotą obwódką na starszych liściach; pokrój kolumnowy; 
wzrost powolny;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Orange Rocket' PBR 
berberys Thunberga 'Orange Rocket' – pokrój kolumnowy; liście 
pomarańczowoczerwone;

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' PBR 
berberys Thunberga 'Orange Sunrise' – pokrój kolumnowy; liście 
pomarańczowoczerwone, szeroko żółto obrzeżone;

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Pink Attraction' 
berberys Thunberga 'Pink Attraction' – liście gęsto, biało 
nakrapiane;

5a 30–40 
30–40

c3 
c5

Berberis thunbergii 'Pink Queen' 
berberys Thunberga 'Pink Queen' – liście czerwone, gęsto  
różowo nakrapiane;

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Red Carpet' 
berberys Thunberga 'Red Carpet' – rozłożysty krzew do 1 m wys.; 
liście jasnoczerwone;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Red Dream' PBR 
berberys Thunberga 'Red Dream' – liście bardzo drobne, 
ciemnoczerwone;

5a 40–60 c3

Berberis thunbergii 'Red Pillar' 
berberys Thunberga 'Red Pillar' – liście czerwone; pokrój 
kolumnowy;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Red Rocket' 
berberys Thunberga 'Red Rocket' – odmiana czerwonolistna; 
pokrój kolumnowy;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Rose Glow' 
berberys Thunberga 'Rose Glow' – liście purpurowe z różowymi 
przebarwieniami;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' PBR 
berberys Thunberga 'Rosy Rocket' – pokrój kolumnowy; liście 
czerwone z jasnymi plamkami;

5a 40–60 c3

Berberis thunbergii 'Silver Pillar' PBR 
berberys Thunberga 'Silver Rocket' – pokrój kolumnowy; liście 
zielone, biało nakrapiane;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR 
berberys Thunberga 'Summer Chocolate' – liście 
ciemnopurpurowe; pokrój kolumnowy; 

5a 30–40 c3
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berberys Thunberga 'Summer Sunset' – wolno rosnąca odmiana 
o kolumnowym pokroju; liście żółte z pomarańczowymi 
przebarwieniami;

5a 20–25 c3

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

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Thunderbolt' PBR 
berberys Thunberga 'Thunderbolt' – błyszczące, ciemnobordowe, 
prawie czarne liście o delikatnie zawiniętej do dołu blaszce 
liściowej; pokrój nieregularny; niezwykle oryginalny wygląd;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR 
berberys Thunberga 'Tiny Gold' – miniaturowa, zwarta forma; 
liście złotożółte;

5a 20–25 c3

BETULA – BRZOZA
Betula albosinensis 'Kenneth Ashburner' 
brzoza białochińska 'Kenneth Ashburner' – kora 
pomarańczowobrązowa;

6a 60–80 c5

Betula 'Cacao'  
brzoza 'Cacao' – ciemna, czekoladowobrązowa kora; 5b 140–160 c15

Betula ermanii White Chocolate 'Wvo2f2' PBR  
brzoza Ermana White Chocolate – kora na pniu 
i grubszych konarach czysto biała, pięknie kontrastująca 
z czekoladowobrązowym kolorem kory na cieńszych pędach;

6a 140–160 c20

Betula nana 'Golden Treasure' PBR 
brzoza karłowata 'Golden Treasure' – liście złocistożółte; 
doskonała roślina okrywowa o wyjątkowo wysokiej odporności  
na mróz;

1 40–60 c5

Betula nigra 'Graceful Arms'  
brzoza czarna 'Graceful Arms' – drzewo o rozpostartym pokroju; 
gałęzie fantazyjnie powyginane, zwieszające się;

5b 200–220 c90 16–18 pa

Betula nigra 'Summer Cascade' PBR 
brzoza czarna 'Summer Cascade' – pokrój płaczący; 5b 200–220 

240–260
c30 
c45

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

2

140–160 
200–220 
340–360 
560–580 
140–160 
180–200 
280–300 
280–300

c5 
c10 
c80 
c235 

c5 
c25 
c43 
c130

 
 

12–14 
24–26 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Betula pendula 'Crimson Frost' 
brzoza brodawkowata 'Crimson Frost' – liście ciemnopurpurowe; 
piękna, biała, łuszcząca się kora;

2 60–80 c5

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

2 100–120 
260–280

c5 
c80

 

Betula pendula 'Golden Obelisk'  
brzoza brodawkowata 'Golden Obelisk' – liście złotożółte;  
pokrój kolumnowy

2 100–120 c5
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Betula pendula 'Gracilis' 
brzoza brodawkowata 'Gracilis' – forma zwisła o postrzępionych 
liściach;

2 120–140 c12 pa

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

2 80–100 
180–200

c12 
c45

 
6–8

pa 
pa

Betula pendula 'Purpurea' 
brzoza brodawkowata 'Purpurea' – liście ciemnopurpurowe; 2 400–420 

220–240
c70 
c130

12–14  

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke'  
brzoza brodawkowata 'Schneverdinger Goldbirke' – liście 
złotożółte, matowe;

2 220–240 c12

Betula pendula 'Spider Alley' PBR  
brzoza brodawkowata 'Spider Alley' – pędy spiralnie poskręcane; 
liście delikatnie karbowane; odmiana szczególnie ozdobna zimą;

2

80–100 
160–180 
180–200 
200–220

c5 
c15 
c20 
c55

 
 

6–8

 
 

Betula pendula 'Youngii' 
brzoza brodawkowata 'Youngii' – forma zwisła; 2

80–100 
100–120 
120–140 
 140–160 
200–220 
200–220 
320–340 
180–200 
200–220

c12 
c10 
c10 
c12 
c45 
c45 
c130 
c180 
c235

 
 
 
 

8–10 
10–12 
16–18 
20–22 
26–28

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
 

pa 
pa

Betula Royal Frost 'Penci-2' 
brzoza Royal Frost – liście duże, błyszczące, 
purpurowoczerwone; biała, łuszcząca się kora;

2 100–120 c5

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

5b

180–200 
220–240 
320–340 
500–520 
240–260 
260–280 
300–320

c7,5 
c25 
c55 

c130 
c25 

c130 
c130

 
 

8–10 
16–18 

 
 

 
 
 

pa 
 
 

Betula 'White Light'  
brzoza 'White Light' – wzrost szybki; śnieżnobiała kora; 5b 60–80 

180–200
c5 

c7,5

BOUGAINVILLEA – BUGENWILLA

Bougainvillea 'Violet de Mèze'  
bugenwilla 'Violet de Mèze' – popularna w krajach o cieplejszym 
klimacie roślina ozdobna; kwiaty z jaskrawofioletowymi 
podkwiatkami; odmiana kwitnie bardzo obficie;

8 60–80 c5

BUDDLEJA – BUDLEJA, OMŻYN

Buddleja davidii 'Black Knight' 
budleja Davida 'Black Knight' – kwiaty czarnofioletowe; 6b 30–40 

40–60
c3 
c5

Buddleja davidii Butterfly Tower 'Tobud1305' PBR 
budleja Davida Butterfly Tower – dorasta do 2 m wys.; 
kwiaty fioletowoczerwone; forma kolumnowa;

6b 30–40 
40–60

c3 
c5
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budleja Davida Free Petite Blue Heaven – niski, zwarty 
krzew, polecany do sadzenia w donicach; kwiaty niebiesko-
fioletowe;

6b 30–40 c3

Buddleja davidii Free Petite Dark Pink 'Podaras 10' 
budleja Davida Free Petite Dark Pink – niski, zwarty krzew, 
polecany do sadzenia w donicach; kwiaty fioletoworóżowe;

6b 30–40 c3

Buddleja davidii Funky Fuchsia 'Piibd-ii' PBR 

budleja Davida Funky Fuchsia 'Piibd-ii' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,8 m wys.; kwiaty ciemne, czerwonoróżowe kwiaty;

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

Buddleja davidii Groovy Grape 'Piibd-i' PBR  
budleja Davida Groovy Grape 'Piibd-i' – zwarty, gęsty 
krzew osiągający 2 m wys.; kwiaty fioletowopurpurowe; liście 
szarozielone;

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

Buddleja davidii 'Gulliver' PBR 
budleja Davisa 'Gulliver' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane 
w długie i szerokie kwiatostany;

6b 40–60 
60–80

c3 
c5

Buddleja davidii 'Ile de France' 
budleja Davida 'Ile de France' – kwiaty fioletowe; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Miss Molly' PBR  
budleja Davida 'Miss Molly' – odmiana o wyjątkowym 
różówoczerwonym kolorze kwiatów; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 30–40 c3

Buddleja davidii Miss Pearl 'Miss P' PBR  
budleja Davida Miss Pearl – kwiaty w czystobiałym kolorze; 
krzew dorastający do 1,5 m wys.;

6b 40–60
c5 

Buddleja davidii 'Miss Ruby' PBR 
budleja Davida 'Miss Ruby' – zwarta odmiana osiągająca  
1,5 m wys.; kwiaty intensywnie ciemnoróżowe;

6b
30–40 

 
40–60

 
c3 
c5 

Buddleja davidii 'Miss Violet' PBR 
budleja Davida 'Miss Violet' – odmiana o ciemnofioletowych 
kwiatach; pokrój zwarty, gęsty; 

6b
30–40 

 
40–60

 
c3 
c5 

Buddleja davidii Peacock 'Peakeep' PBR 
budleja Davida Peacock – długie, fioletowe kwiatostany; 
zwarty, gęsty pokrój;

6b 30–40 c3

Buddleja davidii 'Pink Delight' 
budleja Davida 'Pink Delight' – kwiatostany duże, jasnoróżowe; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Pink Panther'  
budleja Davida Pink Panther – jasnoróżowe kwiaty, zebrane 
w osiągające 50 cm długości kwiatostany;

6b 40–60 c5

Buddleja davidii 'Prince Charming' 
budleja Davida 'Prince Charming' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,8 m wys.; kwiaty czerwonoróżowe; 

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

Buddleja davidii Psychedelic Sky 'Piibd-iii' PBR  
budleja Davida Psychedelic Sky 'Piibd-iii' – zwarty, gęsty 
krzew osiągający 1,8 m wys.; kwiaty czysto niebieskie; liście 
szarozielone; 

6b 30–40 
60–80

c3 
c5
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Buddleja davidii Reve de Papillon Blue 'Minpap 3' 
budleja Davida Reve de Papillon Blue – kwiaty niebieskie; 
kwiatostany do 0,5 m długości;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii Reve de Papillon Lavender 'Bosjerry' 
budleja Davida Reve de Papillon Lavender – kwiatostany 
bardzo duże, lawendowoniebieskie;

6b 60–80 c5

Buddleja davidii Reve de Papillon Pink 'Minpap' 
budleja Davida Reve de Papillon Pink – kwiaty różowe; 
kwiatostany do 0,5 m długości;

6b 40–60 
60–80

c3 
c5

Buddleja davidii Reve de Papillon White 'Minpap 2' 
budleja Davida Reve de Papillon White – kwiaty białe, 
zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Royal Red' 
budleja Davida 'Royal Red' – kwiaty purpurowoczerwone; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Sophie' 
budleja Davida 'Sophie' – niska, zwarta odmiana o rozłożystym 
pokroju; osiąga 1,2 m wys. i 1,5 m szer.; kwiaty różowofioletowe;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'White Profusion' 
budleja Davida 'White Profusion' – kwiaty białe; 6b 40–60 

60–80
c3 

c7,5

Buddleja ×weyeriana 'Sungold' 
budleja Weyera 'Sungold' – kwiaty żółtopomarańczowe; 6b 30–40 c3

Buddleja 'Wisteria Lane' 
budleja 'Wisteria Lane' – nowa odmiana o przelewającym się 
pokroju; okazałe, fioletowe kwiatostany zwisają jak u wisterii;

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

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

6b 30–40 c30  

CAESALPINIA – BREZYLKA
Caesalpinia gilliesii  
brezylka cytrynowa – pochodzący z Ameryki Południowej 
egzotyczny krzew o niezwykle ozdobnych, motylkowych 
kwiatach – żółtych z z długimi, wystającymi czerwonymi 
pręcikami;

8 40–60 c5

CALLICARPA – PIĘKNOTKA
Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl' 
pięknotka Bodiniera 'Imperial Pearl' – nowa, niezwykle obficie 
owocująca odmiana; owoce jaskraworóżowe;

6b 60–80 c5

Callicarpa bodinieri Magical Snowstar 'Kolmsnostar' 
pięknotka Bodiniera Magical Snowstar 'Kolmsnostar'– 
owoce czysto białe; 

6b 60–80 c5

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

6b 40–60 c5

CALLISTEMON – KUFLIK

Callistemon citrinus 'Splendens'  
kuflik cytrynowy 'Splendens' – oryginalny, zimozielony krzew 
ozdobny z czerwonych kwiatów, zebranych w kwiatostany 
przypominające szczotki do mycia butelek;

9 40–60 c5
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kuflik płaczący Inferno – oryginalny, zimozielony krzew 
ozdobny z czerwonych kwiatów, zebranych w kwiatostany 
przypominające szczotki do mycia butelek;

9 40–60 c5

CALYCANTHUS – KIELICHOWIEC

Calycanthus 'Aphrodite' 
kielichowiec 'Aphrodite' – kwiaty bardzo duże, 
purpurowoczerwone, przypominające kształtem kwiaty magnolii;

6a 60–80
c5 

Calycanthus chinensis (syn. Sinocalycanthus chinensis) 
kielichowiec 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

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

6b 40–60 c5

Calycanthus floridus 'Athens'  
kielichowiec wonny 'Athens' – odmiana o zielonożółtych 
kwiatach;

6b 40–60 c5

Calycanthus 'Hartlage Wine'  
kielichowiec 'Hartlage Wine' – kwiaty duże, purpurowoczerwone; 6a 40–60 c5

Calycanthus 'Venus'  
kielichowiec 'Venus' – kwiaty duże, białe, z czerwieniejącym 
środkiem; 

6a 40–60 c5

CAMELLIA – KAMELIA

Camellia sasanqua 'Narumi-gata'  
kamelia mała 'Narumi-gata' – kwiaty pojedyncze, białe 
z różowymi naciekami;

7b 40–60 c5

Camellia sasanqua 'Plantation Pink'  
kamelia mała 'Plantation Pink' – kwiaty pojedyncze lub 
podwójne, jasnoróżowe, silnie pachnące;

7b 40–60 c5

Camellia sasanqua 'Rainbow'  
kamelia mała 'Rainbow' – kwiaty pojedyncze, dwubarwne – 
biało-różowe;

7b 40–60 c5

CARAGANA – KARAGANA

Caragana arborescens 
karagana syberyjska – wysoki krzew bardzo wytrzymały na suszę, 
zanieczyszczenia gleby i powietrza;

2 140–160 c10

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

2 40–60 
100–120

c10 
c10

 
pa

Caragana arborescens 'Pendula' 
karagana syberyjska 'Pendula' – forma zwisająca; 2

100–120 
140–160 
80–100 
100–120

c12 
c12 
c15 
c20

pa 
pa 
pa 
pa

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

2
100–120 
120–140 
80–100

c10 
c10 
c15

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

3 40–60 
80–100

c7,5 
c7,5

pa 
pa

CARPINUS – GRAB

Carpinus betulus 
grab pospolity – duże drzewo; nadaje się na cięte szpalery; 5a

40–60 
200–220 
240–260 
280–300 
300–320 
240–260 
260–280

c3 
c20 

c160 
c130 
c285 
c90 
c150

 
 
 

18–22 
22–24 
12–14 
24–26

 
 
 
 
 

pa  
pa 

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

5a 30–40 c5

Carpinus betulus 'Fastigiata' 
grab pospolity 'Fastigiata' – forma stożkowata; 5a

140–160 
180–200 
240–260 
340–360 
420–440 
200–220 
360–380

c7,5 
c30 
c55 
c55 

c285 
c90 
c130

 
 
 
 

20–22 
8–10 
16–18

 
 
 
 
 
 

Carpinus betulus 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' 
grab pospolity 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' – liście biało 
pstre; pokrój płaczący;

5a
60–80 

100–120 
200–220

c3 
c5 
c12

Carpinus betulus 'Frans Fontaine' 
grab pospolity 'Frans Fontaine' – forma kolumnowa o bardzo 
wąskiej, regularnej koronie;

5a 160–180 c7,5

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

5a 30–40 c5

Carpinus betulus 'Lukas' 
grab pospolity 'Lucas' – odmiana wąskokolumnowa; wzrost silny; 5a 80–100 

140–160
c5 

c7,5
Carpinus betulus 'Monumentalis' 
grab pospolity 'Monumentalis' – bardzo wolno rosnąca, 
kolumnowa forma;

5a 140–160 c43

Carpinus betulus 'Orange Retz' PBR 
grab pospolity 'Orange Retz' 5a 100–120 c7,5

Carpinus betulus 'Pendula' 
grab pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5a 140–160 c20 pa

Carpinus betulus 'Pinocchio'  
grab pospolity 'Pinocchio' – odmiana wąskokolumnowa; 5a 60–80 c5

Carpinus betulus Rockhampton Red 'Lochglow' PBR 
grab pospolity Rockhampton Red – liście przebarwiają się 
jesienią na czerwonopomarańczowo;

5a 100–120 c7,5

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

5a 80–100 c5

Carpinus betulus 'Stegemanns Primus' PBR 
grab pospolity 'Stegemanns Primus' – pokrój stożkowaty; młode 
ulistnienie czerwone; 

5a 280–300 c55 8–10
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eCarpinus betulus 'Strabla' 
grab pospolity 'Strabla' – nowa polska odmiana odznaczająca się 
bardzo regularną, kulistą, koroną; 

5a 40–60 c5

CARYOPTERIS – BARBULA

Caryopteris ×clandonensis Beyond Midnight 'Ct912' PBR  
barbula klandońska Beyond Midnight – niski krzew 
dorastający do 0,5 m wys.; kwiaty niebiesko-fioletowe;

6b 40–60
c5 

Caryopteris ×clandonensis Blue Balloon 'Kojuccbb' 
barbula klandońska Blue Balloon – kompaktowa odmiana 
o kulistym pokroju; kwiaty niebieskie;

6b 40–60 c5

Caryopteris ×clandonensis Good as Gold 'Novacargol'   
barbula klandońska Good as Gold – liście złotożółte; kwiaty 
niebieskie;

6b 30–40 c3

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

6b
25–30 
30–40 
40–60

c2 
c3 
c5

Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' PBR  
barbula klandońska 'Summer Sorbet' – liście żółto obrzeżone; 
kwiaty niebieskie;

6b 25–30 
40–60

c2 
c5

Caryopteris ×clandonensis Sunny Blue 'Janice' PBR 
barbula klandońska Sunny Blue – półkolista korona o sztywych 
wzniesionych pędach; liście żółtozielone; kwiaty niebieskie;

6b 40–60
c5 

Caryopteris ×clandonensis 'White Surprise'  
barbula klandońska 'White Surprise' – liście biało obrzeżone; 
kwiaty niebieskie;

6b 40–60 c5

CASTANEA – KASZTAN
Castanea sativa 
kasztan jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce jadalne; 6b 120–140 c12

Castanea sativa 'Albomarginata' 
kasztan jadalny 'Albomarginata' – liście nieregularnie biało 
obrzeżone;

6b 100–120 
160–180

c9 
c12

 
pa

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

6b 60–80 
100–120

c7,5 
c12 pa

Castanea sativa 'Vincent van Gogh' 
kasztan jadalny 'Vincent van Gogh' – młode przyrosty 
zygzakowato poskręcane;

6b 40–60 c7,5 pa

CATALPA – KATALPA, SURMIA

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

6a

160–180 
140–160 
180–200 
160–180

c7,5 
c10 
c25 
c30

 
 
 

6–8

 
pa 
pa 
pa

Catalpa bignonioides 'Koehnei' 
surmia bignoniowata 'Koehnei' – liście szeroko żółto obrzeżone; 6a 80–100 c7,5

Catalpa bignonioides 'Nana' 
surmia bignoniowata 'Nana' – forma karłowa; 6a

100–120 
180–200 
200–220 
100–120 
200–220

c10 
c30 
c45 
c45 
c70

 
6–8 
8–10 
10–12 
12–14

pa 
pa 
pa 
pa 
pa
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Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' PBR Caryopteris ×clandonensis 'White Surprise'

Caryopteris ×clandonensis Good As Gold 'Novcargol' PBR
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Caryopteris ×clandonensis 'Heavenly Blue'
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Catalpa ×erubescens 'Purpurea' 
surmia pośrednia 'Purpurea' – liście na młodych przyrostach 
purpurowoczerwone;

6a 100–120 c7,5

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

7b 100–120 c10 pa

Catalpa ovata 'Slender Silhouette'  
surmia żółtokwiatowa 'Slender Silhouette' – pokrój kolumnowy; 6a 120–140 c10

Catalpa speciosa 'Pulverulenta' 
surmia wielkokwiatowa 'Pulverulenta' – liście biało przyprószone; 6a 120–140 

80–100
c10 
c12

 
pa

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

7b 100–120 c7,5

CEANOTHUS – PRUSZNIK
Ceanothus ×pallidus 'Marie Simon'  
prusznik blady 'Marie Simon' – atrakcyjny krzew o różowych 
wiechowatych kwiatostanach; 

7a 40–60 c3

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

5b 40–60 c5

Cephalanthus occidentalis Fiber Optics 'Bailoptics' PBR  
guzikowiec zachodni Fiber Optics – kwiaty kremowobiałe 
o miodowym zapachu; pokrój zwarty; dorasta do 1,5 m wys.

5b 60–80 c5

Cephalanthus occidentalis Sugar Shack 'Smcoss' PBR  
guzikowiec zachodni Sugar Shack – nowa, niska odmiana 
o zwartym, płaskokulistym pokroju; dorasta do 1 m wys.; 
owocostany ciemnoczerwone;

5b 40–60
c5 

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

5b 80–100 c3

Cercidiphyllum japonicum 'Amazing Grace'  
grujecznik japoński 'Amazing Grace' – płacząca odmiana 
o szerokim, rozłożystym pokroju i powolnym wzroście;

5b 180–200 
200–220

c45 
c55

10–12 
10–12

pa 
pa

Cercidiphyllum japonicum Glowball 'Jww4' PBR  
grujecznik japoński Glowball – wysoki krzew o regularnym, 
kulistym pokroju;

5b 60–80 c5

Cercidiphyllum japonicum 'Morioka Weeper' 
grujecznik japoński 'Morioka Weeping' – forma płacząca 
o bardzo regularnym pokroju;

5b 180–200 c30 6–8 pa

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

5b 80–100 
160–180

c5 
c20

CERCIS – JUDASZOWIEC

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

6b

30–40 
60–80 
80–100 
100–120 
160–180

c3 
c5 

c7,5 
c12 
c30
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eCercis canadensis Black Pearl 'Jn16'  
judaszowiec kanadyjski Black Pearl – liście bardzo ciemne, 
purpurowoczerwone; kwiaty lawendoworóżowe;

6b 80–100

Cercis canadensis Carolina Sweetheart 'Nccc1' PBR    
judaszowiec kanadyjski Carolina Sweetheart – liście 
wiosną wielokolorowe – nieregularnie biało, różowo i fioletowo 
upstrzone, z czasem zielenieją pozostając barwne na końcach 
pędów; kwiaty różowe;

6b 100–120 c12

Cercis canadensis 'Cascading Hearts'  
judaszowiec kanadyjski 'Cascading Hearts' – odmiana płacząca; 
pokrój parasolowaty; kwiaty intensywnie różowe;

6b 100–120 c12

Cercis canadensis Eternal Flame 'Nc2016-2' PBR  
judaszowiec kanadyjski Eternal Flame – liście o zmieniających 
się w trakcie wzrostu intensywnych ciepłych barwach – 
początkowo są czerwone, z czasem intensywnie pomarańczowe, 
a starsze żółte i zielonożółte. 

6b 80–100 c12

Cercis canadensis 'Forest Pansy' 
judaszowiec kanadyjski 'Forest Pansy' – wysoki krzew; liście 
sercowate, ciemnopurpurowe; 

6b
100–120 
180–200 
180–200

c12 
c15 
c20

Cercis canadensis Golden Falls 'Nc2015-12'   
judaszowiec kanadyjski Golden Falls – pokrój płaczący; 
liście duże, żółte, nie uszkadzane przez słońce; kwiaty różowo-
fioletowe; kwiaty różowe;

6b 80–100 
180–200

c12 
c20

Cercis canadensis Lavender Twist 'Covey'  
judaszowiec kanadyjski Lavender Twist – płacząca odmiana 
o parasolowatym pokroju; kwiaty różowe; liście ciemnozielone; 

6b 80–100 c15

Cercis canadensis 'Little Woody' 
judaszowiec kanadyjski 'Little Woody' – karłowa odmiana 
o wyprostowanym pokroju; liście drobne, ciemnozielone; kwiaty 
ciemnoróżowe;

6b 40–60 c6

Cercis canadensis 'Merlot'  
judaszowiec kanadyjski 'Merlot' – liście purpurowoczerwone; 
pokrój zwarty, gęsty; odmiana kwitnie obficie na różowo;

6b 80–100 
200–220

c12 
c15

Cercis canadensis 'Pink Pom Poms' 
judaszowiec kanadyjski 'Pink Pom Poms' – kwiaty różowe, pełne, 
przypominające pompony;

6b 180–200 c15

Cercis canadensis 'Royal White'  
judaszowiec kanadyjski 'Royal White' – kwiaty duże, czysto białe; 6b 140–160 c12

Cercis canadensis 'Ruby Falls'  
judaszowiec kanadyjski 'Ruby Falls' – pokrój płaczący; liście 
bordowe; kwiaty różowo-fioletowe;

6b 140–160 
180–200

c15 
c20

Cercis canadensis The Rising Sun 'Jn2'  
judaszowiec kanadyjski The Rising Sun – liście bardzo duże, 
złocistożółte, a na końcach pędów pomarańczowe; kwiaty 
różowe;

6b 80–100 c12

Cercis canadensis var. texensis 'Oklahoma' 
judaszowiec kanadyjski odm. teksańska 'Oklahoma' – kwiaty 
ciemnoróżowe; odmiana kwitnie bardzo obficie;

6b 80–100 c12
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Cercis canadensis The Rising Sun 'jn2'

Cercis canadensis 'Royal White'

Cercis canadensis Lavender Twist 'Covey'

Cercis canadensis Carolina Sweetheart 'nccc1' PBR
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Cercis siliquastrum

Cercis canadensis Golden Falls 'nc2015-12' Cercis canadensis 'Ruby Falls'
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Cercis chinensis 'Avondale' 
judaszowiec chiński 'Avondale' – wysoki krzew o wzniesionym 
pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach; kwitnie bardzo 
intensywnie na różowo;

7a 80–100 
60–80

c5 
c12

Cercis chinensis 'Shirobana'  
judaszowiec chiński 'Shirobana' – wysoki krzew o wzniesionym 
pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach; kwiaty czysto białe;

7a 60–80 
160–180

c5 
c20

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

6b 60–80 c5

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

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

5a 30–40 c3

Chaenomeles japonica 'Red Joy' 
pigwowiec japoński 'Red Joy' – kwiaty czerwone, płatki i liście 
łyżeczkowato powyginane;

5a 30–40 c3

Chaenomeles japonica 'Rising Sun' 
pigwowiec japoński 'Rising Sun' – kwiaty kremowożółte; 5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Kinshiden'  
pigwowiec okazały 'Kinshiden' – kwiaty półpełne, zielonożółte; 5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Nivalis'  
pigwowiec okazały 'Nivalis' – kwiaty czysto białe; wzrost silny;

5a 40–60 c3

Chaenomeles speciosa Red Kimono 'Ainoomoi' PBR  
pigwowiec okazały Red Kimono – kwiaty intensywnie 
czerwone; pokrój wzniesiony; liście ciemnozielone, lekko 
pokarbowane; odmiana nie wytwarza cierni;

5a 40–60 c5

Chaenomeles speciosa 'Rubra'  
pigwowiec okazały 'Rubra' – kwiaty czerwone;

5a 40–60 c3

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

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Toyo-Nishiki'  
pigwowiec okazały 'Toyo Nishiki' – kwiaty biało-różowe; wzrost 
silny;

5a 40–60 c5

Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' 
pigwowiec okazały 'Umbilicata' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a 40–60 c5

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

5a
30–40 
60–80 

100–120

c3 
c5 
c12

Chaenomeles ×superba 'Cameo' 
pigwowiec wspaniały 'Cameo' – kwiaty półpełne, 
łososioworóżowe;

5a
30–40 
60–80 

100–120

c3 
c5 
c12

Chaenomeles ×superba 'Colour Trail'  
pigwowiec wspaniały 'Colour Trail' – kwiaty białoróżowe;  
wzrost niski;

5a 30–40 c3
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eChaenomeles ×superba 'Crimson and Gold'  
pigwowiec wspaniały 'Crimson and Gold' – kwiaty czerwone 
z żółtym środkiem;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Flocon Rose'   
pigwowiec wspaniały 'Flocon Rose' – kwiaty jasnoróżowe, 
pojawiające się bardzo wcześnie wiosną;

5a 40–60 c3

Chaenomeles ×superba 'Jet Trail'  
pigwowiec wspaniały 'Jet Trail' – czysto białe kwiaty; wzrost 
powolny;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Mango Storm' PBR 
pigwowiec wspaniały 'Mango Storm' – kwiaty 
brzoskwiniowopomarańczowe, bardzo duże, pełne;

5a 30–40
c3 

Chaenomeles ×superba 'Orange Storm' PBR 
pigwowiec wspaniały 'Orange Storm' – nowa, niezwykle 
atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, pomarańczowych 
kwiatach;

5a 30–40
c3 

Chaenomeles ×superba 'Pink Lady'  
pigwowiec wspaniały 'Pink Lady' – bardzo ciemne pąki; kwiaty 
różowe; wzrost niski;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR  
pigwowiec wspaniały 'Pink Storm' – nowa, niezwykle atrakcyjna 
odmiana o ogromnych, pełnych, ciemnoróżowych kwiatach;

5a 30–40
c3 

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

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Salmon Horizon'   
pigwowiec wspaniały 'Salmon Horizon' – płożąca forma; kwiaty 
łososioworóżowe;

5A 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Scarlet Storm' PBR 
pigwowiec wspaniały 'Scarlet Storm' – nowa, niezwykle 
atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, ciemnoczerwonych 
kwiatach;

5a

30–40 
 
 

40–60

c3 

 
c5 

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

7a 40–60 c5

CHIONANTHUS – ŚNIEGOWIEC

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

6a 40–60 c5

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

5b 40–60 c5
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Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR

Chaenomeles ×superba Pink Trail 'Interpitra'

Chaenomeles ×superba 'Salmon Horizon'

Chaenomeles ×superba 'Flocon Rose'
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Chaenomeles speciosa 'Kinshiden'
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×CHITALPA – CHITALPA
×Chitalpa tashkentensis Summer Bells 'Minsum'  
chitalpa taszkiencka Summer Bells – wysoki krzew 
o ozdobnych, różowych kwiatach; wymaga okrywania na zimę;

6b 80–100 c6

CLADRASTIS – STRĄCZYN

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

5b 80–100 c5

CLERODENDRUM – SZCZĘŚLIN
Clerodendrum bungei 'Pink Diamond'  
szczęślin Bungego 'Pink Diamond' – krzew dorastający do  
1,5 m wys.; duże niebieskozielone liście z białokremowym 
obrzeżeniem; kwiaty różowe;

7a 60–80 c5

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

7a 60–80 c5

Clerodendrum trichotomum var. fargesii  
szczęślin późny odmiana Fargesa – wysoki krzew lub nieduże 
drzewo; płatki kwiatów białe, kielich różowiejący wraz 
z dojrzewaniem niebieskogranatowych owoców;

7a 120–140 
120–140

c7,5 
c20

CLETHRA – ORSZELINA
Clethra alnifolia 'Pink Spire' 
orszelina olcholistna 'Pink Spire'- wysoki krzew; kwiatostany 
długie, różowe;

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

Clethra alnifolia 'Ruby Spice' 
orszelina olcholistna 'Ruby Spice' – kwiaty różowe, silnie 
pachnące;

6b 30–40 c3

COLUTEA – MOSZENKI

Colutea ×media 'Copper Beauty' 
moszenki pośrednie 'Copper Beauty' – krzew o luźnym pokroju; 
kwiaty motylkowe, pomarańczowe; strąki zielone, różowiejące;

5a 40–60 c5

CORNUS – DEREŃ

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

Cornus alba Baton Rouge 'Minbat'PBR  
dereń biały Baton Rouge – pędy zimą czerwonopurpurowe; 
ciemnopurpurowe jesienne wybarwienie liści;

3
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5

Cornus alba 'Cream Cracker' PBR 
dereń biały 'Cream Cracker' – gęsty krzew; liście kremowo 
obrzeżone, jesienią różowe;

3 60–80 c5

Cornus alba 'Elegantissima' 
dereń biały 'Elegantissima' – liście szeroko, biało obrzeżone; 3

40–60 
80–100 
80–100 
60–80

c3 
c7,5 
c10 
c5

 
 
 

pa

Cornus alba 'Gouchaultii' 
dereń biały 'Gouchaltii' – wzrost silny; liście szeroko żółto 
obrzeżone;

3 60–80 c5
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eCornus alba Ivory Halo 'Bailhalo' PBR 
dereń biały Ivory Halo – zwarty, gęsty krzew; liście szeroko, 
biało obrzeżone;

3
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5

Cornus alba 'Kesselringii' 
dereń biały 'Kesselringii' – pędy ciemnopurpurowe, prawie 
czarne;

3 60–80 c3

Cornus alba Miracle 'Verpaalen2' PBR  
dereń biały Miracle – niezwykła odmiana o zielonych, biało 
i różowo obrzeżonych liściach, które jesienią przebarwiają się na 
intensywnie różowo i purpurowo;

3 60–80 c5

Cornus alba Neon Burst 'ByBoughen' PBR  
dereń biały Neon Burst – wiosną i latem liście jaskrawożółte; 
zimą łodygi jaskrawoczerwone; kwiaty białe;

3 40–60 c3

Cornus alba 'Siberian Pearls' 
dereń biały 'Siberian Pearls' – pędy jak u odm. 'Sibirica'; obficie 
kwitnie i owocuje;

3 40–60 c3

Cornus alba 'Sibirica' 
dereń biały 'Sibirica' – pędy czerwone; 3 40–60 c3

Cornus alba 'Sibirica Variegata' 
dereń biały 'Sibirica Variegata' – pędy czerwone; liście biało 
obrzeżone;

3
40–60 
80–100 
60–80

c3 
c7,5 
c5

 
 

pa

Cornus alba 'Spaethii' 
dereń biały 'Spaethii' – liście żółto obrzeżone; 3 60–80 c5

Cornus alternifolia 'Andre Giraud'  
dereń skrętolistny 'Andre Giraud' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

6a 40–60 c5

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

6a 40–60 c5

Cornus alternifolia 'Golden Shadows'  
dereń skrętolistny 'Golden Shadows' – liście szeroko żółto 
obrzeżone;

6a 40–60 
80–100

c5 
c7,5

Cornus alternifolia 'Goldfinch'  
dereń skrętolistny 'Goldfinch' – liście szeroko żółto obrzeżone; 6a 40–60 c5

Cornus alternifolia Pinky Spot 'Minspot'  
dereń skrętolistny Pinky Spot – liście biało i różowo obrzeżone; 6a 40–60 

100–120
c5 

c7,5

Cornus alternifolia 'Silver Giant' 
dereń skrętolistny 'Silver Giant' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

6a 60–80 c5

Cornus alternifolia 'Winter Orange' 
dereń skrętolistny 'Winter Orange' – zimą pędy pomarańczowe; 
na niektórych liściach pojawia się jasnozielony środek;

6a 40–60 c5

Cornus alternifolia 'Yellow Spring' 
dereń skrętolistny 'Yellow Spring' – wiosną liście żółto obrzeżone, 
później zielenieją;

6a 40–60 c5

Cornus 'Ascona' 
dereń 'Ascona' – wysoki krzew o lekko przewisającym pokroju; 
kwiaty otoczone bardzo dużymi białymi podsadkami;

6b 120–140 c9
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Cornus Blooming 'Merry Tetra'  
dereń Blooming 'Merry Tetra' – nieduże, czysto białe podsadki; 
kwitnie obficie; liście błyszczące, pięknie przebarwiają się jesienią 
na pomarańczowo i czerwono;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus Blooming 'Pink Tetra' 
dereń Blooming 'Pink Tetra' – bardzo duże, jasnoróżowe 
podsadki; liście błyszczące, pięknie przebarwiają się jesienią na 
pomarańczowo i czerwono;

6b 40–60 c5

Cornus Blooming 'White Tetra' 
dereń Blooming 'White Tetra' – bardzo duże, czysto białe 
podsadki; liście błyszczące, pięknie przebarwiają się jesienią na 
czerwono;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus canadensis 
dereń canadensis – bardzo duże, białe podsadki; wzrost silny; 
piękne jesienne pomarańczowe przebarwienie liści; liści;

3 15–20 c3

Cornus Celestial 'Rutdan'  
dereń Celestial – bardzo duże, białe podsadki; wzrost silny; 
piękne jesienne pomarańczowe przebarwienie liści; liści;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus 'Celestial Shadow'  
dereń 'Celestial Shadow' – odmiana ozdobna z kwiatów 
otoczonych białymi podsadkami i szeroko żółto obrzeżonych liści;

6b 40–60 
80–100

c5 
c6

Cornus controversa 
dereń pagodowy – drzewo o pięknym, piętrowym ułożeniu 
gałęzi;

6a 80–100 c5

Cornus controversa 'Candlelight' 
dereń pagodowy 'Candlelight' – żółte wiosenne zabarwienie liści; 6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Goldstar' 
dereń pagodowy 'Goldstar' – krzew o regularnym, „pagodowym” 
pokroju; liście z szerokim żółtym obrzeżeniem; 

6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Green Carpet' 
dereń pagodowy 'Green Carpet' – forma płożąca; 6a 40–60 

80–100
c5 
c5

 
pa

Cornus controversa 'Laska' 
dereń pagodowy 'Laska' – wąskie, lancetowate liście; 6a 40–60 

180–200
c5 
c15

Cornus controversa 'Lucia' 
dereń pagodowy 'Lucia' – wolno rosnąca odmiana; liście 
z zielonożółtym środkiem;

6a 40–60 
80–100

c5 
c5

Cornus controversa 'Marginata Nord' 
dereń pagodowy 'Marginata Nord' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

6a 60–80 c5

Cornus controversa 'Pagoda' 
dereń pagodowy 'Pagoda' – odmiana o regularnym, piętrowym 
ułożeniu gałęzi;

6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Troja Dwarf ' 
dereń pagodowy 'Troja Dwarf ' – forma płożąca; 6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Variegata'  
dereń pagodowy 'Variegata' – liście szeroko, biało obrzeżone; 6b 40–60 c5

Cornus 'Eddie's White Wonder' 
dereń 'Eddie's White Wonder' – wysoki, silnie rosnący krzew; 
największą ozdobą są bardzo duże, płatkowate, białe podsadki;

6b 40–60 c5
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eCornus elliptica 'Empress of China'  
dereń eliptyczny 'Empress of China' – zimozielony, bardzo obficie 
kwitnący na biało krzew, który przypomina wyglądem dereń kousa;

7a 60–80 c15

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

6b 60–80 c5

Cornus florida 'Barton's White' 
dereń kwiecisty 'Barton's White' – odmiana wcześnie kwitnąca; 
duże białe podsadki;

6b 40–60 
80–100

c5 
c6

Cornus florida 'Cherokee Brave'  
dereń kwiecisty 'Cherokee Brave' – podsadki intensywnie 
czerwonoróżowe;

6b 40–60 
80–100

c5 
c12

Cornus florida 'Cherokee Chief ' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Chief ' – podsadki różowoczerwone; 6b 100–120 c15

Cornus florida 'Cherokee Princess' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Princess' – podsadki duże, białe; 
kwitnie bardzo obficie;

6b 80–100 c12

Cornus florida 'Cherokee Sunset' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Sunset' – liście szeroko żółto 
obrzeżone; podsadki różowe;

6b 80–100 
80–100

c9 
c15

Cornus florida 'Cloud Nine' 
dereń kwiecisty 'Cloud Nine' – bardzo obficie kwitnąca odmiana; 
podsadki czysto białe;

6b 60–80 c6

Cornus florida 'Little Princess'  
dereń kwiecisty 'Little Princess' – zwarta, karłowa odmiana 
o jajowatym pokroju; podsadki białe;

6b 60–80 c12

Cornus florida 'Rainbow' 
dereń kwiecisty 'Rainbow' – liście żółto obrzeżone; podsadki białe; 6b 60–80 

100–120
c5 
c15

Cornus florida 'Red Pygmy' 
dereń kwiecisty 'Red Pygmy' – odmiana dorasta do 2 m wys.; 
podsadki różowoczerwone; kwitnie od kwietnia do maja;

6b 60–80 c12

Cornus florida 'Rubra'  
dereń kwiecisty 'Rubra' – podsadki ciemnoróżowe; 6b 40–60 c5

Cornus florida 'White Cloud' 
dereń kwiecisty 'White Cloud' – liście ciemnozielone, 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; kwiaty zebrane po 
kilka w grona; podsadki białe;

6b
40–60 
80–100 
100–120

c5 
c6 
c12

Cornus 'Hyperion' 
dereń 'Hyperion' – odmiana obficie kwitnąca z dużymi, 
białymi podsadkami; jesienią liście przebarwiają się na żółto, 
pomarańczowo i purpurowo;

6b 100–120 c9

Cornus hongkongensis  
dereń hongkoński – bardzo rzadko uprawiany zimozielony 
gatunek pochodzący z południowej Azji; skórzaste, błyszczący 
liście; ozdobne, białe podsadki;

7b 40–60 c5

Cornus kousa 'Akatsuki' 
dereń kousa 'Akatsuki' – liście szeroko biało obrzeżone; podsadki 
różowe;

6b 40–60 c5
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Cornus kousa 'Beni-fuji' 
dereń kousa 'Beni-fuji' – liście ciemnozielone; podsadki 
jasnoróżowe;

6b 40–60 
80–100

c5 
c15

Cornus kousa 'Big Apple'  
dereń kousa 'Big Apple' – silnie rosnąca odmiana o dużych 
białokremowych podsadkach i stosunkowo dużych (do 3,5 cm 
średnicy) owocach;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Bodnant'  
dereń kousa 'Bodnant' – podsadki kremowobiałe; bardzo obfite 
kwitnienie;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus kousa 'Bultinck's Giant Flowers' 
dereń kousa 'Bultinck's Giant Flowers' – krzew o luźnym  
pokroju; dorasta do 5 m wys.; powolny wzrost; kwiatostany 
otoczone 4 dużymi kremowobiałymi podsadkami;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Bultinck's Weeping'  
dereń kousa 'Bultinck's Weeping' – forma płacząca 
o parasolowatym pokroju; podsadki duże, białe;

6b 100–120 c12

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

6b

40–60 
60–80 

100–120 
80–100

c5 
c6 
c12 
c15

Cornus kousa 'Cherokee' 
dereń kousa 'Cherokee' – wolno rosnąca odmiana dorastająca  
do 5 m wys.; podsadki białe; kwitnienie obfite;

6b 40–60 
80–100

c5 
c12

Cornus kousa 'China Girl' 
dereń kousa 'China Girl' – podsadki duże, białe, zaostrzone; 6b 40–60 

100–120
c5 
c12

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

6b 60–80 
100–120

c5 
c5

Cornus kousa 'Claudia'  
dereń kousa 'Claudia' – podsadki czysto białe; wzrost silny; 
bardzo obfite kwitnienie;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus kousa 'Couronne'  
dereń kousa 'Couronne' – odmiana o nietypowych, 
powyginanych, białych podsadkach; niezwykle oryginalny  
wygląd podczas kwitnienia;

6b 120–140 
140–160

c15 
c12

Cornus kousa 'Dr. Bump'  
dereń kousa 'Dr. Bump' – zwarty, gęsty, niski krzew osiągający  
1,5 m wys.; podsadki białe; obfite kwitnienie;

6b 100–120 c9

Cornus kousa 'Dwarf Pink' 
dereń kousa 'Dwarf Pink' – obficie kwitnąca odmiana; podsadki 
jasnoróżowe;

6b
40–60 
80–100 
100–120

c5 
c9 
c12

Cornus kousa 'Ed Mezitt' 
dereń kousa 'Ed Mezitt' – krzew dorastający do 3 m wys.; młode 
liście brązowopurpurowe; podsadki białokremowe; kwitnie 
w czerwcu;

6b 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus kousa 'Elisabeth Lustgarten'  
dereń kousa 'Elisabeth Lustgarten' – odmiana o płaczącym 
pokroju; podsadki białe; kwitnie bardzo obficie;

6b 80–100 c12
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eCornus kousa Flower Tower 'Zuilb1' PBR  
dereń kousa Flower Tower – nowa odmiana o kolumnowym 
pokroju; kwiaty z 4 dużymi, białymi podsadkami; kwitnie  
bardzo obficie;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Girard's Nana' 
dereń kousa 'Girard's Nana' – odmiana o gęstej koronie; kwiaty 
limonkowe; duże, białe podsadki z zaróżowionymi końcami;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Gold Cup' 
dereń kousa 'Gold Cup' – liście z żółtym środkiem; podsadki białe; 6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Gold Star'  
dereń kousa 'Gold Star' – liście z żółtym środkiem; podsadki 
białe;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Great Star' 
dereń kousa 'Great Star' – krzew do 3 m wys.; bardzo liczne 
kwiaty otoczone dużymi, białymi podsadkami;

6b 120–140 
100–120

c7,5 
c9

Cornus kousa 'Heart Throb' 
dereń kousa 'Heart Throb' – kwiaty z różowymi podsadkami; 
duże owoce;

6b 40–60 
100–120

c5 
c6

Cornus kousa 'John Slocock'  
dereń kousa 'John Slocock' – podsadki kremowo-różowe;  
obfite kwitnienie;

6b
40–60 
80–100 
100–120

c5 
c9 
c15

Cornus kousa 'Kea'  
dereń kousa 'Kea' – podsadki kremowo-różowe; obfite 
kwitnienie;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Kreuzdame'  
dereń kousa 'Kreuzdame' – podsadki białe, duże, zaostrzone; 
wzrost silny;

6b 40–60 
100–120

c5 
c9

Cornus kousa 'Laura' 
dereń kousa 'Laura' – liście szeroko biało obrzeżone; 6b 40–60 

60–80
c5 
c6

Cornus kousa 'Madame Butterfly'  
dereń kousa 'Madame Butterfly' – silnie rosnąca odmiana 
o dużych, czysto białych podsadkach; kwitnie niezwykle obficie;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Milky Way'  
dereń kousa 'Milky Way' – białe, ostro zakończone podsadki; 
kwitnie bardzo obficie;

6b 40–60 
120–140

c5 
c15

Cornus kousa 'Mount Fuji'  
dereń kousa 'Mount Fuji' – krzew o luźnym wzniesionym 
pokroju; podsadki białe; jesienią przebarwia się na czerwono;

6b 40–60 
40–60

c5 
c6

Cornus kousa 'National' 
dereń kousa 'National' – krzew o luźnym wzniesionym pokroju; 
podsadki białe; jesienią przebarwia się na czerwono;

6b
40–60  

100–120 
120–140

c5 
c15 
c12

Cornus kousa 'Nicole' 
dereń kousa 'Nicole' – dorasta do 5 m wys.; luźny pokrój; białe 
podsadki przypominające kwiaty powojnika;

6b
40–60 
80–100 
60–80

c5 
c7,5 
c15

Cornus kousa 'Pink Lips' 
dereń kousa 'Pink Lips' – na młodych przyrostach liście gęsto 
biało i różowo upstrzone;

6b

40–60 
60–80 
80–100 
100–120

c5 
c6 
c12 
c15
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Cornus kousa 'Radiant Rose'  
dereń kousa 'Radiant Rose' – podsadki duże, intensywnie różowe; 
kwitnie bardzo obfite;

6b
40–60 

100–120 
120–140

c5 
c15 
c12

Cornus kousa 'Robert's Selectie' 
dereń kousa 'Robert's Selectie' – liście zielone z kremowym, 
nieregularnym środkiem; podsadki białe;

6b
40–60 

100–120 
100–120

c5 
c6 
c9

Cornus kousa 'Satomi'  
dereń kousa 'Satomi' – duże, różowe podsadki; 6b 40–60 

100–120
c5 
c15

Cornus kousa 'Satomi Compact' 
dereń kousa 'Satomi Compact' – białe podsadki przebarwiające 
się na różowo; zwarty, gęsty pokrój;

6b
40–60 
80–100 
60–80

c5 
c6 
c9

Cornus kousa 'Schmetterling'  
dereń kousa 'Schmetterling' – krzew dorastający do 5 m wys.; 
duże białe podsadki;

6b 40–60 
80–100

c5 
c6

Cornus kousa 'Shira-yuki'  
dereń kousa 'Shira-yuki' – liście wąskie, szarozielone, delikatnie 
biało obrzeżone; podsadki zielonkawokremowe, również 
obrzeżone; atrakcyjne, różowe jesienne przebarwienie;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Snow Flurry'  
dereń kousa 'Snow Flurry' – kwitnienie bardzo obfite; podsadki 
czysto białe;

6b 40–60 
60–80

c5 
c9

Cornus kousa 'Snowflake' 
dereń kousa 'Snowflake' – odmiana z dużymi białymi 
podsadkami; kwitnie od maja do czerwca;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Summer Fun' 
dereń kousa 'Summer Fun' – wysoki krzew o biało obrzeżonych 
liściach; podsadki białe;

6b 40–60 
100–120

c5 
c12

Cornus kousa 'Summer Gold' 
dereń kousa ' Summer Gold' – liście żółto obrzeżone; podsadki 
białe;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Teresa' 
dereń kousa 'Teresa' – liście biało obrzeżone; jesienią liście 
przebarwiają się na czerwonoróżowo;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Teutonia'  
dereń kousa 'Teutonia' – liście biało, żółto i kremowo obrzeżone; 
podsadki duże, czysto białe;

6b 40–60 
100–120

c5 
c9

Cornus kousa 'Tri-Splendor'  
dereń kousa 'Tri-Splendor' – liście biało, żółto i kremowo 
obrzeżone; podsadki duże, czysto białe;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Tsukuba-no-mine'  
dereń kousa 'Tsukuba-no-mine' – wąskie, wydłużone, białe 
podsadki nadają kwiatostanom gwiaździstego kształtu.

6b 80–100 c15

Cornus kousa 'Weisse Fontäne' 
dereń kousa 'Weisse Fontäne' – liście lekko pofalowane; białe, 
ostro zakończone podsadki; obfite kwitnienie;

6b
40–60 
80–100 

140–160

c5 
c6 
c12

Cornus kousa 'White Dream' 
dereń kousa 'White Dream' – wolno rosnąca odmiana; dorasta 
do 2,5 m wys.; jesienią liście przebarwiają się na czerwono; białe 
podsadki;

6b 40–60 
80–100

c5 
c6
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eCornus kousa 'Wieting's Select'  
dereń kousa 'Wieting's Select' – odmiana bardzo obficie 
kwitnąca; podsadki białe;

6b 40–60 
100–120

c5 
c9

Cornus kousa 'Wolf Eyes' 
dereń kousa 'Wolf Eyes' – wąskie, biało obrzeżone liście;  
podsadki białe;

6b 40–60 c5

Cornus mas  
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne;

5a 60–80 
200–220

c5 
с43

Cornus mas 'Aurea'  
dereń jadalny 'Alosza' – odmiana o żółtych owocach; 

5a 60–80 
120–140

c5 
c43

 

Cornus mas 'Bolestraszycki'    
dereń jadalny 'Bolestraszycki' – duże, ciemnowiśniowe, 
gruszkowate owoce; dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Dublany'  
dereń jadalny 'Dublany' – ukraińska odmiana owocowa; duże, 
czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Egzotycznyj'   
dereń jadalny 'Egzotycznyj' – ukraińska odmiana o dużych, 
czerwonych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Elegantissima'  
dereń jadalny 'Elegantissima' – liście żółto upstrzone;

5a 80–100 c12

Cornus mas 'Flava'  
dereń jadalny 'Flava' – owoce kształtu owalnego; odmiana późna, 
owocująca pod koniec września;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Florianka'  
dereń jadalny 'Florianka' – owoce kształtu owalnego; odmiana 
późna, owocująca pod koniec września;

5a 100–120 
140–160

c9 
c9

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'  
dereń jadalny 'Jubilejnyj Klymenko' – ukraińska odmiana 
o dużych, czerwonych owocach;

5a 80–100 
100–120

c6 
c9

Cornus mas 'Korałłowyj Marka'  
dereń jadalny 'Korałłowyj Marka' – ukraińska odmiana; bardzo 
smaczne, czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Kostia'  
dereń jadalny 'Kostia' – ukraińska odmiana o dużych, 
ciemnoczerwonych, gruszkowatych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Nikołka'  
dereń jadalny 'Nikołka' – owoce duże, prawie czarne;

5a 80–100 
100–120

c6 
c9

Cornus mas 'Pancharevo'  
dereń jadalny 'Pancharevo' – bułgarska odmiana o dużych, 
czerwonych owocach, które dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Radost'  
dereń jadalny 'Radost' – duże, słodkie owoce; 

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'  
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka 
odmiana owocowa;

5a 100–120 
140–160

c9 
c10
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Cornus kousa 'Milky Way'

Cornus kousa 'Gold Star'Cornus alba Baton Rouge 'Minbat' PBR

Cornus controversa 'Variegata'Cornus alternifolia 'Argentea'
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Cornus kousa 'Satomi'

Cornus florida 'Rubra' Cornus sanguinea 'Magic Flame'

Cornus kousa var. chinensis Cornus sericea 'Kelseyi'
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Cornus mas 'Swietljaczok'  
dereń jadalny 'Swietljaczok' – owoce duże o gruszkowatym 
kształcie; pokrój kulisty; bardzo plenna odmiana;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Szafer'  
dereń jadalny 'Szafer' – duże, ciemnowiśniowe owoce;  
dojrzewają we wrześniu;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Variegata'  
dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało obrzeżone;

5a 120–140 c43

Cornus 'Norman Hadden'  
dereń 'Norman Hadden' – silnie rosnąca odmiana ozdobna 
z dużych, białych, z czasem różowiejących podsadek; wzrost silny;

6b 40–60 
120–140

c5 
c9

Cornus nuttallii 'North Star'  
dereń Nuttalla 'North Star' – wysoki, silnie rosnący krzew 
o bardzo ozdobnych, białych, dużych podsadkach;

7a 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth' 
dereń Nuttalla 'Portlemouth' – podsadki kremowobiałe,  
do 10 cm średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;

7a 120–140 c6

Cornus officinalis  
dereń lekarski – gatunek przypominający derenia jadalnego, 
pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; ozdobna kora;

5b 140–160 c15

Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' 
dereń świdwa 'Anny's Winter Orange' – zimą pędy 
jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 
60–80

с5 
c7,5

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

5b
40–60 
80–100 
100–120

c3 
c5 
c5

 
pa 
pa

Cornus sanguinea 'Green Light' 
dereń świdwa 'Green Light' – wzrost silny i zdrowy; pędy zimą 
jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Magic Flame'  
dereń świdwa 'Magic Flame' – latem pędy jasnopomarańczowe; 
jesienią liście przebarwiają się na odcienie czerwieni 
i pomarańczu;

4 60–80 c7,5

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 
dereń świdwa 'Midwinter Fire' – pędy pomarańczowe; liście 
cytrynowozielone;

4
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c7,5

Cornus sanguinea 'Sifa'  
dereń świdwa 'Sifa' – nowa odmiana o jaskrawopomarańczowych 
pędach zimą; osiąga 2 m wys.;

4 40–60 c5

Cornus sericea 'Budd's Yellow' 
dereń rozłogowy 'Budd's Yellow' – zimą pędy żółte; 3 80–100 c3

Cornus sericea 'Farba' 
dereń rozłogowy 'Farba' – niska, zwarta odmiana dorastająca do 
1,5 m wys.; pędy zimą ciemnoczerwone; 

3 60–80 c3

Cornus sericea 'Flaviramea' 
dereń rozłogowy 'Flaviramea' – pędy jasnozielone, prawie żółte; 3 60–80 c3
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dereń rozłogowy 'Hedgerow's Gold' – liście duże, szeroko żółto 
obrzeżone; odmiana szybko rozkrzewiająca się;

3 40–60 c3

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

5a 40–60 c3

Cornus sericea 'Sunshine'  
dereń rozłogowy 'Sunshine' – liście duże, złotożółte; 3 60–80 c5

Cornus sericea 'White Gold'  
dereń rozłogowy 'White Gold' – pędy zimą zielonożółte; liście 
biało obrzeżone;

3 30–40 c3

Cornus Stellar Pink 'Rutgan' 
dereń Stellar Pink – duże różowe podsadki; wzrost silny; 6b

60–80 
120–140 
100–120

c5 
c9 
c15

Cornus Stellar Pink Variegata  
dereń Stellar Pink Variegata – liście nieregularnie 
kremowobiało obrzeżone; jesienią liście przebarwiają się na 
różowo i fioletowo; podsadki duże, różowe, biało obrzeżone;

6b 40–60 c6

Cornus 'Summer Flair' 
dereń 'Summer Flair' – półzimozielony krzew; piękne 
błyszczące liście, które na końcach pędów przebarwiają się na 
czerwonobrązowo;

7a 40–60 c5

Cornus 'Summer Glossy'  
dereń 'Summer Glossy' – półzimozielony krzew; piękne 
błyszczące liście;

7a 40–60 
60–80

c5 
c6

Cornus 'Summer Sky Tree'  
dereń 'Summer Sky Tree' – podsadki duże, czysto białe; 
półzimozielone, błyszczące liście; 

7a 40–60 c5

CORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC

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

6b 60–80 c12

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

6b 60–80 c15

CORYLUS – LESZCZYNA
Corylus avellana 'Agnieszka'  
leszczyna pospolita 'Agnieszka' – wcześniej oferowana jako 
'Leszek'; liście biało upstrzone;

5a 40–60 c5

Corylus avellana 'Anny's Compact Red' 
leszczyna pospolita 'Anny's Compact Red' – karłowa forma; liście 
ciemnopurpurowe;

5a
80–100 
120–140 
140–160

c7,5 
c5 

c7,5

pa 
pa 
pa

Corylus avellana 'Anny's Purple Dream' 
leszczyna pospolita 'Anny's Purple Dream' – karłowa forma; liście 
ciemnopurpurowe;

5a 80–100 c7,5 pa

Corylus avellana 'Anny's Red Dwarf ' 
leszczyna pospolita 'Anny's Red Dwarf ' – karłowa forma; liście 
ciemnopurpurowe;

5a 80–100 
120–140

c7,5 
c5

pa 
pa
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Corylus avellana 'Twister'

Corylus avellana 'Little Rob' Corylus 'Red Majestic' PBR
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Corylus avellana 'Heterophylla'

Corylus avellana 'Agnieszka' Corylus avellana 'Variegata'
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Corylus avellana 'Aurea'  
leszczyna pospolita 'Aurea' – liście żółte;

5a 80–100 c5

Corylus avellana 'Contorta' 
leszczyna pospolita 'Contorta' – pędy spiralnie poskręcane; 5a

40–60 
80–100 
80–100 

140–160 
160–180

c5 
c20 
c43 
c30 
c43

 
 
 

10–12 
14–16

 
 
 

pa 
pa

Corylus avellana 'Heterophylla'   
leszczyna pospolita 'Heterophylla' – liście nieregularnie 
postrzępione;

5a 60–80 c5

Corylus avellana 'Laciniata' 
leszczyna pospolita 'Laciniata' – zielone, głęboko powicinane 
liście;

5a 60–80 c5

Corylus avellana 'Little Rob'  
leszczyna pospolita 'Little Rob' – forma karłowa; pokrój zwarty, 
kulisty; liście jasnoczerwone;

5a 80–100 
100–120

c7,5 
c5

pa 
pa

Corylus avellana 'Pendula' 
leszczyna pospolita 'Pendula' – forma płacząca; 5a

160–180 
100–120 
80–100 
120–140

c15 
c5 

c7,5 
c7,5

 
pa 
pa 
pa

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

5a
120–140 
80–100 
120–140

c5 
c12 
c12

 
pa 
pa

Corylus avellana 'Purpurea'  
leszczyna pospolita 'Purpurea' – owoce duże; liście 
ciemnopurpurowe;

5a
100–120 
160–180 
160–180

c5 
c15 
c20

Corylus avellana 'Quercifolia'   
leszczyna pospolita 'Quercifolia' – liście postrzępione, 
przypominające kształtem liście dębu;

5a 60–80 c5

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

5a
100–120 
160–180 
160–180

c5 
c15 
c20

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

5a 40–60 
140–160

c5 
c55

 
8–10

 
pa

Corylus avellana 'Variegata'  
leszczyna pospolita 'Variegata' – liście żółto obrzeżone; wzrost 
powolny;

5a 40–60 c5

Corylus colurna 'Te-Terra Red' 
leszczyna turecka 'Te-Terra Red' – liście błyszczące, 
ciemnoczerwone;

5b 60–80 c5

Corylus ×colurnoides 'Profesor Władysław Bugała' 
leszczyna pośrednia 'Profesor Władysław Bugała' – liście 
purpurowoczerwone;

5a 60–80 c5

Corylus maxima 'Purpurea'  
leszczyna południowa 'Purpurea' – duże, błyszczące 
ciemnoczerwone liście;

5a 100–120 c10
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leszczyna 'Red Majestic' – pędy spiralnie poskręcane; liście 
czerwonopurpurowe;

5a 40–60 
80–100

c5 
c43

COTINUS – PERUKOWIEC
Cotinus coggygria Dusky Maiden 'Londus'  
perukowiec podolski Dusky Maiden – liście 
czerwonopurpurowe, pofalowane;

5b 60–80 
80–100

c5 
c12

 
pa

Cotinus coggygria Flamissimo 'Mincofla20' PBR 
perukowiec podolski Flamissimo – zwarty krzew dorastający 
do 3 m wys.; liście początkowo czerwonopurpurowe, 
potem zielenieją; największą atrakcją jest jaskrawe 
czerwonopomarańczowe przebarwienie jesienne;

5b 60–80 c5

Cotinus coggygria Golden Lady 'Mincojau3' PBR  
perukowiec podolski Golden Lady – liście początkowo 
pomarańczowe, później jaskrawożółte; pomarańczowe jesienne 
przebarwienie;

5b 40–60 c5

Cotinus coggygria Golden Spirit 'Ancot' PBR   
perukowiec podolski Golden Spirit – liście złotożółte; 6a 60–80 

100–120
c5 

c43
 

Cotinus coggygria 'Kanari'  
perukowiec podolski 'Kanari' – liście jasnozielone; okazałe 
kremowozielone kwiatostany;

5b 40–60 c3

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

5b 60–80 
80–100

c5 
c43

Cotinus coggygria Magical Torch 'Kolmagito' PBR  
perukowiec podolski 'Magical Torch' – silnie rosnący krzew 
osiągający 3–4 m wys.; liście purpurowozielone; okazałe 
różowoczerwone kwiatostany;

5b 40–60 c5

Cotinus coggygria 'Old Fashioned' PBR    
perukowiec podolski 'Old Fashioned' – liście niebieskawoszare; 
młode przyrosty różowopomarańczowe; wzrost silny;

5b 40–60 c5

Cotinus coggygria 'Royal Purple' 
perukowiec podolski 'Royal Purple' – liście i kwiatostany 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 
100–120

c5 
c43

 

Cotinus coggygria Winecraft Black 'Ncco1' PBR  
perukowiec podolski Winecraft Black – liście 
ciemnopurpurowe, prawie czarne; pokrój zwarty, kulisty;  
osiąga 1,8 m wys.;

5b 40–60
c5 

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR   
perukowiec podolski 'Young Lady' – piękne, okazałe kwiatostany, 
tworzące się na pędach jednorocznych; liście zielone;

5b 60–80 c5

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

6a 15–20 c2

Cotoneaster lucidus 
irga błyszcząca – wyprostowany, luźny krzew; jesienią liście 
czerwone;

4 40–60 c3
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Cotinus coggygria Golden Lady 'Mincojau3' PBRCotinus coggygria Golden Spirit 'Ancot' PBR

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR  Cotinus coggygria 'Kanari'
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Cotinus coggygria 'Old Fashioned' Cotinus coggygria Dusky Maiden 'Londus'

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR  Cotinus coggygria 'Lilla' PBR
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Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets'  
irga rozesłana 'Queen of Carpets' – niski, zadarniający krzew, 
dorastający do 25 cm wys. i 1 m średnicy;

6a 20–30 
25–30

c2 
c3

Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' 
irga rozesłana 'Streib's Findling' – zimozielony, wolno rosnący 
krzew z płożącymi się pędami; osiąga zaledwie 10 cm wys.;

6a 20–30 
25–30

c2 
c3

Cotoneaster radicans 'Eichholz' 
irga płożąca 'Eichholz' – płożący krzew, dorastający do  
ok. 35 cm wysokości; liście drobne, błyszczące; 

5a 25–30 c2

Cotoneaster ×suecicus 'Coral Beauty' 
irga szwedzka 'Coral Beauty' – niski, zadarniający krzew; 6a 25–30 c2

Cotoneaster ×suecicus 'Skogholm' 
irga szwedzka 'Skogholm' – niski, zadarniający krzew; 5b 25–30 c2

 +CRATAEGOMESPILUS – NIESZPUŁKOWIEC

+Crataegomespilus dardarii 'Jules d'Asnieres'  
nieszpułkowiec Dardara 'Jules d'Asnieres' – ciekawostka 
dendrologiczna; liście gęsto owłosione;

5a 80–100 c5 pa

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus chlorosarca 'Variegata' 
głóg zielonawy 'Variegata' – liście żółto marmurkowane; 5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'  
głóg dwuszyjkowy 'Bigger Fruit' – kwiaty i owoce znacznie 
większe niż u gatunku;

5a 30–40 c5

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'  
głóg dwuszyjkowy 'Crimson Cloud' – kwiaty duże, pojedyncze, 
czerwone;

5b 80–100 c5

Crataegus laevigata 'Mutabilis'  
głóg dwuszyjkowy 'Mutabilis' – płatki kwiatów duże, białe, 
różowo obrzeżone;

5a 40–60 c5

Crataegus laevigata 'Pink Corkscrew'   
głóg dwuszyjkowy 'Pink Corkscrew' – kwiaty różowe, pełne;  
pędy spiralnie poskręcane;

5a 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Princess Sturdza' 
głóg dwuszyjkowy 'Princess Sturdza' – płatki kwiatów duże, białe, 
różowo obrzeżone;

5b 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Rosea'  
głóg dwuszyjkowy 'Rosea' – kwiaty pojedyncze, różowe; 5a 60–80 c5

Crataegus ×lavallei 'Carrierei' 
głóg Lavallego 'Carrierei' – regularny, wyprostowany pokrój; 
ciemnozielone, błyszczące liście; duże, pomarańczowe owoce;

5a 60–80 c5

Crataegus ×media 'Gireoudii'  
głóg pośredni 'Gireoudii' – pędy świętojańskie biało i różowo 
upstrzone; ozdobne, czerwone owoce;

5b 120–140 c12 pa
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Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' 
głóg pośredni 'Paul's Scarlet' – kwiaty pełne, ciemnoczerwone; 5a

80–100 
200–220 
240–260 
240–260 
260–280

c5 
c15 
c15 
c25 
c55

 
 
 

6–8 
8–10

 
 
 
 

pa

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

4 100–120 c3

Crataegus monogyna 'Bicolor'  
głóg jednoszyjkowy 'Bicolor' – płatki białe z różowym 
obrzeżeniem;

5a 80–100 c5

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

5a

30–40 
60–80 

120–140 
100–120

c5 
c5 
c15 
c20

 
pa 
pa 
pa

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

5a

40–60 
80–100 
120–140 
120–140

c5 
c5 

c10 
c43

 
pa 
pa 
pa

Crataegus monogyna 'Punicea'  
głóg jednoszyjkowy 'Punicea' – kwiaty dwubarwne, biało-różowe; 5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Stricta' 
głóg jednoszyjkowy 'Stricta' – pokrój kolumnowy; 5a 240–260 c30 8–10 pa

Crataegus monogyna 'Tortuosa'  
głóg jednoszyjkowy 'Tortuosa' – niska, karłowa odmian 
o spiralnie poskręcanych pędach i liściach;

5a 80–100 c5 pa

Crataegus monogyna 'Versicolor' 
głóg jednoszyjkowy 'Versicolor' – kwiaty dwubarwne, biało-różowe; 5a 60–80 

80–100
c5 
c5

 

Crataegus monogyna 'Xanthocarpa' 
głóg jednoszyjkowy 'Xanthocarpa' – owoce żółte; 5a 60–80 c5

Crataegus nigra    
głóg czarny – południowoeuropejski gatunek odznaczający się 
błyszczącymi, czarnymi owocami; 

5a 280–300 c30

Crataegus orientalis  
głóg wschodni – liście pokryte srebrzystobiałym kutnerem; 
atrakcyjne, duże pomarańczowe owoce;

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

Crataegus succulenta 'Long Thorn' 
głóg soczysty 'Long Thorn' – ciernie do 15 cm długości; 5a 40–60 c5

CRATAEMESPILUS – GŁOGONIESZPUŁKA

×Crataemespilus grandiflora 
głogonieszpułka wielkokwiatowa – rzadko spotykany mieszaniec 
Crataegus laevigata z Mespilus germanica; owoce brązowozielone, 
jadalne;

5a 80–100 c5
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Crataegus monogyna 'Punicea'

Crataegus laevigata 'Mutabilis'

Crataegus laevigata 'Pink Corkscrew'

Crataegus monogyna 'Bicolor'
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Crataegus punctata 'Aurea'

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'

Crataegus orientalis

Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'
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DAPHNIPHYLLUM – DAFNIFYLLUM
Dapniphyllum himalayense var. macropodum 
dafnifyllum himalajskie odmiana Miquela – zimozielona roślina 
o liściach przypominających wyglądem różanecznik; kwiaty 
drobne, purpurowoczerwone; owoce drobne, granatowe  
z szarym nalotem;

7b 40–60 c6

DAVIDIA – DAWIDIA

Davidia involucrata 'Columnar' 
dawidia chińska 'Columnar' – odmiana o kolumnowym pokroju; 7a 60–80 c9

Davidia involucrata 'Lady Sunshine'  
dawidia chińska 'Lady Sunshine' – liście szeroko kremowobiało 
obrzeżone;

7a 60–80 c9

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

6b 60–80 c5

DESMODIUM – DESMODIUM
Desmodium elegans 
desmodium wytworne – oryginalny krzew pochodzący z Azji; 
różowe motylkowe kwiaty zebrane są w wiechowate kwiatostany; 
kwitnie latem;

6b 120–140 c7,5

DEUTZIA – ŻYLISTEK

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

5b 30–40 c3

Deutzia ×hybrida 'Mont Rose' 
żylistek mieszańcowy 'Mont Rose' – kwiaty jasnoróżowe zebrane 
w luźne kwiatostany;

5b 60–80 c5

Deutzia ×hybrida 'Perle Rose'  
żylistek mieszańcowy 'Perle Rose' – dorasta do 1,5 m wys.; kwiaty 
gwiaździste, różowe;

5b 40–60 c5

Deutzia ×hybrida 'Strawberry Fields' 
żylistek mieszańcowy 'Strawberry Fields' – kwiaty białoróżowe, 
z szeroką karmazynową obwódką;

5b 30–40 c3

Deutzia ×hybrida 'Tourbillon Rouge' 
żylistek mieszańcowy 'Tourbillon Rouge' – kwiaty różowe, 
pojedyncze;

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Deutzia ×magnifica 
żylistek okazały – kwiaty czystobiałe; wzrost silny 5b 60–80 c5

Deutzia scabra Raspberry Sundae 'Low 18' PBR 
żylistek Raspberry Sundae – kwiaty różowo-białe, zebrane  
w gęsty wiechy; zwarty pokrój;

5b 60–80 
60–80

c5 
c7,5

Deutzia scabra ×rosea 'Carminea' 
żylistek różowy 'Carminea' – krzew o sztywnych wyprostowanych 
pędach; kwiaty pojedyncze, białoróżowe, zebrane w wiechy;

5b 60–80 c5

Deutzia scabra 'Pride of Rochester' 
żylistek szorstki 'Pride of Rochester' – kwiaty białe, pełne; 5b 60–80 c5
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eDeutzia scabra 'Punctata'  
żylistek szorstki 'Punctata' – liście gęsto biało nakrapiane; 5b 60–80 c5

Deutzia setchuenensis var. corymbiflora  
żylistek syczuański odm. baldachogroniasta – kwiaty czysto 
białe, zebrane w baldachogrona; krzew o zaokrąglonym pokroju 
osiągający 1,5 m wys.;

6a 60–80 c5

Deutzia Yuki Cherry Blossom 'Ncdx2' PBR 
żylistek Yuki Cherry Blossom – zwarty, niski, bardzo obficie 
kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty na zewnątrz 
różowe, w środku białoróżowe; odmiana polecana do sadzenia 
w donicach;

6a 40–60
c5 

Deutzia Yuki Snowflake 'Ncdx1' PBR 
żylistek Yuki Snowflake – zwarty, niski, bardzo obficie 
kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty czystobiałe; 
odmiana polecana do sadzenia w donicach;

6a 40–60
c5 

DIERVILLA – ZADRZEWNIA
Diervilla rivularis Honeybee 'Diwibru01' PBR 
zadrzewnia Honeybee – krzew do 1 m wys.; liście złotożółte; 
kwiaty żółte, drobne, miododajne;

5a 30–40 c3

Diervilla rivularis 'Honey Surprise'  
zadrzewnia nadbrzeżna 'Honey Surprise' – liście żółto obrzeżone, 
szybko przebarwiają się na pomarańczowo; kwiaty jasnożółte;

5a 40–60 c5

Diervilla rivularis Kodiak Black 'Smndrsf' PBR  
zadrzewnia nadbrzeżna Kodiak Black – ciemnopurpurowe 
liście; kolor szczególnie intensywny wiosną i jesienią; kwiaty 
jasnożółte;

5a 40–60
c5 

Diervilla sessilifolia Cool Splash 'Lpdc Podara' PBR 
zadrzewnia bezogonkowa Cool Splash – krzew do 1 m wys.; 
liście szeroko, kremowo obrzeżone; kwiaty żółte;

5a 40–60 c5

Diervilla ×splendens Kodiak Red 'G2X885411' PBR  
zadrzewnia okazała Kodiak Red – liście na młodych 
przyrostach czerwonopurpurowe;

5a 40–60
c5 

DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros grandiflora    
hebanowiec wielkokwiatowy – pochodzący z Ameryki Północnej, 
rzadko spotykany gatunek hebanowca; owoce kuliste, słodkie, 
pomarańczowe; może być uprawiany jako amatorska roślina 
owocowa;

7a 60–80 c5

Diospyros kaki  
hebanowiec wschodni – popularne drzewo owocowe 
w cieplejszych rejonach Europy; owoce duże, słodkie, 
ciemnopomarańczowe; 

7a 60–80 c5

Diospyros lotus  
hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew 
o ozdobnych pomarańczowych owocach i błyszczących liściach; 

7a 60–80 c5

Diospyros virginiana  
hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, eliptyczne; 
okazałe, pomarańczowe jadalne owoce; 

7a 60–80 c5
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DISTYLIUM – DWUSŁUPEK

Distylium Blue Cascade 'Piidist-ii' PBR  
dwusłupek Blue Cascade – zimozielony, rozłożysty krzew 
o szarozielonych liściach; młode przyrosty czerwonoróżowe;

7a 40–60 c6

Distylium Linebacker 'Piidist-iv'  
dwusłupek Linebacker – zimozielony krzew o beczkowatym 
pokroju; młode przyrosty czerwone;

7a 40–60 c5

Distylium 'Vintage Jade'  
dwusłupek 'Vintage Jade' – zimozielony, rozłożysty krzew 
o płożącym pokroju;

7a 40–60 c5

EDGEWORTHIA – BANKNOTKA
Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'  
banknotka złocista 'Grandiflora' – oryginalny krzew 
o złocistożółtych kwiatach, zebranych w główkowate 
kwiatostany; kwitnie w stanie bezlistnym na przedwiośniu; 

7b 40–60 
60–80

c5 
c9

ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus angustifolia 
oliwnik wąskolistny – krzew lub małe drzewo; liście podłużne; 
odporny na suszę, zasolenie i zanieczyszczenia powietrza;

3 60–80 c5

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

3 40–60 c3

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

3 40–60 c5

Elaeagnus ×ebbingei 'Gilt Edge'  
oliwnik Ebbinge'a 'Gilt Edge' – liście żółto obrzeżone; 7a 40–60 c5

Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'  
oliwnik Ebbinge'a 'Limelight' – zimozielony krzew o sztywnych, 
ciemnozielonych liściach z żółtym środkiem;

7a 40–60 c5

Elaeagnus multiflora  
oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m wys; jadalne owoce 
o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

6a 60–80 c5

Elaeagnus pungens 'Maculata'  
oliwnik kłujący 'Maculata' – krzew do 3 m wys; jadalne owoce 
o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

7b 40–60 c5

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

5a 80–100 c10

ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ

Eleutherococcus henryi  
kolcosił Henry'ego – rzadko spotykany kolczasty krzew 
o dłoniasto złożonych liściach; osiąga 2,5–2 m wys.;

5a 100–120 c6

Eleutherococcus henryi 'Nana' 
kolcosił Henry'ego 'Nana' – stara, polska odmiana odznaczająca 
się zwartym, gęstym pokrojem;

5a 20–30 c3
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eEleutherococcus senticosus 
kolcosił szczeciniasty – krzew dorastajcy do 2–3 m wys.; pędy 
pokryte gęstą szczeciną; liście dłoniasto złożone;

5a 40–60 c6

Eleutherococcus sieboldianus 'Elegans'  
kolcosił Siebolda 'Elegans' – kolczasty krzew o dłoniasto 
złożonych liściach; liście szeroko żółto obrzeżone;

6a 60–80 c12

ELSHOLTZIA – ELSZOLCJA
Elsholtzia stauntonii  
elszolcja chińska – półkrzew o bardzo atrakcyjnych, różowych 
kłosowatych kwiatostanach;

6b 60–80 c12

EMMENOPTERYS – WIOSEŁKO
Emmenopterys henryi  
wiosełko Henry'ego – niezwykłe drzewo pochodzące 
z południowych Chin i Wietnamu; ozdobne z niezwykłych 
kwiatostanów – niektóre pojedyncze działki kielicha rozrastają 
się tworząc wiosłokształtne „płatki”; kwiaty białe; roślina 
kwitnie w starszym wieku, bardzo nieregularnie – raz na kilka – 
kilkanaście lat;

7a 140–160 c15

ERYTHRINA – KORALODRZEW
Erythrina crista-galli 'Compacta'  
koralodrzew grzebieniasty 'Compacta' – wyjątkowo ozdobna, 
kolczasta roślina o dużych, sztywnych, motylkowych, 
koralowoczerwonych kwiatach, zebranych w okazałe grona na 
końcach pędów; 

8b 80–100 c9

EUCOMMIA – EUKOMIA

Eucommia ulmoides 
eukomia wiązowata – rzadko spotykany krzew pochodzący 
z Chin; zawiera duże ilości naturalnego kleju – gutaperki;

6b 140–160 c20

EUONYMUS – TRZMIELINA

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

5a
40–60 
40–60 

160–180

c5 
c6 

c160

Euonymus alatus 'Chicago Fire'  
trzmielina oskrzydlona 'Chicago Fire' – silnie rosnąca, wytrzymała 
odmiana; obficie owocuje i wcześnie przebarwia się jesienią;

5a 80–100 
120–140

c5 
c10

pa 
pa

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

5a

40–60 
60–80 
80–100 
160–180 
140–160 
160–180 
180–200

c5 
c12 
c20 
c10 
c45 
c45 
c45

 
 
 

pa 
pa  
pa 

pa 
Euonymus alatus 'Fire Ball' 
trzmielina oskrzydlona 'Fire Ball' – gęsta, regularna, wolno 
rosnąca odmiana; jaskrawoczerwony jesienny kolor liści;

5a 40–60 
120–140

c5 
c10

 
pa

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

5a 40–60 
80–100

c5 
c15
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Euonymus alatus 'Select' 
trzmielina oskrzydlona 'Select' – odmiana o szczególnie 
atrakcyjnym jesiennym przebarwieniu liści;

5a 160–180 c10 pa

Euonymus alatus 'Unforgetable Fire' 
trzmielina oskrzydlona 'Unforgetable Fire' – zwarta, gęsta 
odmiana o wyjątkowo regularnym pokroju; liście jesienią 
jaskraworóżowe lub pomarańczowe;

5a 40–60 c5

Euonymus clivicolus  
trzmielina bambusowa – krzew o luźnym pokroju; wąskie, 
wydłużone liście powodują, że z daleka przypomina bambus; 
oryginalne różowo-pomarańczowe owoce;

7a 80–100 c6

Euonymus cornutus var. quinquecornutus 
trzmielina rogata odmiana pięciorogowa – krzew dorastający 
do 2 m wys.; niezwykle oryginalne owoce z 5 wypustkami 
przypominają kształtem czapkę błazna;

6a 140–160 c5 pa

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

4 140–160 
180–200

c12 
c12

Euonymus europaeus 'Albus' 
trzmielina pospolita 'Albus' – owoce białe; osnówki nasion żółte; 4 140–160 c10 pa

Euonymus europaeus 'Red Cascade' 
trzmielina pospolita 'Red Cascade' – odmiana bardzo obficie 
owocująca;

4 40–50 c5

Euonymus fortunei Blondy 'Interbolwi' 
trzmielina Fortune'a Blondy – liście bardzo duże, z żółtym 
środkiem;

6a 15–20 p9

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' – liście okrągłe, żółto 
obrzeżone;

5b 15–20 p9

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' – liście podłużne, biało pstre; 6a 15–20 p9

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' – liście podłużne, żółto 
pstre;

6a 15–20 
100–120

p9 
c15

 
pa

Euonymus fortunei 'Hort's Blaze' 
trzmielina Fortune'a 'Hort's Blaze' – bujnie rosnąca, płożąca się 
odmiana o zielonych liściach; doskonała roślina okrywowa;

6a 15–20 p9

Euonymus japonicus 'Kathy'  
trzmielina japońska 'Kathy' – liście duże, zaokrąglone, biało 
obrzeżone;

7a 40–60 c7,5

Euonymus japonicus 'Marieke'  
trzmielina japońska 'Marieke' – liście duże, zaokrąglone, szeroko 
żółto obrzeżone;

7a 40–60 c7,5

Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus'  
trzmielina japońska 'Microphyllus Aureovariegatus' – liście 
drobne, wąskie, żółto obrzeżone; pokrój wyprostowany;

7a 40–60 c7,5

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

5b 120–140 c10 pa
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trzmielina niska – niski, półzimozielony krzew o rozpostartym 
pokroju; liście wąskie, wydłużone, ciemnozielone; polecana jako 
roślina okrywowa; 

5a 30–40 c3

Euonymus nanus 'Canary Bird'  
trzmielina niska 'Canary Bird' – liście żółto obrzeżone; 5a 30–40 c3

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

5b

80–100 
140–160 
120–140 
160–180

c7,5 
c10 
с45 
с45

pa 
pa 

pa  
pa 

Euonymus phellomanus 'Silver Surprise'  
trzmielina korkowa 'Silver Surprise' – liście nieregularnie biało 
obrzeżone;

5b 120–140 c5 pa

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

5b

60–80 
60–80 

100–120 
120–140

c5 
c7,5 
c10 
c45

 
pa 
pa 

pa 

Euonymus planipes 'Sancho' 
trzmielina płaskoogonkowa 'Sancho' – odmiana bardzo obficie 
owocująca;

5b 100–120 c45 pa 

Euonymus vidalii 
trzmielina Vidala – rzadki, północnoamerykański gatunek; 5b 140–160 

180–200
c7,5 
c10

pa 
pa

EXOCHORDA – OBIELA

Exochorda racemosa 'Niagara' 
obiela wielkokwiatowa 'Niagara' – nowa, zwarta, karłowa 
odmiana obieli; dorasta do 1,2 m; kwitnie bardzo obficie;

5b 40–60 c5

Exochorda serratifolia 'Snow White'  
obiela piłkowana 'Snow White' – bardzo obficie kwitnąca 
odmiana osiągająca 3 m wys.; wzrost silny;

5b 40–60 c5

Exochorda 'The Bride' 
obiela 'The Bride' – nieduży krzew, bardzo obficie kwitnący; 
kwiaty duże, białe;

5b 40–60 c5

FAGUS – BUK
Fagus crenata 'Mount Fuji'  
buk karbowany 'Mount Fuji'- karłowa odmiana o nieregularnym 
pokroju; osiąga 2–2,5 m wys.;

6a 60–80 c5

Fagus grandifolia 'Cameron's Weeping' 
buk amerykański 'Cameron's Weeping' – forma płacząca; liście 
większe niż u odmian buka pospolitego;

6a 40–60 c5

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

5b

80–100 
120–140 
160–180 
220–240

c5 
c12 
c18 
c90

 
 
 
 

Fagus sylvatica 'Albomarginata'  
buk pospolity 'Albomarginata' – liście nieregularnie biało 
obrzeżone;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Anniek'  
buk pospolity 'Anniek' – liście nieregularnie biało obrzeżone; 5b 60–80 c5
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Fagus sylvatica 'Anny's Red Pillar' 
buk pospolity 'Anny's Red Pillar' – liście purpurowe; pokrój 
wąskokolumnowy;

5b 40–60 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Anny's Rohan Sentry' 
buk pospolity 'Anny's Rohan Sentry' – bardzo wąska, kolumnowa 
odmiana; liście ciemnopurpurowe z postrzępionymi brzegami;

5b 60–80 
80–100

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Ansorgei'  
buk pospolity 'Ansorgei' – liście ciemnopurpurowe, bardzo 
wąskie, przypominające kształtem liście wierzby; wzrost powolny;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia Compacta' 
buk pospolity 'Aspleniifolia Compacta' – liście powcinane;  
pokrój zwarty;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Asterix' PBR  
buk pospolity 'Asterix' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Atropunicea'  
buk pospolity 'Atropunicea' – liście czerwone; 5b

60–80 
160–180 
200–220

c5 
c18 
c90

 
 
 

Fagus sylvatica 'Aurea Pendula' 
buk pospolity 'Aurea Pendula' – liście złotożółte; pokrój płaczący; 5b 40–60 

80–100
c5 

c7,5
 

pa

Fagus sylvatica 'Black Swan' 
buk pospolity 'Black Swan' – wąski pokrój; gałęzie zwisające; 
liście ciemnopurpurowe;

5b
60–80 

120–140 
180–200

c5 
c9 
c15

Fagus sylvatica 'Brathay's Purple'  
buk pospolity 'Brathay's Purple' – liście poskręcane, 
ciemnopurpurowe;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Calista' 
buk pospolity 'Calista' – liście zielone; zwarty, kolumnowy pokrój; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Cochleata' 
buk pospolity 'Cochleata' – liście łyżeczkowato wygięte;  
odmiana karłowa;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Comptoniifolia' 
buk pospolity 'Comptoniifolia' – liście zielone, powcinane, 
przypominające kształtem liście paproci; pokrój owalny;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Crarae'  
buk pospolity 'Crarae' – drzewo o dziwacznym, luźnym pokroju; 
liście ciemnozielone, nieregularnie postrzępione i powyginane;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Cristata' 
buk pospolity 'Cristata' – liście nieregularnie poskręcane; wzrost 
powolny;

5b 60–80 
120–140

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 
buk pospolity 'Dawyck Gold' – liście żółte; pokrój kolumnowy; 5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 
buk pospolity 'Dawyck Purple' – liście purpurowe; pokrój 
kolumnowy;

5b

60–80 
80–100 
100–120 
240–260

c5 
c5 
c5 

c60

 
 
 

6–8

 
 
 

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

5b 100–120 c5
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eFagus sylvatica 'Franken'  
buk pospolity 'Franken' – młode liście gęsto biało przyprószone, 
prawie białe;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Fruticosa'  
buk pospolity 'Fruticosa' – niskie, wielopniowe drzewo 
o regularnym, kopulastym pokroju; 

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Golden Edge'  
buk pospolity 'Golden Edge' – liście żółto obrzeżone; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Green Obelisk' 
buk pospolity 'Green Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy; liście 
powcinane;

5b 80–100 c5

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

5b 60–80 
80–100

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Incisa' 
buk pospolity 'Incisa' – odmiana strzępolistna; 5b 60–80 

80–100
c5 
c5

Fagus sylvatica 'Interrupta' 
buk pospolity 'Interrupta' – liście zielone, nieregularnie 
poprzerywane;

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Interrupta Purpurea' 
buk pospolity 'Interrupta Purpurea' – liście purpurowe, 
nieregularnie poprzerywane;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Knusperbäumchen' 
buk pospolity Knusperbäumchen' – drzewo o intensywnie 
poskręcanych pędach; niezwykle oryginalny pokrój;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Luteovariegata'  
buk pospolity 'Luteovariegata' – liście żółto obrzeżone; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Marmorstar' 
buk pospolity 'Marmorstar' – liście gęsto biało nakrapiane; 5b 40–60 

60–80
c5 

c7,5

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

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Nestorion'  
buk pospolity 'Nestorion' – gałęzie powyginane i zwieszające się; 
rozłożysty, nieregularny pokrój;

5b 40–60 c5

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

Fagus sylvatica 'Plaswijk' 
buk pospolity 'Plaswijk' – liście purpurowe; pokrój 
wąskokolumnowy;

5b  
80–100

 
c5

Fagus sylvatica 'Purple Drongo Weeper'  
buk pospolity 'Purple Drongo Weeper' – karłowa, zwisająca 
forma; liście purpurowe, postrzępione;

5b 100–120 c7,5 pa

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' 
buk pospolity 'Purple Fountain' – liście czerwone; pokrój 
kolumnowy, zwisający;

5b 60–80 
340–360

c5 
c90

 
14–16

Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' 
buk pospolity 'Purpurea Latifolia' – liście bardzo duże, purpurowe; 5b 40–60 c5



– 116 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' 
buk pospolity 'Purpurea Nana' – wolno rosnąca, karłowa  
odmiana o stożkowym pokroju; liście ciemnopurpurowe;

5b 40–60 
40–60

c5 
c7,5

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' 
buk pospolity 'Purpurea Pendula' – liście purpurowe; pokrój 
parasolowaty;

5b 280–300 c130 18–20

Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'  
buk pospolity 'Purpurea Tricolor' – liście purpurowe, szeroko 
różowo obrzeżone;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Red Trompenburg' 
buk pospolity 'Red Trompenburg' – liście purpurowoczerwone, 
lekko postrzępione i pofalowane;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Remillyensis' 
buk pospolity 'Remillyensis' – forma płacząca; nie wytwarza 
przewodnika;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Retroflexa' 
buk pospolity 'Retroflexa' – odmiana o rozłożystym, 
przewisającym pokroju;

5b 100–120 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Grandid' 
buk pospolity 'Rohan Grandid' – liście zielone, nieregularnie 
powcinane;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Green Sentry' 
buk pospolity 'Rohan Green Sentry' – liście zielone,  
nieregularnie powcinane; pokrój kolumnowy;

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Rohan Minaret' 
buk pospolity 'Rohan Minaret' – pokrój kolumnowy; liście 
purpurowe, postrzępione;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' 
buk pospolity 'Rohan Obelisk' – pokrój kolumnowy; liście 
purpurowe, postrzępione;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Red Weeping' 
buk pospolity 'Rohan Red Weeping' – pokrój płaczący; forma 
karłowa; liście ciemnopurpurowe, postrzępione;

5b 80–100 c7,5 pa

Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt' 
buk pospolity 'Rolf Marquardt' – liście gęsto biało nakrapiane; 5b 40–60 

40–60
c5 

c7,5

Fagus sylvatica 'Rotundifolia' 
buk pospolity 'Rotundifolia' – niewielkie, okrągłe liście; 5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Sandrode' 
buk pospolity 'Sandrode' – miniaturowa odmiana; liście 
powcinane;

5b 60–80 c5

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

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Skrzat' 
buk pospolity 'Skrzat' – liście drobne, okrągłe; forma karłowa; 5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Spa' 
buk pospolity 'Spa' – pokrój kolumnowy; wzrost powolny; 5b 60–80 

120–140
c5 
c5

Fagus sylvatica 'Striata'  
buk pospolity 'Striata' – liście z żółtymi pasami wzdłuż nerwów; 5b 40–60 c5
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eFagus sylvatica 'Suentelensis' 
buk pospolity 'Suentelensis' – pokrój płaczący; nie wytwarza 
przewodnika;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Swat Magret' 
buk pospolity 'Swat Magret' – liście duże, ciemnopurpurowe; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea' 
buk pospolity 'Tortuosa Purpurea' – pokrój horyzontalny;  
wzrost powolny; liście purpurowe;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Viridivariegata' 
buk pospolity 'Viridivariegata' – liście jasnozielono i żółto 
upstrzone;

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Zlatia' 
buk pospolity 'Zlatia' – liście złotożółte; 5b 60–80 c5

FATSIA – FATSIA

Fatsia polycarpa 'Green Fingers'  
fatsia wieloowocowa 'Green Fingers' – liście bardzo duże, 
dłoniaste, głęboko klapowane; roślina o egzotycznym wyglądzie;

8a 100–120 c12

FICUS – FIGOWIEC

Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana partenokarpiczna; 
owoce do 6 cm, dojrzewające w sierpniu;

7b 40–60 c5

FORSYTHIA – FORSYCJA
Forsythia Boucle d'Or 'Courtacour' 
forsycja Boucle d'Or – niski, karłowy, obficie kwitnący krzew; 5b 40–60 c3

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

5b 40–60 c3

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

5b 60–80 c5

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

5b 30–40 c3

Forsythia ×intermedia 'Nimbus' PBR 
forsycja pośrednia 'Nimbus' – bardzo karłowa odmiana; dorasta 
do 0,5 m wysokości; wiosną pędy wprost obsypane dużymi, 
ciemnożółtymi kwiatami;

5b 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Forsythia ×intermedia Week-End 'Courtalyn' 
forsycja pośrednia Week-End – wysoki krzew; wiosną pędy 
obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5b 60–80 
80–100

c5 
c7,5

Forsythia 'Maluch' 
forsycja 'Maluch' – obficie kwitnący, zwarty krzew do 1,5 m wys.; 5b 30–40 c3

Forsythia suspensa 'Aurea' 
forsycja zwisła 'Aurea' – krzew o przewieszających się pędach; 
liście żółte; kwitnie w kwietniu;

5b 20–30 
40–60

c3 
c7,5



118

Fagus sylvatica 'Striata'

Fagus sylvatica 'Franken'

Fagus sylvatica 'Brathay's Purple'

Fagus sylvatica 'Albomarginata'



119

Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'

Fagus sylvatica 'Luteovariegata' Fagus sylvatica 'Ansorgei'
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Forsythia viridissima Citrus Swizzle 'Mck Citrine' 
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 'Blue Mist' 
fotergilla olszolistna 'Blue Mist' – krzew kwitnący przed 
rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6a 30–35 c3

Fothergilla gardenii 'Suzanne' 
fotergilla olszolistna 'Suzanne' – liście mniejsze niż u gatunku, 
szarozielonkawe;

6a 30–40 c5

Fothergilla ×intermedia 'Blue Shadow' 
fotergilla pośrednia 'Blue Shadow' – krzew kwitnący przed 
rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6a 30–35 c3

Fothergilla ×intermedia 'Red Licorice' 
fotergilla pośrednia 'Red Licorice' – przepiękne czerwono-
pomarańczowe przebarwienie jesienne liści;

6a 40–50 c5

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 
80–100

c5 
c6

FRAXINUS – JESION

Fraxinus americana 'Acuminata'  
jesion amerykański 'Acuminata' – wysokie drzewo o rozłożystym 
pokroju; liście duże, srebrzystoszare od spodu; listki 
z wydłużonymi końcami;

5a 60–80 c7,5

Fraxinus americana 'Hunky Punk'  
jesion amerykański 'Hunky Punk' – liście na młodych  
przyrostach biało i różowo nakrapiane;

5a 120–140 
80–100

c7,5 
c10

pa 
pa

Fraxinus angustifolia 'Heterophylla Laciniata 
jesion wąskolistny 'Heterophylla Laciniata' – odmiana 
jednolistkowa o wąskich, powcinanych liściach;

5a 160–180 c20

Fraxinus chinensis 'Emma's Gold' 
jesion chiński 'Emma's Gold' – liście przez cały sezon żółte; 5a 140–160 c7,5

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

5a 120–140 
220–240

c7,5 
c10

 
pa

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

5a
60–80 
80–100 
40–60

c7,5 
c7,5 
c9

pa 
pa 
pa

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

5a 60–80 
160–180

c7,5 
c12

Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata' 
jesion wyniosły 'Argenteovariegata' – liście na młodych 
przyrostach gęsto biało nakrapiane;

5a 120–140 c7,5
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eFraxinus excelsior 'Coarctata' 
jesion wyniosły 'Coarctata' – liście nieregularnie powyginane; 
pokrój wyprostowany, szerokokolumnowy;

5a 240–260 
120–140

c5 
c7,5

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

5a 140–160 
180–200

c12 
c20

pa 
pa

Fraxinus excelsior 'Crispa Variegata'  
jesion wyniosły 'Crispa Variegata' – liście biało nakrapiane, lekko 
powyginane;

5a 220–240 c12 pa

Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'  
jesion wyniosły 'Foliis Aureis' – liście złocistożółte; 5a 100–120 

140–160
c20 
c20

pa 
pa

Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'  
jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula' – liście jednolistkowe; 
pokrój płaczący;

5a 100–120 
120–140

c10 
c12

pa 
pa

Fraxinus excelsior 'Pendula' 
jesion wyniosły 'Pendula' – pokrój zwisający; 5a 100–120 c7,5

Fraxinus excelsior 'Zygmunt Krasiński' 
jesion wyniosły 'Zygmunt Krasiński' – polska odmiana  
znaleziona w parku w Opinogórze; odznacza się bardzo 
wydłużonymi, jedno-, dwu- lub trójlistkowymi liśćmi;

5a 180–200 c7,5 pa

Fraxinus ornus 'Mecsek' 
jesion mannowy 'Mecsek' – forma karłowa; pokrój kulisty; 6a

140–160 
160–180 
200–220 
200–220

c20 
c30 
c30 
c30

 
 

6–8 
8–10

pa 
pa 
pa 
pa

Fraxinus ornus Obelisk 'Paus Johannes Paulus ii' 
jesion mannowy Obelisk – pokrój kolumnowy; 6a 140–160 c12

Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'  
jesion pensylwański 'Argenteomarginata' – liście nieregularnie 
biało obrzeżone; powierzchnia liści powyginana i wybrzuszona;

5a
100–120 
100–120 
180–200

c7,5 
c7,5 
c10

 
pa 
pa

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

5a 80–100 c7,5

Fraxinus pennsylvanica 'Dr Józef Rokosza' 
jesion pensylwański 'Dr Józef Rokosza' – duże, biało upstrzone 
liście;

5a 60–80 
140–160

c7,5 
c7,5

Fraxinus spaethiana  
jesion Spaetha – rzadko spotykany gatunek pochodzący  
z Japonii; liście bardzo duże, skórzaste, ciemnozielone; 

6a 60–80 
120–140

c7,5 
c10

 
pa

FUCHSIA – FUKSJA, UŁANKA
Fuchsia 'Riccartonii' 
fuksja 'Riccartonii' – jedna z niewielu odmian fuksji, która pod 
przykryciem może zimować w gruncie; liczne, czerwone kwiaty;

5b 30–40 c2

GLEDITSIA – GLEDICZJA, IGLICZNIA

Gleditsia ×texana  
glediczja teksańska – rzadko spotykane, bardzo cierniste drzewo; 
doskonale rośnie w miejsach suchych i słonecznych;

6a 60–80 c5

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

6a 100–120 c5
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Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'

Fraxinus excelsior 'Allgold'

Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'

Fraxinus americana 'Hunky Punk'
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Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'

Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia'
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Gleditsia triacanthos 'Bujotii'  
glediczja trójcierniowa 'Bujotii' – pokrój płaczący, parasolowaty; 6a 100–120 c5 pa

Gleditsia triacanthos 'Emerald Cascade' 
glediczja trójcierniowa 'Emerald Cascade' – forma płacząca; 
tworzy bardzo regularną, parasolowatą koronę;

6a 80–100 
120–140

c5 
c7,5

 
pa

Gleditsia triacanthos 'Globosa' 
glediczja trójcierniowa 'Globosa' – zwarta, kulista korona; 6a 100–120 c5 pa

Gleditsia triacanthos 'Goofy' 
glediczja trójcierniowa 'Goofy' – liście dziwacznie postrzępione 
i poskręcane;

6a 100–120 c7,5 pa

Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 
glediczja trójcierniowa 'Rubylace' – liście purpurowe; 6a 60–80 c7,5

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 
glediczja trójcierniowa 'Sunburst' – liście żółte; 6a

80–100 
100–120 
180–200

c5 
c7,5 
c15

GYMNOCLADUS – KŁĘK

Gymnocladus dioica 
kłęk kanadyjski – drzewo o oryginalnym wyglądzie, mające jedynie 
grube gałęzie; liście podwójnie pierzaste; duże, ciężkie strąki;

6a 60–80 
120–140

c5 
c15

HALESIA – OŚNIEŻA

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

6b 60–80 c5

HALIMODENDRON – SŁONISZ

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

5b

60–80 
100–120 
140–160 
140–160

c7,5 
c10 
c12 
c30

 
 
 

8–10

 
pa 
pa 
pa

HAMAMELIS – OCZAR

Hamamelis ×intermedia 'Arnold Promise' 
oczar pośredni 'Arnold Promise' – kwiaty żólte; 6b 60–80 

80–100
c6 
с15

Hamamelis ×intermedia 'Diane' 
oczar pośredni 'Diane' – kwiaty czerwonobrązowe; 6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Feuerzauber' 
oczar pośredni 'Feuerzauber' – kwiaty miedzianopomarańczowe; 6b 60–80 

100–120
c6 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Jelena' 
oczar pośredni 'Jelena' – kwiaty żółte z miedzianym odcieniem; 6b 60–80 

80–100
c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Pallida' 
oczar pośredni 'Pallida' – duży zwarty krzew; dorasta do  
4 m wys.; kwiaty jaskrawożółte; kwitnie zimą;

6b 60–80 c5

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

6b 60–80 
80–100

c6 
c15

Hamamelis mollis 
oczar omszony – duży krzew; kwiaty żółte z ciemniejszym 
środkiem;

6b 60–80 
80–100

c6 
c15
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eHamamelis vernalis 'Amethyst' 
oczar wiosenny 'Amethyst' – kwiaty o wyjątkowej fioletowej 
barwie; dorasta do 3 m wys.;

6b 60–80 c5

HEPTACODIUM – 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 Temple of Bloom  
'Smnhmrf' PBR  
heptakodium chińskie Temple of Bloom – odmiana 
o zwartym, gęstym pokroju; 

6a 60–80
c5 

Heptacodium miconioides Tianshan 'Minhep'  
heptakodium chińskie Tianshan – pokrój zwarty, regularny; 
odmiana niższa niż gatunek;

6a 60–80 c5

HIBISCUS – KETMIA
Hibiscus syriacus Blue Chiffon 'Notwood3' PBR  
ketmia syryjska Blue Chiffon – kwiaty półpełne, niebieskie, 
z purpurowym środkiem;

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus 'Éléonore' 
ketmia syryjska 'Éléonore' – kwiaty duże, pojedyncze, czystobiałe; 6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Pastel 'Mindoub1' PBR 

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

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Purple 'Mindouv5' PBR 
ketmia syryjska French Cabaret Purple – kwiaty pełne, 
fioletowe, z pofalowanym brzegiem płatków;

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Red 'Mindour1' PBR 
ketmia syryjska French Cabaret Red – kwiaty pełne, 
czerwonoróżowe, z pofalowanym brzegiem płatków;

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Point 'Minfren' PBR  
ketmia syryjska French Point – kwiaty białe, półpełne, 
z purpurowym środkiem;

6b 80–100 c12

Hibiscus syriacus 'Hamabo' 
ketmia syryjska 'Hamabo' – kwiaty jasnoróżowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

6b 60–80 
100–120

c9 
c12

 
pa

Hibiscus syriacus Lavender Chiffon 'Notwoodone' PBR  
ketmia syryjska Lavender Chiffon – kwiaty lawendowo-
różowe, półpełne z purpurowym środkiem;

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus Magenta Chiffon 'Rwoods5' PBR  
ketmia syryjska Magenta Chiffon – kwiaty ciemnoróżowe, 
pełne;

6b 80–100 c12

Hibiscus syriacus 'Marina'  
ketmia syryjska 'Marina' – kwiaty duże, pojedyncze, 
jasnoniebieskie;

6b 100–120 c12 pa

Hibiscus syriacus Pink Chiffon 'Jwnwood4' PBR 
ketmia syryjska Pink Chiffon – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
z ciemnoróżowymi naciekami ze środka kwiatu; płatki lekko 
pofalowane;

6b 80–100 c9



– 126 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Hibiscus syriacus 'Red Heart'  
ketmia syryjska 'Red Heart' – kwiaty białe z czerwonym 
środkiem;

6b 100–120 c12 pa

Hibiscus syriacus Starburst Chiffon 'Rwoods6' PBR  
ketmia syryjska Starburst Chiffon – kwiaty białe, półpełne 
z wyraźnym, czerwonym żyłkowaniem na płatkach;

6b 80–100 c9

Hibiscus syriacus Sup'bridge 'Minsyrou17' PBR  
ketmia syryjska Sup'bridge – kwiaty ciemnoróżowe 
z czerwonym środkiem;

6b 60–80 c9

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' 
ketmia syryjska 'Woodbridge' – kwiaty różowe z ciemniejszym 
środkiem;

7a 60–80 
100–120

c9 
c12

 
pa

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'  
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana samopylna; 
owoce duże, soczyste z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5

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

4 30–40 c5

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

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy 'Habego'  
rokitnik pospolity Orange Energy – odmiana żeńska; 
niezwykle obfite owocowanie; wysoka zawartość witaminy C 
w owocach;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'  
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska; dobry zapylacz;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'  
rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce duże, 
intensywnie pomarańczowe; 

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 c6

HYDRANGEA – HORTENSJA

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

5b

30–40 
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c10 
c15

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

5b 60–80 c5
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eHydrangea arborescens Candybelle Bubblegum 
'Grhyar1407' PBR   
hortensja krzaczasta Candybelle Bubblegum – wielkie, 
jasnoróżowe kwiatostany; pędy sztywne;

5b 60–80 c12

Hydrangea arborescens Candybelle Marshmallow 
'Grhyar1406' PBR   
hortensja krzaczasta Candybelle Marshmallow – duże, 
kuliste, lekko zaróżowione kwiatostany; pędy sztywne;

5b 60–80 c9

Hydrangea arborescens 'Emerald Lace'  
hortensja krzaczasta 'Emerald Lace' – liście oryginalnie 
powcinane; płaskie kwiatostany z przewagą kwiatów płodnych; 

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Hydrangea arborescens Lime Rickey 'Smnhair' PBR  
hortensja krzaczasta 'Lime Rickey' – zwarta, kulista odmiana 
dorastająca do jedynie 1 m wys.; zielonkawobiałe kwiaty zebrane 
są w kuliste kwiatostany;

5b

30–40 
 
 

40–60 
 
 

60–80

c3 

 
c5 

 
c15

Hydrangea arborescens Pink Annabelle 2 'Ncha2' PBR 
hortensja krzaczasta Pink Anabelle 2 – szybko rosnąca 
odmiana dorastająca do 1,5 m wys.; różowe kwiatostany na 
sztywnych pędach;

5b

 
40–60 

 
60–80

c5 

 
c9

Hydrangea arborescens Ruby Annabelle 'Ncha3' PBR  
hortensja krzaczasta Ruby Annabelle – kwiaty ciemnoróżowe; 
pędy sztywne; dorasta do 1,2 m wys.;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens 'Puffed Green'  
hortensja krzaczasta 'Puffed Green' – kwiaty ciemnoróżowe;  
pędy sztywne; dorasta do 1,2 m wys.;

5b 30–40 c3

Hydrangea arborescens 'Sheep Cloud' 
hortensja krzaczasta 'Sheep Cloud' – duże kuliste kwiatostany; 
kwiaty białe, płonne;

5b 40–60 c3

Hydrangea arborescens Strong Annabelle 'Abetwo' PBR   

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

5b

 
40–60 

 
80–100

c5 

 
c15

Hydrangea arborescens Sweet Annabelle 'Ncha4' PBR  
hortensja krzaczasta Sweet Annabelle – odmiana o różowych 
kwiatach zebranych w duże kwiatostany; sztywne pędy;

5b

 
40–60 

 
60–80

c5 

 
c9

Hydrangea aspera Goldrush 'Giel' PBR 
hortensja kosmata Goldrush – odmiana o złocistożółtych 
liściach; kwiaty baldachowate w kolorze fioletowym;

6b 60–80 c12

Hydrangea aspera Hot Chocolate 'Haopr012' PBR 
hortensja kosmata Hot Chocolate – liście wydłużone, 
purpurowofioletowe, pokryte gęstym kutnerem;

6b 40–60 c5

Hydrangea aspera 'Kawakami' 
hortensja kosmata 'Kawakami' – kwiaty różówofioletowe zebrane 
w baldachy; kwitnie od lipca do sierpnia;

6b 60–80 c9

Hydrangea aspera 'Rosemary Foster'  
hortensja kosmata 'Rosemary Foster' – zwarty, gęsty krzew; 
kwiaty płodne fioletowoniebieskie, a płone – białoróżowe;

6b 40–60 c5
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Hydrangea aspera subsp. sargentiana 
hortensja kosmata podgatunek Sargenta – niebieskofioletowe 
kwiaty płodne; kwiaty płonne jaśniejsze, ułożone na obrzeżach 
kwiatostanu; liście pokryte szorstkim kutnerem;

6b 40–60 c5

Hydrangea involucrata 'Tokado Yama' 
hortensja otulona 'Tokado Yama' – rzadko spotykana, efektowna 
odmiana kolekcjonerska; kwiaty pełne, lilaroróżowe;

6b

30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c9 
c12

Hydrangea macrophylla Light-o-Day 'Bailday' PBR 
hortensja ogrodowa Light-o-Day – wolnorosnąca odmiana 
z biało obrzeżonymi liśćmi; kwiaty płodne różowe, a kwiaty 
płonne białe z jasnoróżowym środkiem;

6b 40–60 c5

Hydrangea paniculata Baby Lace 'Piihpi' PBR 
hortensja wiechowata Baby Lace – odmiana o zwartym 
pokroju; dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty białe, przebarwiające się  
na kolor różowy;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Bobo 'Ilvobo' 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 40–50 
40–50

c5 
c10

Hydrangea paniculata 'Bombshell' PBR 
hortensja wiechowata 'Bombshell' – zwarty, karłowy krzew 
o płaskokulistym pokroju; kwiatostany drobne, kuliste, bardzo 
liczne;

5a 40–60 c5

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

5a
40–60 
60–80 
60–80

c5 
c10 
c7,5

 
 

pa

Hydrangea paniculata Confetti 'Vlasveld 02' PBR 
hortensja wiechowata Confetti – zwarty krzew dorastający do 
1,2 m wys.; kwiatostany zawierają kwiaty płodne i płone; kwiaty  
są początkowo zielonkawe, później białe, aż wreszcie różowieją; 

5a 40–60 c3

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

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Diamantino 'Ren 101' PBR   
hortensja wiechowata Diamantino – bardzo duże, lekko 
różowiejące kwiatostany złożone z kwiatów płonnych; dorasta  
do 1,2 m wys.;

5a

30–40 
60–80 
60–80 
60–80 
80–100

c3 
c5 
c5 
c6 
c15

Hydrangea paniculata Early Harry 'Hpopr018' PBR  
hortensja wiechowata Early Harry – kwiatostany 
kremowobiałe, stożkowate na czerwonych pędach; zaczyna 
kwitnienie już w maju, najwcześniej z wszystkich hortensji 
wiechowatych;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Early Sensation 'Bulk' PBR 
hortensja wiechowata Early Sensation – kwiatostany duże, 
szybko różowiejące, stożkowate;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

 
pa
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hortensja wiechowata Fire Light – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,2–1,5 m wys.; kwiaty białe, bardzo szybko 
przebarwiające się na różowo, a później ciemnoczerwono; 
zaokrąglone kwiatostany złożone są z samych kwiatów płonych;

5a 60–80
c5 

Hydrangea paniculata Fraise Melba 'Renba' PBR   
hortensja wiechowata Fraise Melba – nowa odmiana 
przypominająca Vanille Fraise, ale bardziej gęsta 
i o sztywniejszych pędach;

5a

40–60 
60–80 
80–100 
60–80

c3 
c5 

c10 
c5

 
 
 

pa

Hydrangea paniculata Graffiti 'Rou201406' PBR 

hortensja wiechowata Graffiti – karłowy krzew osiągający  
1 m wys.; kwiaty początkowo limonkowozielone, w pełni 
kwitnienia śnieżnobiałe, a pod koniec lata różowe z zielonymi 
i białymi smugami;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

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

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Great Star 'Le Vasterival' PBR 

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

5a 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Hercules 'Grhp14' PBR  
hortensja bukietowa Hercules – stożkowate kwiatostany 
złożone wyłącznie z kwiatów płonych; kwiaty limonkowozielone, 
później śnieżnobiałe o seledynowych wierzchołkach, a pod koniec 
lata różowiejące; kwiatostany wyjątkowo duże, dorastające do  
40 cm długości; 

5a 80–100 c12

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

5a 60–80 c5 pa

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

5a

40–60 
60–80 
80–100 
80–100 
60–80

c3 
c5 

c10 
c15 
c5

 
 
 
 

pa

Hydrangea paniculata 'Little Alf ' PBR 
hortensja wiechowata 'Little Alf ' – zwarta odmiana o kremowo-
białych; kwiaty tylko płonne; drobne, zielone liście;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Little Fresco 'Rou201306' PBR  
hortensja wiechowata Little Fresco – bardzo gęsta, zwarta 
odmiana osiągająca zaledwie 0,8–1 m wys.; kwiatostany złożone 
wyłącznie kwiatów płonych koloru zielonkawokremowego;

5a 30–40 c5

Hydrangea paniculata Little Hottie 'Bailpanone' PBR   
hortensja wiechowata Little Hottie – niski, zwarty, gęsty 
krzew osiągający 1 m wys.; kwiaty początkowo zielonkawe, 
później kremowobiałe, następnie różowiejące; kwiatostany 
bardzo duże, gęste, złożone z kwiatów płonnych;

5a 40–60 c5
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Hydrangea paniculata Little Lime 'Jane' PBR 
hortensja wiechowata Little Lime – niska, zwarta odmiana 
o żółtozielonych, różowiejących kwiatostanach; kwiaty tylko 
płonne;

5a

30–40 
60–80 
60–80 
80–100

c3 
c4 
c5 
c15

Hydrangea paniculata Little Spooky 'Grhp08' PBR 
hortensja wiechowata Little Spooky – niska odmiana do 0,5 
m wys.; kwiaty kremowo – białe, zebrane w duże kwiatostany; 
kwiaty tylko płonne;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata Living Colourful Cocktail 
'Lcno15' PBR  
hortensja wiechowata Living Colourful Cocktail – 
zwarty krzew osiągający 1,2 m wys.; kwiaty kremowe, szybko 
przebarwiają się na różowo, a następnie czerwono; kwiaty 
zmieniają barwę stopniowo, od dołu kwiatostanu, więc 
jednocześnie widoczne są kwiaty w różnych barwach;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Living Cotton Cream 'Lcno7' PBR 
hortensja wiechowata Living Cotton Cream – niski krzew 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty kremowobiałe;

5a 30–40 
60–80

c3 
c10

Hydrangea paniculata Living Infinity 'Lcno9' PBR  
hortensja wiechowata Living Infinity – zwarty, niski krzew 
osiągający 1 m wys.; kwiatostany spiczaste, złożone z kwiatów 
płonnych i płodnych; kwiaty początkowo białe, później  
zmieniają kolor na różowy i czerwony;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Living Little Blossom PBR 
hortensja wiechowata Living Little Blossom – krzew 
o zwartej formie; dorasta do 0,8 m wys.; kwiaty jasnozielone, 
przebarwiające się na kremowo, a następnie na różowo;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata Living Little Passion PBR 
hortensja wiechowata Living Little Passion – odmiana 
kwitnąca do późnej jesieni; kwiaty seledynowe, przebarwiające  
się na biało, a następnie na różowo;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Living Pink & Rose 'Lcno14' PBR 
hortensja wiechowata Living Pink & Rose – odmiana  
o bardzo dużych kwiatach dorastających do 40 cm; kwiaty 
wybarwiają się na kolor ciemnoróżowy, a nawet czerwony;

5a 30–40 
60–80

c3 
c10

Hydrangea paniculata Living Pinky Promise 'Lcno12' PBR 
hortensja wiechowata Living Pinky Promise – odmiana 
dorastająca do 1 m wys.; kwitnie od lipca do października; kwiaty 
białe, przebarwiające się na ciemnoróżowo;

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c10

Hydrangea paniculata Living Raspberry Pink 
hortensja wiechowata Living Raspberry Pink – zwarta, 
obficie kwitnąca odmiana; kwiaty płonne białe, szybko 
różowiejące; pędy sztywne;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata Living Royal Flower 'Lcno6' PBR 
hortensja wiechowata Living Royal Flower – odmiana 
o bardzo dużych kwiatach; kwiaty seledynowe, przebarwiające  
się we wrześniu na różowo;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5
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eHydrangea paniculata Living Strawberry Blossom 
'Lcno3' PBR 
hortensja wiechowata Living Strawberry Blossom –  
kwiaty białe płonne w dużych, gęstych wiechach; przebarwiają  
się na ciemny róż jesienią; zwarta odmiana do 1,2 m wys.;

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c10

Hydrangea paniculata Living Sugar Rush 
hortensja wiechowata Living Sugar Rush – odmiana 
o kompaktowym pokroju, dorastająca do 0,8 m wys.; kwiaty 
kremowobiałe;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Living Summer Love 'Lcno2' PBR 
hortensja wiechowata Living Summer Love – zielono-białe 
kwiaty w gęstych wiechach; przebarwiają się na jasny róż jesienią; 
zwarta, karłowa odmiana do 1 m wys.;

5a 30–40 
60–80

c3 
c10

Hydrangea paniculata Living Summer Snow 'Lcno5' PBR  
hortensja wiechowata Living Summer Snow – biało-kremowe 
kwiaty płonne utrzymują kolor przez cały okres kwitnienia; 
zebrane w gęste wiechy; zwarta, karłowa odmiana do 1 m wys.;

5a
30–40 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c10

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

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c10

Hydrangea paniculata Magical Flame 'Bokratorch' PBR 
hortensja wiechowata Magical Flame – sztywne kwiatostany 
złożone z czystobiałych kwiatów płodnych i płonnych; kwiaty 
przebarwiają się na kolor czerwony;

5a 60–80 
80–100

c5 
c15

pa 
pa

Hydrangea paniculata Magical Himalaya 'Kolmahima' PBR  
hortensja wiechowata Magical Himalaya – niski, zwarty 
krzew osiągający 1,5 m wys.; spiczaste, sztywne kwiatostany 
złożone są z czystobiałych kwiatów płodnych i płonnych;

5a 60–80 
80–100

c5 
c15

Hydrangea paniculata Magical Kilimanjaro  
'Kolmakilima'  
hortensja wiechowata Magical Kilimanjaro – kwiaty 
limonkowokremowe, później białe, nieróżowiejące; gęste, 
stożkowate kwiatostany osiągają 40 cm długości;

5a 60–80 c10

Hydrangea paniculata Magical Lime Sparkle  
'Bokralims' PBR  
hortensja wiechowata Magical Lime Sparkle – niski, 
zwarty krzew odznaczający się dużymi, limonkowymi kwiatami, 
zebranymi w zwarte, zaokrąglone kwiatostany;

5a 60–80 c9

Hydrangea paniculata Magical Matterhorn  
'Bokomaho' PBR  
hortensja wiechowata Magical Matterhorn – zwarta 
odmiana odznaczająca się bardzo dużymi, spiczastymi 
kwiatostanami złożonymi z białozielonych kwiatów płonnych;

5a 40–60 c7,5

Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc  
'Kolmamon' PBR 
hortensja wiechowata Magical Mont Blanc – piękna 
odmiana o bardzo gęstych kwiatostanach, złożonych z dużych, 
białych, płonnych kwiatów; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 50–60 
60–80

c5 
c7,5
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Hydrangea paniculata Magical Moonlight 'Kolmagimo' PBR 
hortensja wiechowata Magical Moonlight – piękna 
odmiana o wielkich, spiczastych kwiatostanach, złożonych 
z żółtawych, płonnych kwiatów;

5a

50–60 
60–80 
60–80 
80–100

c5 
c5 
c6 
c15

 
 
 

pa 

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

5a 60–80 c5 pa

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata Magical Vesuvio 'Kolmavesu' PBR 
hortensja wiechowata Magical Vesuvio – zwarty, niski krzew 
osiągający 1,5 m wys.; stożkowate kwiatostany zmieniają kolor od 
białego do ciemnoczerwonego;

5a 60–80 c5

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Mojito 'Grhp10' PBR  
hortensja wiechowata Mojito – niski krzew dorastający do  
1,2 m wys.; kwiatostany osiągają 25 cm długości i złożone są 
z kwiatów płonych, początkowo limonkowozielonych, potem 
lekko różowiejących;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Pastelgreen 'Renxolor' PBR  
hortensja wiechowata Pastelgreen – bardzo oryginalna 
odmiana o zmieniających wielokolorowych kwiatostanach; 
pojawiające się kolory to biały, kremowy, różowy, zielony, 
czerwony;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Petite Star 'Coustar02' PBR  
hortensja wiechowata Petite Star – niski, zwarty krzew 
dorastający zaledwie do 60 cm wysokości; kwiaty zmieniają 
barwę z seledynowej, przez białą, różową aż po ceglastoczerwoną; 
kwiatostany złożone z kwiatów płodnych i płonnych;

5a 40–60 c5

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

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' 
hortensja wiechowata 'Pink Diamond' – kwiaty białe, później 
różowiejące;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata Pinkachu 'Smhppinka' PBR  
hortensja wiechowata Pinkachu – kwiaty kremowo-białe, 
zebrane w zwarte, wiechowate kwiatostany; jesienią różowiejące;

5a 60–80

 
c5 

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

5a 30–40 
40–60

 
c3 
c5
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eHydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR 
hortensja wiechowata 'Polar Bear' – nowa, piękna odmiana, 
odznaczająca się ogromnymi, spiczastymi kwiatostanami, 
złożonymi z żółtawych kwiatów płonnych; sztywne pędy 
sprawiają, że krzew nie rozłamuje się;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Polestar 'Breg14' PBR  
hortensja wiechowata Polestar – nowa, wyjątkowo atrakcyjna, 
karłowa odmiana; dorasta do 0,6 m wys.; białe kwiaty pojawiają 
się już w połowie czerwca;

5a 30–40 c5

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Prim'white 'Dolprim' PBR 
hortensja wiechowata Prim'white – kwiaty białe; kwiatostany 
pojawiają się już nawet na początku czerwca;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Romantic Ace 'Renvagor' PBR 
hortensja wiechowata Romantic Ace – krzew o kwiatach 
jasnożółtych, później zielonkawych; pod koniec kwitnienia  
brzegi kwiatów przebarwiają się na różowo; kwiatostany kuliste;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash'  
hortensja wiechowata 'Shikoku Flash' – liście nieregularnie żółto 
i kremowo upstrzone; 

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' 
hortensja wiechowata 'Silver Dollar' – pokrój wyprostowany; 
kwiaty białe, płonne, nieróżowiejące;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Skyfall 'Frenne' PBR 
hortensja wiechowata Skyfall – nowa odmiana o oryginalnych 
kwiatach z bardzo wydłużonymi płatkami, które przypominają 
płatki hiacyntów; dorasta do 1,2 m wys.; 

5a

30–40 
60–80 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5 
c10

Hydrangea paniculata Sundae Fraise 'Rensun' PBR 
hortensja wiechowata Sundae Fraise – krzew dorastający  
do 1 m wys.; bardzo duże, różowiejące kwiatostany; 

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Taiwan Form' 
hortensja wiechowata 'Taiwan Form' – krzew dorastający do 
2 m wys.; bardzo duże, luźne kwiatostany z przewagą kwiatów 
płodnych;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Tickled Pink 'Hypmad ii' PBR 
hortensja wiechowata Tickled Pink – odmiana o stożkowych 
białych kwiatach przebarwiających się na różowo; kwitnie od 
połowy lata do późnej jesieni; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 40–60 
80–100

c5 
c15

Hydrangea paniculata Vanille Fraise 'Renhy' PBR  
hortensja wiechowata Vanille Fraise – ogromne, białe 
kwiatostany, później różowiejące;

5a
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
Hydrangea paniculata White Diamonds 'Hypmad i' PBR  
hortensja wiechowata White Diamonds – duże, czystobiałe, 
błyszczące kwiaty, różowiejące pod koniec kwitnienia; dorasta  
do 1,6 m wys.;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata 'White Moth' 
hortensja wiechowata 'White Moth' – krzew dorastający do  
2 m wys.; ogromne, białe kwiatostany, z przewagą kwiatów 
płodnych; kwiaty płone bardzo duże;

5a
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
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Hydrangea paniculata 'Candlelight' PBR

Hydrangea paniculata Diamantino 'Ren 101' PBRHydrangea paniculata
 Little Hottie 'Bailpanone' PBR

Hydrangea paniculata 
Little Fresco 'rou201306' PBR

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash'
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Hydrangea paniculata Pinkachu 'Smhppinka' PBR 

Hydrangea paniculata Pastelgreen 'Renxolor' PBR Hydrangea paniculata Fraise Melba 'Renba' PBR

Hydrangea paniculata 
Magical Candle 'Bokraflame' PBR

Hydrangea paniculata
 Living Summer Snow 'lcno5' PBR
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Hydrangea serrata 'Veerle' PBR

Hydrangea serrata Cotton Candy 'mak20' PBR
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Hydrangea villosa 

Hydrangea serrata 'Bluebird'
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Hydrangea paniculata 'Wim's Red' PBR 
hortensja wiechowata 'Wim's Red' – kwiaty początkowo białe, 
później różowieją, jeszcze później stają się buraczkowoczerwone;

5a
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
Hydrangea quercifolia 'Alice' 
hortensja dębolistna 'Alice' – silnie rosnący krzew; atrakcyjne 
jesienne przebarwienie liści; kwiaty białe, szybko różowiejące, 
zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Ice Crystal 'Hqopr010' 
hortensja dębolistna Ice Crystal – bardzo obficie kwitnąca, 
zwarta, gęsta odmiana;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Jetstream 'Piihq i' PBR 
hortensja dębolistna Jetstream – odmiana o białych kwiatach, 
przebarwiającyh się na różowo, zebranych w długie kwiatostany; 
liście ciemnozielone, przebarwiające się jesienią na piękny 
pomarańczowoczerwony kolor;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Munchkin' 
hortensja dębolistna 'Munchkin' – zwarty krzew o regularnym, 
kulistym pokroju; kwiaty białe, szybko różowieją;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Ruby Slippers' 
hortensja dębolistna 'Ruby Slippers' – odmiana karłowa; 
duże, śnieżnobiałe kwiatostany przebarwiają się na kolor 
ciemnoróżowy;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Snow Queen 'Flemygea'  
hortensja dębolistna Snow Queen – duże, śnieżnobiałe, 
wiechowate kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Snowflake' 
hortensja dębolistna 'Snowflake' – kwiaty białe, półpełne; 6b 40–60 c5

Hydrangea serrata Avelroz 'Dolmyf ' PBR 
hortensja piłkowana Avelroz – kwiaty różowe; purpurowo-
zielone liście;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata 'Bluebird'  
hortensja piłkowana 'Bluebird' – kwiaty płodne niebieskie, 
a płone różowe lub niebieskie;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata Cloudi 'Ilvoclou' PBR 
hortensja piłkowana Cloudi – odmiana o białych kwiatach 
z lekko różowym lub niebieskim odcieniem, w zależności od  
pH gleby;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata Cotton Candy 'Mak20' PBR   
hortensja piłkowana Cotton Candy – kwiaty różowo-
zielonkawe; kwitną na jednorocznych pędach;

6b 40–60
c5 

Hydrangea serrata Daredevil 'Jpd01' PBR  
hortensja piłkowana Daredevil – liście purpurowoczerwone, 
szczególnie ładnie wybarwione wiosną; kwiaty płone 
ciemnoróżowe; kwiatostany płakie, złożone zarówno z kwiatów 
płonych jak i płodnych;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata 'Oamacha' 
hortensja piłkowana 'Oamacha' – odmiana kwitnąca od lipca do 
października; kwiaty płonne białe, przebarwiające się na różowo 
lub niebiesko, w zależności od pH gleby;

6b 40–60 c5
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eHydrangea serrata 'Veerle' PBR   

hortensja piłkowana 'Veerle' – kwiaty niebiesko-różowe; 
purpurowe przebarwienie jesienne liści;

6b 40–60 c5

Hydrangea villosa  
hortensja szorstka – krzew osiągający 1,5 m wys. o zaokrąglonym 
pokroju; liście i kwiatostany drobniejsze niż u hortensji kosmatej 
(H. aspera); kwiatostany złożone z lawendowoniebieskich 
kwiatów płodnych i jasnoróżowych kwiatów płonych;

6b 40–60 c5

HYPERICUM – DZIURAWIEC
Hypericum ×inodorum Magical Beauty 'Kolmbeau' PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Beauty 'Kolmbeau' – 
krzew do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych kwiatów 
i łososioworóżowych owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Sunshine 'Kolmasun' PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Sunshine 'Kolmasun' PBR 
– krzew do 90 cm wys., ozdobny z żółtych kwiatów i żółtych 
owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum moserianum Little Misstery 'Dunnehyp' PBR 
dziurawiec Mosera Little Misstery – liście zielone, żółto 
obrzeżone; kwiaty i owoce żółte;

6b 20–30 
40–60

c2 
c5

IDESIA – IDEZJA

Idesia polycarpa 
idezja wieloowocowa – bardzo rzadko spotykane drzewo 
pochodzące z Dalekiego Wschodu; ozdobne czerwone owoce 
zebrane są w luźne groniaste owocostany;

7a 120–140 c15

ILEX – OSTROKRZEW

Ilex ×altaclerensis 'Golden King'  
ostrokrzew angielski 'Golden King' – zimozielony krzew 
o skórzastych, żółto obrzeżonych liściach;

7a 30–40 c3

Ilex aquifolium 'Alaska'  
ostrokrzew kolczasty 'Alaska' – odmiana żeńska o gęstym, 
regularnym, stożkowatym pokroju; liście ciemnozielone, 
skórzaste, zimozielone;

6b 30–40 c3

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata' 
ostrokrzew kolczasty 'Argentea Marginata' – liście ciemnozielone 
z kremowobiałą obwódką; odmiana dwupienna; 

6b 40–60 c3

Ilex aquifolium Heckenzwerg 'Hachzwerg' PBR 
ostrokrzew kolczasty Heckenzwerg – nowa karłowa odmiana 
o bardzo gęstym, kulistym pokroju; osiąga 0,3–0,4 m wys.;

6b 30–40 c3

Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'  
ostrokrzew kolczasty 'J.C. van Tol' – odmiana żeńska; liście 
ciemnozielone, skórzaste, pozbawione kolców;

6b 40–60 c3

Ilex aquifolium 'Madame Briot'  
ostrokrzew kolczasty 'Madame Briot' – liście kremowo 
obrzeżone; odmiana żeńska;

6b 30–40 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Prince' 
ostrokrzew Meservy 'Blue Prince' – silnie rosnąca odmiana męska 
o wyprostowanym pokroju; liście ciemnozielone, błyszczące;

6a 80–100 c12
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Ilex ×meserveae Heckenblau 'Hach 1' PBR 
ostrokrzew Meservy Heckenblau – pokrój wzniesiony; liście 
na młodych przyrostach w kolorze owoców bakłażanu;

6a 30–40 
60–80

c3 
c5

Ilex ×meserveae Heckenfee 'Hachfee' PBR 
ostrokrzew Meservy Heckenfee – pokrój wyprostowany; liście 
błyszczące, ciemnozielone z niebieskawym odcieniem; odmiana 
żeńska;

6a
30–40 
60–80 

160–180

c3 
c5 

c30

Ilex ×meserveae 'Heckenpracht' PBR 
ostrokrzew Meservy 'Heckenpracht' – silnie rosnąca odmiana 
męska o kolumnowym pokroju; liście na najmłodszych 
przyrostach brązowoczerwone;

6a 60–80 c3

Ilex ×meserveae 'Heckenstar' PBR 
ostrokrzew Meservy 'Heckenstar' – pokrój wyprostowany; liście 
błyszczące, ciemnozielone z niebieskawym odcieniem; odmiana 
męska;

6a
30–40 
40–60 

160–180

c3 
c5 

c30

Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBR 
ostrokrzew Meservy Little Pirate – zwarta odmiana o bardzo 
regularnym pokroju; osiąga 1,2 m wys.;

6a 20–30 c3

Ilex ×meserveae Little Rascal 'Mondo'  
ostrokrzew Meservy Little Rascal – karłowa, kulista  
odmiana o bardzo regularnym pokroju; osiąga 0,6 m wys.;

6a 20–30 c3

Ilex verticillata 'Oosterwijk'  
ostrokrzew okółkowy 'Oosterwijk' – obficie owocująca odmiana 
żeńska; owoce czerwone;

4 40–60 c5

Ilex verticillata 'Oosterwijk'  
ostrokrzew okółkowy 'Oosterwijk M' – obficie kwitnąca  
odmiana męska; bardzo dobry zapylacz;

4 40–60 c5

INDIGOFERA – INDYGOWIEC

Indigiofera kirilowii 
indygowiec Kiryłowa – niski, gęsty krzew, ozdobny 
z motylkowych, różowych kwiatów, pojawiających się od czerwca 
do września;

6b 40–60 c3

Indigofera pseudotinctoria  
indygowiec Bungego – luźny krzew osiągający 1,2 m wys.; kwiaty 
różowe, zebrane w sterczące groniaste kwiatostany;

6b 60–80 c6

ITEA – ITEA

Itea virginica Little Henry 'Sprich' 
itea amerykańska Little Henry – niski, gęsty krzew; kwiaty 
zebrane w grona; piękna, jesienna barwa liści;

6a 30–40 c5

JUGLANS – ORZECH
Juglans regia  
orzech włoski – popularne drzewo owocowe, sadzone ze  
względu na jadalne orzechy;

6a 120–140 c11

KERRIA – ZŁOTLIN
Kerria japonica 
złotlin japoński – mało wymagający krzew o pojedynczych, 
żółtych kwiatach;

6a 40–60 c3
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eKOELREUTERIA – MYDLENIEC

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

6b 80–100 c5

KOLKWITZIA – KOLKWICJA

Kolkwitzia amabilis 'Maradco' 
kolkwicja chińska 'Maradco' – liście złotożółte; 5b 40–60 c5

+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS

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

6a 60–80 c5

LABURNUM – ZŁOTOKAP

Laburnum alpinum 'Aureum'   
złotokap alpejski 'Aureum' – liście złotożółte; 6a 80–100 c5 pa

Laburnum alpinum 'Pendulum' 
złotokap alpejski 'Pendulum' – odmiana o parasolowatym pokroju; 6a 80–100 

140–160
c5 

c70
 

8–10
pa 
pa

Laburnum alpinum 'Sunspire'  
złotokap alpejski 'Sunspire' – karłowa, zwarta odmiana; żółte 
kwiaty zebrane w stosunkowo krótkie, gęste kwiatostany;

6a 80–100 c5 pa

Laburnum anagyroides 
złotokap pospolity – krzew do 5–7 m wys.; długie, żółte, 
zwisające kwiatostany;

5b 120–140 c5

Laburnum anagyroides 'Quercifolium' 
złotokap pospolity 'Quercifloium' – liście delikatnie powcinane; 5b 80–100 c5 pa

Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' PBR  
złotokap pospolity 'Yellow Rocket' – pokrój wąsko kolumnowy; 
odmiana kwitnie bardzo obficie;

5b 80–100 c5

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

6a 80–100 
180–200

c5 
c15

LAGERSTROEMIA – LAGERSTREMIA

Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe' 
lagerstremia indyjska 'Berlington Menthe' – kwiaty 
ciemnoróżowe z widoczną biaą obwódką; odmiana dorastająca  
do 3 m wys.; kwitnie od lipca do października;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Enduring Summer White'  
lagerstremia indyjska 'Enduring Summer White' – zwarty, niski 
krzew o regularnym, kulistym pokroju; kwiaty czysto białe;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica' 
lagerstremia indyjska 'Rubra Magnifica' – kwiatostany do 20 cm.; 
kwiaty pokarbowane, różowe;

7a 40–60 c6

LAVANDULA – LAWENDA

Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie kwitnąca 
odmiana;

6b c3
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LESPEDEZA – LESPEDEZA
Lespedeza capitata 
lespedeza główkowata – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Ameryki Północnej; kremowo-różowe kwiaty zebrane są 
w główkowate kwiatostany;

5b 30–40 c3

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

6a 140–160 c5

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

6b 60–80 c5

Lespedeza thunbergii 'Edo-shibori'  
lespedeza Thunberga 'Edo-shibori' – krzew dorastający do  
2 m wys.; o przewisającym pokroju; kwiaty dwukolorowe –  
biało-różowe;

6b 60–80 c5

LEYCESTERIA – LEJCESTERIA
Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR 
lejcesteria piękna Golden Lanterns – bardzo ozdobny 
krzew o oryginalnych biało-czerwonych kwiatostanach; liście 
intensywnie żółte;

7b 40–60 c5

Leycesteria formosa 'Purple Rain' 
lejcesteria piękna 'Purple Rain' – bardzo ozdobny krzew 
o oryginalnych purpurowych kwiatostanach; liście zielone;

7b 40–60 c5

LIGUSTRUM – LIGUSTR
Ligustrum Straight Talk 'Swift'  
ligustr pospolity Straight Talk – gęsty krzew o kolumnowym 
pokroju; liście ciemnozielone;

5a 40–60 c5

Ligustrum vulgare 'Aureum' 
ligustr pospolity 'Aureum' – niezwykle wytrzymała na mróz 
odmiana o zwartym pokroju i złotożółtych liściach;

5a 40–60 c5

Ligustrum vulgare 'Pyramidale' 
ligustr pospolity 'Pyramidale' – pokrój wyprostowany; 5a 40–60 c5

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

6a 60–80 
120–140

c6 
c20

Lindera obtusiloba  
lindera trójklapowa – krzew dorastający do 3–4 m wys., 
występujący naturalnie w Japonii, Korei i Chinach; bardzo 
oryginalne, trójklapowe, aromatyczne liście; ładny, maślanożółte 
jesienne przebarwienie;

7a 60–80 c5

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

6a
100–120 
120–140 
180–200

c5 
c12 
c30

Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' 
ambrowiec amerykański 'Albomarginata Manon' – liście szeroko 
biało obrzeżone;

6a 100–120 c7,5
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eLiquidambar styraciflua 'Aurora' 
ambrowiec amerykański 'Aurora' – liście żółto upstrzone; 6a 100–120 c5

Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' 
ambrowiec amerykański 'Golden Sun' – liście jasnożółte na 
wiosnę, potem zielenieją; atrakcyjne, żółte pędy zimą; czerwone 
przebarwienie jesienne;

6a 60–80 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Goldmember' 
ambrowiec amerykański 'Goldmember' – liście złotożółte; 6a 180–200 c20

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 
ambrowiec amerykański 'Gum Ball' – kulista, karłowa odmiana; 6a 140–160 c55 10–12 pa

Liquidambar styraciflua 'Oakville Highlight' 
ambrowiec amerykański 'Oakville Highlight' – gęsta,  
kolumnowa odmiana;

6a 60–80 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba' 
ambrowiec amerykański 'Rotundiloba' – klapy zaokrąglone; 
piękny kolor jesienny;

6a 80–100 c5

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' 
ambrowiec amerykański 'Slender Silhouette' – forma 
wąskokolumnowa;

6a

60–80 
60–80 

180–200 
280–300

c7,5 
c9 
c25 
c45

 
 
 

8–10
LIRIODENDRON – TULIPANOWIEC

Liriodendron 'Chapel Hill' 
tulipanowiec 'Chapel Hill' – mieszaniec tulipanowca chińskiego 
z amerykańskim; ozdobny z dużych kwiatów;

6a 60–80 c5

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

6a
120–140 
180–200 
200–220

c7,5 
c20 
c30

Liriodendron tulipifera 'Ardis'  
tulipanowiec amerykański 'Ardis' – wysoki krzew; zwarty pokrój; 
liście drobne;

6a 60–80 c10

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'  
tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum' – liście żółto 
obrzeżone;

6a
120–140 
260–280 
440–460

c7,5 
c45 
c130

 
6–8 

14–16

 
 

pa

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'  
tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' – forma kolumnowa; 6a

120–140 
320–340 
560–580

c7,5 
c45 
c375

 
8–10 

34–36

 
 

pa

Liriodendron tulipifera 'Mediopictum'  
tulipanowiec amerykański 'Mediopictum' – liście z nieregularną, 
żółt plam pośrodku;

6a 80–100 с10

Liriodendron tulipifera 'Snowbird'   
tulipanowiec amerykański 'Snowbird' – nowozelandzka odmiana 
odmiana odznaczająca się szeroko kremowobiało obrzeżonymi 
liśćmi;

6a 80–100 
220–240

с10 
с55

LONICERA – SUCHODRZEW

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

3 40–60 c5
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Liriodendron tulipifera 'Ardis'

Liriodendron tulipifera 'Mediopictum'

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' 

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'
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Liriodendron tulipifera 'Snowbird'

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' Liriodendron tulipifera 'Snowbird'
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Lonicera nitida 'Maigrün'  
suchodrzew mirtolistny 'Maigrün' – szybko rosnący, zimozielony 
krzew o drobnych zimozielonych liściach; dorasta do 1 m wys.  
i 1,5 m średnicy;

7a 40–60 c5

Lonicera tatarica 'Arnold Red' 
suchodrzew tatarski 'Arnold Red' – kwiaty ciemnoróżowe; krzew 
bardzo wytrzymały na mróz, zanieczyszczenia gleby i powietrza;

3 60–80 c5

LOROPETALUM – LOROPETALUM
Loropetalum chinense 'Black Pearl'  
lorepetalum chińskie 'Black Pearl' – zimozielony krzew 
o purpurowozielonych liściach i ciemnoróżowych kwiatach; 
kwitnie w marcu i kwietniu;

7a 30–40 c3

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 60–80 c5

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ
Magnolia acuminata 'Seiju' 
magnolia drzewiasta 'Seiju' – wyjątkowe, niebieskozielone 
wybarwienie kwiatów; dorasta do 3 m wys.;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Ann' 
magnolia 'Ann' – gęsty krzew osiągający 3–4 m wys. kwiaty na 
zewnątrz różowoczerwone, wewnątrz jaśniejsze;

6a 100–120 c10

Magnolia 'Betty' 
magnolia 'Betty' – bardzo wcześnie kwitnący krzew lub małe 
drzewo o bardzo dużych, purpurowo-czerwonych kwiatach;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Bjuv' 
magnolia 'Bjuv' – kwiaty u nasady ciemnoróżowe, u góry białe; 
młode liście brązowozielone;

6a 80–100 c6

Magnolia 'Black Beauty'  
magnolia 'Black Beauty' – wysoki krzew lub małe drzewo; kwiaty 
ciemnopurpurowe, w pąkach prawie czarne; przypominają 
kształtem kwiaty tulipana;

6a 60–80 
160–180

c5 
c15

Magnolia 'Black Swan'  
magnolia 'Black Swan' – kwiaty niezwykle ciemne, 
purpurowoczerwone;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Blue Baby'  
magnolia 'Blue Baby' – kwiaty niebieskawozielone; krzew 
osiągający 2–3 m wys.;

6b 40–60 
100–120

c9 
c12
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eMagnolia ×brooklynensis 'Eva Maria'  
magnolia brooklińska 'Eva Maria' – kwiaty wewnątrz 
jasnoróżowe, a na zewnątrz lilaróżowe z miodowożółtymi 
i zielonymi naciekami;

6a 60–80 
80–100

c5 
c9

Magnolia 'Cameo'  
magnolia 'Cameo' – kwiaty duże, z zewnątrz purpuroworóżowe, 
wewnątrz prawie białe; 

6a 60–80 c5

Magnolia 'Champaign' 
Magnolia 'Champaign' – kwiaty półpełne, białe; kwitnie od 
kwietnia do maja;

6a 60–80 c6

Magnolia 'China Town'  
magnolia 'China Town' – kwiaty gwiaździste, jasnoróżowe; 
wzrost stosunkowo wolny;

6a 120–140 c15

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

6b 100–120 c12

Magnolia cylindrica 
magnolia walcowata – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Chin; kwiaty białe z czerwonoróżowym naciekiem u nasady;

5b 40–60 c5

Magnolia dawsoniana 'Barbara Cook'  
magnolia Dawsona 'Barbara Cook' – kwiaty duże, jasnoróżowe, 
z dużą liczbą bardzo szerokich płatków; odmiana kwitnie bardzo 
obficie;

6a 80–100 c6

Magnolia denudata 'Double Diamond'  
magnolia naga 'Double Diamond' – kwiaty czysto białe, 
podwójne;

5b 80–100 c15

Magnolia 'Elisa Odenwald' 
magnolia 'Elisa Odenwald' – małe drzewo; czystobiałe, delikatnie 
pachnące kwiaty;

6a 80–100 c9

Magnolia 'Flamingo'  
magnolia 'Flamingo' – duże, pomarańczowo-różowe kwiaty 
w kształcie tulipana;

6a 80–100 c9

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

6a 60–80 c5

Magnolia 'Genie' PBR 
magnolia 'Genie' – kwiaty ciemnobordowe; odmiana powtarza 
kwitnienie latem;

6b 60–80 c5

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

6a 60–80 c5

Magnolia 'Gold Star'  
magnolia 'Gold Star' – wysoki krzew; kwiaty drobne, 
kremowożółte, przypominające kształtem gwiazdę;

6a 60–80 
80–100

c5 
c9

Magnolia grandiflora Alta 'Tmgh' PBR 
magnolia wielkokwiatowa Alta – duże, błyszczące, zimozielone 
liście; kwiaty duże, białokremowe;

7a 60–80 c5
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Magnolia grandiflora 'Bracken's Brown Beauty'  
magnolia wielkokwiatowa 'Bracken's Brown Beauty' – jedna 
z najwytrzymalszych na mróz magnolii wielkokwiatowych; liście 
od spodu brązowo omszone;

6a 60–80 c6

Magnolia grandiflora 'Francois Treyve' 
magnolia wielkokwiatowa 'Franpois Treyve' – duże, błyszczące, 
zimozielone liście; kwiaty okazałe, kremowobiałe;

7a 60–80 
200–220

c5 
c25

Magnolia grandiflora 'Kay Parris'  
magnolia wielkokwiatowa 'Kay Parris' – liście duże, błyszczące, 
skórzaste, ciemnozielone z wierzchu i brązowepomarańczowe od 
spodu; duże, czysto białe kwiaty;

7a 60–80 c5

Magnolia 'Heaven Scent' 
magnolia 'Heaven Scent' – krzew lub małe drzewo 
o kolumnowym pokroju, kwiaty bardzo duże, różowo-białe;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Het Leen' 
magnolia 'Het Leen' – drzewo średniej wielkości; kwiaty duże 
różowobiałe;

6a 180–200 c15

Magnolia 'Honey Tulip'  
magnolia 'Honey Tulip' – duże, czarkowate, maślanożółte kwiaty; 6b 80–100 c9

Magnolia 'Hot Lips'  
magnolia 'Hot Lips' – drzewo średniej wielkości; kwiaty białe, 
nasady płatków czerwonawe;

6a 100–120 c9

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

5b 80–100 
120–140

c5 
c12

Magnolia 'Leda' 
magnolia 'Leda' – elganckie, ogromne, białe kwiaty; 6b 60–80 

80–100
c5 
c9

Magnolia liliiflora 'Nigra' 
magnolia purpurowa 'Nigra' – luźno rozgałęziony krzew do  
3 m wysokości; kwiaty ciemnoszkarłatne;

6b 60–80 c5

Magnolia 'Livingstone' 
Magnolia 'Livingstone' – kwiaty intensywnie purpuroworóżowe; 
dorasta do 8 m wys.;

6b 60–80 c5

Magnolia ×loebneri 'Donna' 
magnolia Loebnera 'Donna' – białe, drobne kwiaty; obfite 
kwitnienie;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 
100–120

c5 
c10

Magnolia ×loebneri 'Merrill' 
magnolia Loebnera 'Merrill' – wysoki krzew osiągający 4 m wys.; 
kwiaty czystobiałe;

5b 60–80 
180–200

c5 
c30

 
pa

Magnolia ×loebneri 'Wildcat'  
magnolia Loebnera 'Wildcat' – wysoki krzew osiągający 4 m wys.; 
kwiaty białe, pełne, bardzo duże;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Lois' 
Magnolia 'Lois' – pokrój stożkowy; kwiaty duże, żółte 
o miseczkowatym kształcie;

5b 80–100 c9
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eMagnolia 'Mighty Mouse'  
magnolia 'Mighty Mouse' – miniaturowa odmiana 
o ciemnopurpurowych, czarkowatych kwiatach;

6a 40–60 c12

Magnolia 'Norman Gould' 
magnolia 'Norman Gould' – kwiaty duże, kremowobiałe; 5b 100–120 c9

Magnolia 'Old Port' 
magnolia 'Old Port' – bardzo ciekawe kwiaty – fioletowe na 
zewnątrz i jasnoróżowe wewnątrz; odmiana kwitnie około 
tygodnia później niż pozostałe wiosenne magnolie (koniec 
kwietnia – początek maja);

6a 100–120 c9

Magnolia 'Olivia' 
magnolia 'Olivia' – kwiaty jasnożółte; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Randy'  
magnolia 'Randy' – nieduży, gęsty krzew; kwiaty duże, 
jasnoróżowe, pojawiające się przed rozwojem liści;

6a 100–120 c10

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

6a 60–80 c5

Magnolia 'Rose Marie' 
magnolia 'Rose Marie' – kwiaty duże, łososioworóżowe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 80–100 c9

Magnolia 'Serene' 
magnolia 'Serene' – kwiaty duże, purpurowobiałe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 80–100 c9

Magnolia 'Shirazz' 
magnolia 'Shirazz' – kwiaty bardzo duże, bordowoczerwone, 
czarkowate; 

6a 60–80 c5

Magnolia sieboldii 
magnolia Siebolda – wysoki krzew; kwiaty białe, szeroko  
otwarte; kwitnienie w i połowie lata;

6a 100–120 c6

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

6a

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

c5 
c10 
c12 
c55 
c18

 
 
 
 

pa
Magnolia ×soulangeana 'Alba Superba' 
magnolia Soulange'a 'Alba Superba' – kwiaty białe, lekko 
zaróżowione u podstawy;

6a 80–100 c5

Magnolia ×soulangeana 'Lennei' 
magnolia Soulange'a 'Lennei' – szeroki krzew do 3 m wysokości; 
kwiaty pękate, ciemnopurpurowe;

6a 80–100 
120–140

c5 
c30

Magnolia ×soulangeana 'Rustica Rubra' 
magnolia Soulange'a 'Rustica Rubra' – kwiaty pękate, 
purpuroworóżowe;

6a 60–80 c5

Magnolia ×soulangeana 'Satisfaction'  
magnolia Soulange'a 'Satisfaction' – duże, różowo-białe, 
czarkowate kwiaty;

6a 60–80 c9

Magnolia sprengeri 'Diva Köln' 
magnolia Sprengera 'Diva Köln' – kwiaty różowe z efektownym 
środkiem;

6a 160–180 c15
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Magnolia 'Star Wars'  
magnolia 'Star Wars' – duże, pachnące, jasnoróżowe; 6b 60–80 

200–220
c5 

c20
Magnolia stellata 
magnolia gwiaździsta – kwiaty białe, gwiaździste, pojedyncze; 
gatunek bardzo wytrzymały na mróz;

5b 160–180 
140–160

c55 
c18

 
pa

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

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

Magnolia 'Sunset Swirl'  
magnolia 'Sunset Swirl' – kwiaty różowołososiowe, bardzo duże, 
szeroko otwierające się;

6a 80–100 c9

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

6a

60–80 
120–140 
120–140 
140–160

c5 
c10 
c18 
c30

 
 
 

pa
Magnolia 'Susannah van Veen'  
magnolia 'Susannah van Veen' – kwiaty bardzo duże, zaokrąglone, 
czysto różowe;

6b 120–140 c15

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

6b 100–120 c15

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

6a 60–80 c6

Magnolia 'Ula'  
magnolia 'Ula' – ogromne, różowe kwiaty; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Yellow Lantern' 
magnolia 'Yellow Lantern' – drzewo średniej wielkości; żółte kwiaty; 5b 60–80 c9

Magnolia zenii 
magnolia Zena – bardzo rzadki gatunek magnolii pochodzący 
z Chin; kwiaty drobne, białe;

6a 60–80 c5

MAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ

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

6a
40–60 
40–60 
60–80

c5 
c7,5 
c12

Mahonia eurybracteata Sweet Winter 'Minganpi' PBR 
mahonia cykasowa Sweet Winter – atrakcyjny zimozielony 
krzew dorastający do 1 m wys.; liście pierzaste, miękkie, 
pozbawione kolców; kwiaty żółte zebrane w wydłużone 
kłosowate kwiatostany;

7b 30–40 c5

Mahonia ×media 'Charity' 
mahonia pośrednia 'Charity' – wolno rosnący krzew 
o zimozielonych, pierzastych liściach; żółte dzwonkowate  
kwiaty zebrane w kwiatostany na końcach pędów;

7a 60–80 c12
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mahonia pośrednia 'Winter Sun' – wolno rosnący krzew 
o zimozielonych, pierzastych liściach; żółte dzwonkowate kwiaty 
zebrane w kwiatostany na końcach pędów;

7a 30–40 c5

MALUS – JABŁOŃ

Malus baccata 'Macrocarpa'  
jabłoń jagodowa 'Macrocarpa' – owoce drobne, ale większe niż 
u gatunku, pomarańczowe; odmiana bardzo lubiana przez ptaki;

3 120–140 c5

Malus 'Brandywine'  
jabłoń 'Brandywine' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe, półpełne; 5a 120–140 

160–180
c5 

c10
Malus 'Brockmann Grüne Kugel'  
jabłoń 'Brockmann Grüne Kugel' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 60–80 c5 pa

Malus 'Charlotte' 
jabłoń 'Charlotte' – kwiaty bardzo duże, jasnoróżowe w pąkach, 
białe po otwarciu, półpełne; 

5a 100–120 c5

Malus 'Chestnut'  
jabłoń 'Chestnut' – owoce drobne, zielone z czerwonym 
rumieńcem, słodkie z orzechowym posmakiem; 

5a 100–120 c5

Malus Coccinella 'Courtarou'  
jabłoń Coccinella – bardzo obficie kwiatnąca odmiana; kwiaty 
ciemnoróżowe; liście czerwonawe; owoce drobne, czerwone;

5a 100–120 
180–200

c5 
c15

Malus 'Comtesse de Paris'  
jabłoń 'Comtesse de Paris' – owoce drobne, wydłużone, 
jaskrawożółte;

5a 100–120 c5

Malus 'Coralburst'  
jabłoń 'Coralburst' – zwarta, karłowa, kulista odmiana; kwiaty 
różowe, pojedyncze; kwitnie bardzo obficie;

5a 80–100 c5 pa

Malus 'Diable Rouge'   
jabłoń 'Diable Rouge' – liście czerwonopurpurowe, klapowane; 
kwiaty ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

5a 120–140 c5

Malus 'Dolgo'  
jabłoń 'Dolgo' – kwiaty biało-różowe; owoce czerwone, 
błyszczące;

4 100–120 
160–180

c5 
c10

Malus domestica 'Aurea'  
jabłoń domowa 'Aurea' – liście zielonożółte; 5a 120–140 c5

Malus 'Eleyi' 
jabłoń 'Eleyi' – niewielkie, obficie kwitnące drzewo; kwiaty 
ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, czerwone;

5a 120–140 c5

Malus 'Evereste' 
jabłoń 'Evereste' – niewielkie drzewo o stożkowatym 
pokroju; kwiaty duże, białe; kwitnienie bardzo obfite; owoce 
pomarańczowe, średnicy 2,5 cm;

5a 160–180 c10

Malus 'Fontana' 
jabłoń 'Fontana' – wzrost powolny; pokrój płaczący; kwiaty 
pojedyncze, białe, w pąkach różowe;

5a 120–140 c20 pa

Malus 'Golden Hornet'   
jaboń 'Golden Hornet' – niewielkie drzewo o wyprostowanym 
pokroju; kwiaty jasnoróżowe; piękne, bardzo liczne, żółte owoce;

5a 60–80 
160–180

c5 
c10
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Malus 'Gorgeous'  
jabłoń 'Gorgeous' – kwiaty w pąkach różowe, później białe; 
odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; owoce kuliste, 
czerwone, błyszczące, średnicy około 4 cm;

5a 100–120 c5

Malus 'Hopa'  
jabłoń 'Hopa' – drzewo o regularnej, gęstej koronie; kwiaty duże, 
pojedyncze, różowe;

5a 120–140 c5

Malus 'Hoseri'  
jabłoń 'Hoseri' – liście czerwonozielone, kwiaty ciemnoróżowe 
w pąku, po otwarciu jaśniejsze; owoce drobne, purpurowe;

5a 60–80 c5

Malus hupehensis  
jabłoń hupeheńska – duże, rozłożyste drzewo; kwiaty białe; 
owoce drobne, jaskrawoczerwone; kwitnie i owocuje bardzo 
obficie;

5a 80–100 c5

Malus 'Hyvingiensis'  
jabłoń 'Hyvingiensis' – niewielkie drzewo o płaczącym, 
parasolowatym pokroju; kwiaty białe; owoce średniej wielkości, 
zielone z czerwonym rumieńcem;

5a 80–100 
140–160

c5 
c5

pa 

Malus 'Jadwiga'  
jabłoń 'Jadwiga' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe; 5a 120–140 c5

Malus 'John Downie'  
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone owoce, 
doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 100–120 
140–160

c5 
c5

Malus 'Leimonei' 
jabłoń 'Leimonei' – liście wiosną purpurowe, później zielenieją; 
kwiaty purpurowoczerwone; owoce drobne, pomarańczowe; 

5a 100–120 c5

Malus 'Louisa'  
jabłoń 'Louisa' – płacząca, parasolowata forma o zielonych liściach 
i jasnoróżowych kwiatach; owoce drobne, pomarańczowe;

5a 180–200 c45 6–8 pa

Malus 'Makowieckiana' 
jabłoń 'Makowieckiana' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a 120–140 c5

Malus ×micromalus 
jabłoń Makina – nieduże drzewo; kwiaty w pąkach różowe, po 
otwarciu jasnoróżowe;

5b 80–100 c5

Malus 'Ola'  
jabłoń 'Ola' – małe drzewo; odmiana obficie kwitnąca 
i owocująca;

5a 160–180 c10

Malus 'Paul Hauber' 
jabłoń 'Paul Hauber' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; liście 
czerwone;

5a 120–140 c5

Malus Pomzai 'Courtabri' 
jabłoń Pomzai – karłowa forma, dorastająca do 1 m wys.;  
kwiaty białe;

5a

50–60 
80–100 
120–140 
140–160

c5 
c5 

c20 
c20

pa 
pa 
pa 
pa

Malus 'Profusion' 
jabłoń 'Profusion' – młode liście ciemnoczerwone, później 
zielenieją; kwiaty ciemnoróżowe, pojedyncze; owoce to drobne 
czerwone jabłuszka;

5a 120–140 c5
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jabłoń śliwolistna 'Maria' – młode przyrosty biało i różowo 
upstrzone;

5a 120–140 c5

Malus pumila 'Pendula'  
jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; odmiana wytwarza 
duże, jadalne owoce;

5a 60–80 
140–160

c5 
c20

pa 
pa

Malus 'Red Sentinel'  
jabłoń 'Red Sentinel' – niewielkie drzewo o zaokrąglonej koronie; 
owoce bardzo liczne, czerwone, błyszczące, wielkości wiśni; 

5a 120–140 
160–180

c5 
c10

 

Malus 'Rogów' 
jabłoń 'Rogów' – płacząca forma o kwiatach czerwonych 
w pąkach, a po otwarciu różowych; liście czerwonawe;

5a 100–120 c5

Malus 'Royal Beauty' 
jabłoń 'Royal Beauty' – pokrój płaczący; liście 
purpurowoczerwone; kwiaty ciemnoróżowe;

5a

120–140 
120–140 
140–160 
160–180

c5 
c20 
c20 
c30

 
pa 
pa 
pa

Malus 'Royal Raindrops'  
jabłoń 'Royalty Raindrops' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; liście 
czerwonopurpurowe, głęboko klapowane;

5a
120–140 
180–200 
160–180

c5 
c25 
c25

 
 

pa

Malus 'Royalty' 
jabłoń 'Royalty' – liście ciemnoczerwone; kwiaty różowe; 4 100–120 

160–180
c5 

c10

Malus sachalinensis 'Pendula' 
jabłoń sachalińska 'Pendula' – płacząca forma rzadkiego, 
botanicznego gatunku jabłoni;

3 50–60 
180–200

c5 
c20

pa 
pa

Malus 'Szaferi' 
jabłoń 'Szaferi' – kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po otwarciu 
bladoróżowe; kwitnienie bardzo obfite;

5a 80–100 c5

Malus toringo 'Brouwers Beauty'  
jabłoń japońska 'Brouwers Beauty' – liście powcinane; drobne, 
żółte owoce; wąska korona;

5a 120–140 c5

Malus toringo 'Tina'  
jabłoń japońska 'Tina' – karłowa forma, ozdobna z różowych 
pąków i białych kwiatów;

5a
60–80 
80–100 
100–120

c5 
c5 

c20

pa 
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 120–140 c5

Malus 'Van Eseltine'  
jabłoń 'Van Eseltine' – pokrój kolumnowy; wiosną kwitnie  
obficie na różowo;

5a 120–140 c5

Malus 'Yellow Siberian'   
jabłoń 'Yellow Siberian' – owoce drobne, złocistożółte; kwitnie 
i owocuje niezwykle obficie;

5a 80–100 
180–200

c5 
c15

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus'  
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna odmiana 
o dużych owocach;

5b 100–120 c5 pa
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Malus 'Van Eseltine'

Malus 'Coralburst'Malus 'Brandywine'

Malus 'Diable Rouge'Malus toringo 'Tina'
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Malus 'Hoseri'

Malus 'Hopa' Malus 'Yellow Siberian'

Malus toringo 'Brouwers Beauty' Malus 'Golden Hornet'
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Mespilus germanica 'Macrocarpa'  
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo duże, pękate; 
odmiana uprawiana w Europie od czasów starożytnych;

5b 100–120 c5 pa

Mespilus germanica 'Tardive'  
nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno dojrzewająca; 
owoce jadalne, dobre na przetwory;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Westerveld'  
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna odmiana 
o olbrzymich owocach;

5b 80–100 c5

MORUS – MORWA

Morus alba  
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne;

5b 140–160 c12

Morus alba 'Czerwonoowocowa' Red Fruit    
morwa biała 'Czerwonoowocowa' – plenna odmiana 
o czerwonych owocach;

5b 140–160 c10 pa

Morus alba 'Giant Fruit'   
morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne owoce, 
osiągające 5–8 cm długości;

5b 180–200 c20

Morus alba 'King's White'    
morwa biała 'King's White' – wyjątkowo duże białe owoce, 
osiągające 5–8 cm długości;

5b 80–100 c9

Morus alba 'Nana' 
morwa biała 'Nana' – miniaturowa zwarta forma; dorasta do 50 cm; 5b 120–140 c10 pa

Morus alba 'Pendula'  
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;

5b
100–120 
140–160 
180–200

c12 
c45 
c55

 
6–8 
6–8

pa 
pa 
pa

Morus kagayamae 'Fruitless'  
morwa Kagayamy 'Fruitless' – rozłożyste drzewo o horyzontalnej 
koronie; odmiana nie wytwarza owoców;

6b 160–180 c7,5

Morus latifolia 'Spirata'  
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato poskręcane; 
liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b
80–100 
60–80 
80–100

c5 
c12 
c12

 
pa 
pa

Morus rubra  
morwa czerwona – północnoamerykański gatunek o smacznych, 
czerwonych lub purpurowych owocach;

5b 80–100 c5

MYRICA – WOSKOWNICA

Myrica pensylvanica 
woskownica pensylwańska – rzadko spotykany krzew ozdobny  
ze skórzastych liści, które nadają mu egzotyczny wygląd;

3 80–100 c5

NANDINA – NANDINA
Nandina domestica 'Fire Power' 
nandina domowa 'Fire Power' – niski, półzimozielony krzew; 
wiosną liście czerwone, potem zielenieją; jesienne przebarwienie 
jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR  
nandina domowa Obsessed – zwarty, półzimozielony krzew; 
dorasta do 0,6 m wys.; liście jesienią jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5
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nandina domowa 'Twilight' – liście na młodych przyrostach  
biało i różowo nakrapiane;

7a 40–50 c5

NEILLIA – NEILLIA

Neillia affinis 
neillia podobna – bardzo rzadko spotykany krzew, podobny do 
pęcherznicy; kwiaty różowe, zebrane w grona;

6b 80–100 c5

NEVIUSIA – BEZPŁATEK

Neviusia alabamensis   
bezpłatek alabamski – ciekawy krzew osiągający 2 m wys. 
o kopulastym pokroju i łukowato wygiętych długich pędach; 
atrakcyjne, białe, puszyste kwiaty, zebrane po kilka w kuliste 
kwiatostany;

6a 40–60 c5

NYSSA – BŁOTNIA

Nyssa sylvatica  
błotnia leśna – nieduże drzewo; liście jesienią 
szkarłatnoczerwone; może rosnąć w podmokłych miejscach;

6b 120–140 c15

Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist' 
błotnia leśna 'Zydeco Twist' – odmiana o spiralnie poskręcanych 
pędach; czerwono-pomarańczowe przebarwienie jesienne; 

5b 60–80 c12

OSMANTHUS – WOŃCZA
Osmanthus fragrans  
wończa pachnąca – zimozielony krzew o niezwykle pachnących 
kremowożółtych kwiatach;

8 40–60 c5

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'  
wończa różnolistna 'Goshiki' – zimozielony krzew 
przypominający Ilex; młode liście z kremowym, żółtym, 
pomarańczowym i zielonym upstrzeniem;

7a 30–35 c3

Osmanthus heterophyllus 'Purpureus' 
wończa różnolistna 'Purpureus' – zimozielony krzew 
przypominający Ilex; młode liście ciemnoczerwone;

7a 30–35 c3

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'  
wończa różnolistna 'Variegatus' – liście skórzaste, kolczaste, 
zimozielone, nieregularnie biało obrzeżone;

7a 30–35 c3

OSTRYA – CHMIELOGRAB

Ostrya carpinifolia  
chmielograb europejski – niewielkie drzewo spokrewnione 
z grabem; ozdobne, szyszkowate owocostany;

6b 80–100 c6

Ostrya carpinifolia 'Marja Findling' 
chmielograb europejski 'Marja Findling' – zwarta, karłowa 
odmiana o płaskokulistym pokroju;

6b 120–140 c12 pa

OXYDENDRUM – KWAŚNODRZEW

Oxydendrum arboreum 
kwaśnodrzew konwaliowy – interesujący gatunek z rodziny 
wrzosowatych; liście wydłużone, pięknie przebarwiające się 
jesienią na pomarańczowo;

6a 40–60 c5
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PACHYSANDRA – RUNIANKA

Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 
runianka japońska 'Green Carpet' – zwarty pokrój; pędy bardzo 
krótkie; jedna z najlepszych roślin okrywowych do cienia;

5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen' 
runianka japońska 'Green Sheen' – liście wyraźnie błyszczące, 
ciemnozielone;

5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge' 
runianka japońska 'Silver Edge' – liście delikatnie biało obrzeżone; 5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Variegata' 
runianka japońska 'Variegata' – liście biało obrzeżone; 5b 15–20 p11

PARROTIA – PARROCJA

Parrotia persica 'Pendula'  
parrocja perska 'Pendula' – płaczący pokrój; 6a 180–200 c20

Parrotia persica 'Persian Lace' 
parrocja perska 'Persian Lace' – liście nieregularnie biało i żółto 
obrzeżone;

6a 80–100 
200–220

c9 
c15

Parrotia persica Persian Spire 'Jlpn01' PBR  
parrocja perska Persian Spire – liście wiosną purpurowe, 
potem zielone z purpurową obwódką; pokrój wąskokolumnowy;

6a 60–80 
80–100

c5 
c6

Parrotia persica 'Vanessa'  
parrocja perska 'Vanessa' – odmiana o wzniesionym, stożkowym 
pokroju; 

6a 160–180 c6

Parrotia subaequalis 
parrocja chińska – niedawno odkryty gatunek parrocji 
pochodzący z Chin; liście pięknie przebarwiają się jesienią na 
purpurowoczerwono;

6a 60–80 c6

PAULOWNIA – PAULOWNIA
Paulownia catalpifolia 
paulownia surmiolistna – rzadko spotykany gatunek paulowni 
o lawendoróżowych kwiatach;

7a 100–120 c9

Paulownia elongata 
paulownia wielkolistna – rzadko spotykany gatunek 
o największych spośród paulowni liściach; kwiaty 
purpuroworóżowe;

7a 100–120 c9

Paulownia fortunei 'April Light'  
paulownia Fortunea 'April Light' – silnie rosnące drzew 
o fiołkowoniebieskich kwiatach;

7a 100–120 c9

Paulownia tomentosa 
paulownia puszysta – niewielkie drzewo o ozdobnych, bardzo 
dużych, sercowatych liściach i pojawiających się wczesną wiosną 
lilaróżowych kwiatach; wymaga okrycia na zimę;

7a 100–120 c9

PEROVSKIA – PEROWSKIA

Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt' PBR 

perowskia łobodolistna Lacey Blue – kwiaty ciemnoniebieskie 
o zapachu przypominającym szałwię; dorasta do 0,7 m wys.;

6a 30–40 
40–60

c2 
c3

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' 

perowskia łobodolistna 'Little Spire' – zwarta, niska odmiana; 
dorasta do 60 cm; kwiaty lawendowoniebieskie;

6a 30–40 c2
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perowskia 'Blue Spire' – 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;

4 120–140 c20

PHILADELPHUS – JAŚMINOWIEC
Philadelphus 'Alabaster' 
jaśminowiec 'Alabaster' – kwiaty kremowobiałe, pojedyncze, 
o średnicy 3–4 cm;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Apollo' 
jaśminowiec 'Apollo' – silnie rosnący krzew; kwiaty duże  
(4–5 cm średnicy), białe, pojedyncze;

5a 60–80 c5

Philadelphus 'Balet Motylkow' 
jaśminowiec 'Balet Motylkow' – zwarty krzew o jajowatym 
pokroju; dorasta do 1,8 m wys.; kwiaty duże, kremowobiałe, 
pojedyncze lub półpełne;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Belle Etoile' 
jaśminowiec 'Belle Etoile' – niski krzew do 1,5 m wysokości; 
kwiaty do 5,5 cm średnicy, przyjemnie pachnące;

5b 40–60 c5

Philadelphus coronarius 'Aureus' 
jaśminowiec wonny 'Aureus' – liście żółte; pokrój zwarty; 5a 30–40 c3

Philadelphus coronarius 'Godzisz'  
jaśminowiec wonny 'Godzisz' – silnie rosnący wysoki krzew 
osiągający 3 m wys.; kwiaty kremowobiałe, niewielkie, wyjątowo 
silnie pachnące; kwitnienie niezwykle obfite;

5a 60–80 c5

Philadelphus coronarius 'Kostelec WB' 
jaśminowiec wonny 'Kostelec WB' – bardzo gęsta, karłowa 
odmiana o złotożółtych liściach; pokrój zwarty, kulisty;

5a 20–30 c3

Philadelphus coronarius 'Variegatus' 
jaśminowiec wonny 'Variegatus' – liście szeroko, biało obrzeżone; 5b 40–60 c5

Philadelphus 'Innocence' 
jaśminowiec 'Innocence' – liście żółto pstre; kwiaty pojedyncze, 
bardzo duże;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Justynka' 
jaśminowiec 'Justynka' – niski, wolno rosnący krzew osiągający  
1,5 m wys.; kwiaty słabo pachnące, pojedyncze lub półpełne;

5a 60–80 c5

Philadelphus 'Komsomolec' 
jaśminowiec 'Komsomolec' – kwiaty białe, pełne; odmiana 
kwitnie bardzo obficie;

5a 60–80 c5

Philadelphus 'Lemoinei' 
jaśminowiec 'Lemoinei' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty drobne, 
pachnące poziomkami;

5a 40–60 c5

Philadelphus 'Little White Love'  
jaśminowiec 'Little White Love' – nowa, karłowa odmiana 
osiągająca 1 m wys.; kwiaty pełne, średnicy 4 cm; odmiana 
polecana do uprawy w pojemnikach;

6a 40–60 c5
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Philadelphus pekinensis 
jaśminowiec pekiński – rzadko spotykany gatunek; kwiaty 
kremowobiałe, duże;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Pompon' 
jaśminowiec 'Pompon' – rosyjska odmiana o niedużych, pełnych 
kwiatach;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Snowbelle' 
jaśminowiec 'Snowbelle' – krzew do 1 m wys.; kwiaty pełne, 
bardzo dekoracyjna odmiana;

5b 60–80 c5

Philadelphus 'Virginal' 
jaśminowiec 'Virginal' – krzew do 2 m wys.; kwiaty duże, pełne, 
intensywnie pachnące;

5a
30–40 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5
Philadelphus 'Yellow Hill' 
jaśminowiec 'Yellow Hill' – silnie rosnący krzew; liście złotożółte; 
kwiaty duże, pełne;

5a 40–60 c3

PHILLYREA – FILIREA
Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew o poduchowatym 
pokroju;

7b 80–100 c12

PHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA
Physocarpus capitatus 
pęcherznica główkowa – wytrzymały na mróz i suszę krzew 
osiągający 2,5 m wys.; liście drobne, zielone; doskonała roślina na 
formowane żywopłoty;

4 30–40 c3

Physocarpus capitatus 'Tilden Park'  
pęcherznica główkowa 'Tilden Park' – bardzo wytrzymały, 
ścielący się krzew; polecany jako szybko rosnąca roślina 
okrywowa;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius All Black 'Minall2' PBR  

pęcherznica kalinolistna All Black – liście purpurowoczerwone, 
wyjątkowo ciemne; odmiana osiąga 1,5 m wys.;

4 40–60 c5

Physocarpus opulifolius Amber Jubilee 'Jefam' PBR  
pęcherznica kalinolistna Amber Jubilee – liście na wiosnę 
jaskrawopomarańczowe;

4
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c20
Physocarpus opulifolius 'Chameleon'  
pęcherznica kalinolistna 'Chameleon' – liście purpurowe 
z nieregularną żółtą obwódką;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 
pęcherznica kalinolistna 'Dart's Gold' – liście żółte; pokrój zwarty; 4 40–60 

60–80
c3 

c7,5

Physocarpus opulifolius Diable d'Or 'Mindia' PBR 

pęcherznica kalinolistna Diable d'Or – liście 
czerwonopurpurowe, a na końcach pędów pomarańczowe;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' PBR 

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' – wysoki krzew; liście 
ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

Physocarpus opulifolius Fireside 'Umn Harpell' PBR  
pęcherznica kalinolistna Fireside  – gęsty, zwarty krzew 
osiągający 1,5 m wys.; liście ciemnopurpurowe, średniej wielkości 
– znacznie mniejsze niż u 'Diabolo', ale większe niż u odmian 
drobnolistnych;

4 40–60 
60–80

c3 
c5
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ePhysocarpus opulifolius Lady in Red 'Tuilad' PBR 

pęcherznica kalinolistna Lady in Red – odmiana czerwonolistna 
o różowych kwiatach; pokrój zwarty; dorasta do 1,2 m wys.;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

Physocarpus opulifolius Little Angel 'Hoogi016' PBR 

pęcherznica kalinolistna Little Angel – zwarty, gęsty krzew 
o purpurowoczerwonych liściach; dorasta do 1 m wys.; polecany 
do uprawy w donicach;

6a 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Little Greeny'  
pęcherznica kalinolistna 'Little Greeny' – zwarty, gęsty krzew; 
liście drobne, zielone;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Little Leena 'Lp2' PBR  
pęcherznica kalinolistna Little Leena – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,5 m wys.; liście wiosną żółtozielone, później zmieniają 
barwę na miodowopomarańczową i w końcu na czerwoną;

4 60–80 c5

Physocarpus opulifolius 'Luteus' 
pęcherznica kalinolistna 'Luteus' – liście żółte; 4

40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5
Physocarpus opulifolius Magical Sweet Cherry Tea  
'Zlebic 5' PBR  
pęcherznica kalinolistna Magical Sweet Cherry Tea – 
zwarta, karłowa odmiana o kulistym pokroju; liście drobne, 
wiosną pomarańczowoczerwone, z czasem purpurowe;

4 60–80 c5

Physocarpus opulifolius Raspberry Lemonade 'Zleyel 2' PBR  
pęcherznica kalinolistna Raspberry Lemonade – liście 
drobne, żółte; odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; 
koralowoczerwone owoce ładnie kontrastują z żółtymi liśćmi;

4 60–80 c5

Physocarpus opulifolius 'Red Baron' 
pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' – krzew do 2 m wys.; liście 
ciemnoczerwone z wyraźnym unerwieniem;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Red Esquire 'Gelesq' 
pęcherznica kalinolistna Red Esquire – pokładający się, 
półpłożący krzew; liście błyszczące, ciemnopurpurowe;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Shady Lady' 
pęcherznica kalinolistna 'Shady Lady' – wysoki krzew; liście 
ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Summer Wine 'Seward' PBR 

pęcherznica kalinolistna Summer Wine – krzew do 1,5 m wys.; 
liście purpurowe;

4
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5

Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'Smpotw'   
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 

Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 'Smnpotwg' PBR  

pęcherznica kalinolistna Tiny Wine Gold – liście drobne, 
żółte; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; polecana do małych 
ogrodów;

4
40–60 

 
40–60

c5 

 
c7,5 

Physocarpus opulifolius 'Zdechovice' 
pęcherznica kalinolistna 'Zdechovice' – czeska odmiana 
o ciemnoczerwonych liściach;

4
40–60 
40–60 
80–100

c3 
c5 

c7,5
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Physocarpus opulifolius All Black 'minall2' PBR

Physocarpus capitatus 'Tilden Park'

Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'smpotw'

Physocarpus opulifolius 'Chameleon'
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Physocarpus opulifolius Amber Jubilee 'Jefam' PBR

Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 'smnpotwg' PBR
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PLATANUS – PLATAN
Platanus ×hispanica 'Acerifolia' 
platan klonolistny 'Acerifolia' – okazałe drzewo 
z charakterystycznie łuszczącą się korą;

6a 200–220 
420–440

c18 
c45

 
10–12

 
pa

Platanus ×hispanica 'Alphen's Globe'  
platan klonolistny 'Alphen's Globe' – zwarta, kulista odmiana; 6a 220–240 c45 8–10 pa

Platanus ×hispanica 'Podlasie'  
platan klonolistny 'Podlasie' – odmiana wyjątkowo odporna na 
mróz, polecana do uprawy w chłodniejszych rejonach;

5b 120–140 c5

POLIOTHYRSIS – POLIOTYRSIS

Poliothyrsis sinensis  
poliotyrsis chiński – rzadko spotykany krzew pochodzący  
z Chin; ozdobne białe, drobne, pachnące kwiaty, zebrane 
w okazałe wiechowate kwiatostany;

6b 120–140 c9

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 c5

POPULUS – TOPOLA

Populus alba 'Richardii'  
topola biała 'Richardii' – wysoki krzew lub niskie, wielopienne 
drzewo; liście złocistożółte od góry i srebrzystoszare od spodu; 

5a 140–160 
160–180

c5 
c10

Populus ×canadensis 'Serotina Aurea'  
topola kanadyjska 'Serotina Aurea' – potężne drzewo; liście 
złotożółte;

4 140–160 
160–180

c5 
c10

Populus ×candicans 'Aurora'  
topola włochata 'Aurora' – wysokie drzewo; liście młodych 
przyrostów biało-różowe;

4 120–140 
180–200

c7,5 
c10

Populus deltoides 'Fuego' 
topola amerykańska 'Fuego' – silnie rosnące drzewo; liście 
ciemnopurpurowe;

5b 120–140 
200–220

c7,5 
c20

 
6–8

Populus nigra 'Italica' 
topola włoska – popularne, szybko rosnące drzewo 
o wąskokolumnowej koronie;

5b 320–340 c75 10–12

Populus nigra 'Lombardy Gold'   
topola włoska 'Lombardy Gold' – liście złocistożółte; pokrój 
wąskokolumnowy, typowy dla topoli włoskiej;

5b 100–120 c5

Populus purdomii  
topola Purdoma – rzadko spotykany gatunek pochodzący  
z Chin; liście duże (do 25 cm), jajowate, jasnozielone, a na 
końcach pędów czerwonawe;

6b 280–300 c20

Populus tremula 'Pendula'  
topola osika 'Pendula' – niewielkie drzewo o płaczącym pokroju; 2 100–120 

160–180
c30 
c30

pa 
pa

POTENTILLA – PIĘCIORNIK

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 
pięciornik krzewiasty 'Abbotswood' – wzrost silny; kwiaty białe; 3 20–30 c2
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ePotentilla fruticosa Bella Bianca 'Hachbianca' PBR 
pięciornik krzewiasty Bella Bianca – zwarty, gęsty krzew 
o czystobiałych kwiatach;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bella Lindsey 'Hendlin' PBR  

pięciornik krzewiasty Bella Lindsey – zwarty pokrój, obficie 
kwitnie; kwiaty intensywnie zółte;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bella Sol 'Hanchdon' PBR  
pięciornik krzewiasty Bella Sol – zwarty pokrój; kwiaty 
intensywnie pomarańczowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bellissima 'Hachliss'PBR 

pięciornik krzewiasty Bellissima – niska odmiana 
o intensywnie różowych kwiatach;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR  
pięciornik krzewiastry Citrus Tart – krzew dorastający do  
0,9 m wys.; kwiaty podwójne, cytrynowożółte;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Cream'issima 'Minjau06' PBR 
pięciornik krzewiastry Cream'issima – duże kremowe kwiaty; 
zwarty pokrój;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Creme Brulee 'Bailbrule' PBR  

pięciornik krzewiasty Creme Brulee – kwiaty czystobiałe, 
półpełne kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Cream 'Mincrero01' PBR  

pięciornik krzewiasty Double Punch Cream – kwiaty 
kremowobiałe, półpełne; w pąkach różowe;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Gold 'Minjau03' PBR 

pięciornik krzewiasty Double Punch Gold – kwiaty żółte, 
półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 'Mincrer04' PBR  
pięciornik krzewiasty Double Punch Pastel – kwiaty 
kremowo-różowe, półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Peach 'Minjaro01' PBR  
pięciornik krzewiasty Double Punch Peach – kompaktowy 
krzew; dorasta do 0,5 m wys.; kwiaty półpełne, łososioworóżowe;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa Double Punch Tango 'Minora07' PBR 
pięciornik krzewiasty Double Punch Tango – kwiaty 
półpełne, czysto pomarańczowe;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa Glamour Girl 'Km01'PBR 

pięciornik krzewiasty Glamour Girl – oryginalne, dwubarwne 
kwiaty – płatki brzoskwinioworóżowe z ciemniejszą obwódką;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 
pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' – kwiaty żółte; wzrost silny; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldkissen' 
pięciornik krzewiasty 'Goldkissen' – kwiaty drobne, żółte; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldstar' 
pięciornik krzewiasty 'Goldstar' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 
pięciornik krzewiasty 'Goldteppich' – kwiaty żółte; niski, 
rozłożysty krzew;

3 20–30 c2
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Populus nigra 'Lombardy Gold' Populus ×candicans 'Aurora'

Populus alba 'Richardii'
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Populus ×canadensis 'Serotina Aurea'
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Potentilla fruticosa 'Klondike' 
pięciornik krzewiasty 'Klondike' – kwiaty żółte; 3 30–40 c3

Potentilla fruticosa 'Kobold' 
pięciornik krzewiasty 'Kobold' – kwiaty żółte; forma karłowa; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Lemon Meringue 'Bailmeringue'  
pięciornik krzewiasty Lemon Meringue – kwiaty jasnożółte, 
półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Lovely Pink 'Pink Beauty' PBR 

pięciornik krzewiasty Lovely Pink – krzew do 0,5 m wys.; 
kwiaty bardzo duże, różowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Lucas Red' 
pięciornik krzewiasty 'Lucas Red' – kwiaty czerwone; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Mandarin Tango 'Jefman' PBR   
pięciornik krzewiasty Mandarin Tango – kwiaty 
pomarańczowe; zwarty, kulisty pokrój;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa Mango Tango 'Uman' PBR 

pięciornik krzewiasty Mango Tango – krzew do 60 cm;  
kwiaty żółtopomarańczowe; pokrój wyprostowany;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Marian Red Robin 'Marrob' 
pięciornik krzewiasty Marian Red Robin – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa Marmalade 'Jefmarm' PBR  
pięciornik krzewiasty Marmalade – kwiaty intensywnie 
pomarańczowe, półpełne; zwarty, płaskokulisty pokrój;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa 'McKay's White' 
pięciornik krzewiasty 'McKay's White' – kwiaty białe; 3 30–40 c3

Potentilla fruticosa 'Orangeschimmer' 
pięciornik krzewiasty 'Orangeschimmer' – kwiaty czysto 
pomarańczowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Orang'issima 'Minora06' PBR 
pięciornik krzewiasty Orang'issima – duże, pomarańczowe 
kwiaty; dorasta do 0,5 m wys.;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Pink Paradise 'Kupinpa' PBR 

pięciornik krzewiasty Pink Paradise – kwiaty duże, podwójne, 
intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Red Ace' 
pięciornik krzewiasty 'Red Ace' – kwiaty czerwone; 3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Red Joker' 
pięciornik krzewiasty 'Red Joker' – kwiaty krwistoczerwone; 3 15–20 c2

Potentilla fruticosa Red'issima 'Minroug01' PBR 
pięciornik krzewiasty Red'issima – kwiaty duże, intensywnie 
czerwone; dorasta do 0,5 m wys.;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa 'Snowbird' 
pięciornik krzewiasty 'Snowbird' – kwiaty białe; pokrój zwarty; 3 15–20 c2

Potentilla fruticosa Solar'issima 'Minjaro02' PBR 
pięciornik krzewiasty Solar'issima – niski krzew dorastający do  
0,5 m.; kwiaty duże, pomarańczowe z jaśniejszym środkiem płatków;

3 20–30 c2
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ePotentilla fruticosa 'Tilford Cream'  
pięciornik krzewiasty 'Tilford Cream' – kwiaty kremowe; pokrój 
zwarty, płaskokulisty;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Zoë'  
pięciornik krzewiasty 'Zoë' – kwiaty cytrynowożółte; 3 30–40 c3

PRUNUS – CZEREMCHA, CZEREŚNIA, LAUROWIŚNIA, MIGDAŁEK, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA

Prunus ansu   
morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli 
pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;

5a 80–100 c5

Prunus avium 'Kruchtener Zwerg'  
czereśnia ptasia 'Kruchtener Zwerg' – zwarta, karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 120–140 c5

Prunus avium 'Pendula' 
czereśnia ptasia 'Pendula' – pokrój parasolowaty; 5a

80–100 
100–120 
140–160

c5 
c10 
c20

pa 
pa 
pa

Prunus avium 'Plena'  
czereśnia ptasia 'Plena' – kwiaty pełne, białe; 5a 100–120 c5

Prunus 'Blireana'  
śliwa 'Blireana' – liście duże, ciemnopurpurowe; kwiaty 
ciemnoróżowe, pełne;

6a 80–100 c5

Prunus campanulata 'Felix Jury'  
wiśnia dzwonkowata 'Felix Jury' – niewielkie drzewo 
o kielichowatym pokroju; kwiaty drobne, pojedyncze, 
jaskraworóżowe;

6a 100–120 c6

Prunus 'Candy Floss'  
wiśnia 'Candy Floss' – bardzo duże, pełne, różowe kwiaty; brzegi 
płatków wyraźnie ząbkowane;

6a 80–100 c9

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam'  
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój kolumnowy; liście 
purpurowoczerwone; 

5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Hessei'  
śliwa ałycza 'Hessei' – liście czerwone, żółto pstre; blaszka 
liściowa poszarpana;

5a 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Hollywood'   
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, 
czerwone owoce;

5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Nigra' 
śliwa ałycza 'Nigra' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty różowe; 5b 200–220 c25

Prunus cerasifera 'Oakville Crimson Spire'  
śliwa ałycza 'Oakville Crimson Spire' – nowa, amerykańska 
odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju i ciemnopurpurowych 
lisciach;

5b 180–200 c20

Prunus cerasifera 'Pissardii' 
śliwa ałycza 'Pissardii' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty różowe; 5b 180–200 c20

Prunus cerasifera 'Pissardii' × Prunus ussuriensis 
śliwa ałycza 'Pissardii' × śliwa usuryjska – mieszaniec otrzymany 
w Rosji; liście duże, czerwone; duża wytrzymałość na niskie 
temperatury;

4 50–60 
80–100

c5 
c5
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Potentilla fruticosa 
Double Punch Cream 'mincrero01' PBR

Potentilla fruticosa 
Lemon Meringue 'Bailmeringue'

Potentilla fruticosa 
Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR

Potentilla fruticosa 
Creme Brulee 'Bailbrule' PBR
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Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 'mincrer04' PBR

Potentilla fruticosa Mandarin Tango 'Jefman' PBR
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Prunus cerasifera 'Purpurea'  
śliwa ałycza 'Purpurea' – liście czerwonopurpurowe; 5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Rosea Plena' 
śliwa ałycza 'Rosea Plena' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty 
pełne, różowe;

5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Woodii' 
śliwa ałycza 'Woodii' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty różowe; 5b 200–220 

200–220
c45 
c45

6–8 
8–10

pa 
pa

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok' 
śliwa ałycza 'Złoty Obłok' – liście wiosną złotożółte, później 
zielenieją; 

5a 80–100 c5

Prunus cerasus 'Rhexii'  
wiśnia pospolita 'Rhexii' – kwiaty białe, pełne; 5b 80–100 c5

Prunus 'Chocolate Ice'  
wiśnia 'Chocolate Ice' – liście wiosną czekoladowobrązowe; 
kwiaty bardzo duże, białe, lekko zaróżowione; piękny 
pomarańczowy jesienne kolor liści;

5b 100–120 c9

Prunus ×cistena 
śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście ciemnopurpurowe 6a 60–80 c10

Prunus 'Collingwood Ingram' 
wiśnia 'Colingwood Ingram' – niewielkie drzewo o jaskrawo 
różowych kwiatach;

6a 80–100 c9

Prunus ×eminens 'Umbraculifera' 
wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' – wyjątkowo regularna, gęsta 
korona;

5b 220–240 
200–220

c55 
c70

10–12 
12–14

pa 
pa

Prunus incisa 'Arboretum Kórnik'  
wiśnia wczesna 'Arboretum Kórnik' – jedna z najwcześniej 
kwitnących wiśni japońskich; kwiaty drobne, bladoróżowe; 
kwitnie bardzo obficie;

6a 60–80 c5

Prunus incisa 'February Red' 
wiśnia wczesna 'February Red' – kwiaty różowe, pojedyncze; 
najwcześniej kwitnąca odmiana wiśni;

6a 60–80 c5

Prunus incisa Frilly Frock 'Mattrilly' 
wiśnia wczesna Frilly Frock – pokrój płaczący, parasolowaty; 
liście nieregularnie żółto obrzeżone;

6a 120–140 c10 pa

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' 
wiśnia wczesna 'Kojou-no-mai' – kwiaty białe; karłowa forma 
z powyginanymi pędami;

6a
30–40 
60–80 

100–120

c3 
c5 
c5

 
pa 
pa

Prunus 'Jelena'  
wiśnia 'Jelena' – kwiaty bardzo drobne, jasnoróżowe; kwitnie  
jako jedna z pierwszych wiśni;

6a 60–80 c5

Prunus 'Kiku-shidare-zakura' 
wiśnia 'Kiku-shidare-zakura' – kwiaty pełne, różowe; forma 
zwisająca;

6b

200–220 
100–120 
140–160 
140–160 
200–220

c20 
c10 
c12 
c20 
c43

 
 
 
 

8–10

 
pa 
pa 
pa 
pa

Prunus 'Kornicensis' 
wiśnia 'Kornicensis' – polska, bardzo obficie kwitnąca odmiana; 
kwiaty duże, białe, delikatnie różowiejące;

4 80–100 c5
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laurowiśnia wschodnia 'Caucasica Fontanette' – jedna 
z najlepszych odmian żywopłotowych laurowiśni; wzrost silny;

6a 80–100 c7,5

Prunus laurocerasus Etna 'Anbri' PBR  
laurowiśnia wschodnia Etna – zimozielony krzew o gęstym, 
płaskokulistym pokroju, osiągający 1,5 m wys.; liście duże, szeroko 
jajowate, błyszczące; 

6a 100–120 c30

Prunus laurocerasus Genolia 'Mariblon' PBR 
laurowiśnia wschodnia Genolia – zimozielony krzew o bardzo 
gęstym, regularnym, jajowatym pokroju; wzrost szybki; odmiana 
polecana na żywopłoty;

6a 60–80 c5

Prunus laurocerasus 'Miniredia' PBR  
laurowiśnia wschodnia 'Miniredia' – odmiana o bardzo zwartym, 
kulistym pokroju; dorasta do 1 m wys.; liście na młodych 
przyrostach pomarańczowobrązowe;

6a 40–60 c5

Prunus laurocerasus 'Obelisk' PBR  
laurowiśnia wschodnia 'Obelisk' – pokrój kolumnowy; wzrost silny; 6a 40–60 c5

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'  
laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' – zimozielony, wolno 
rosnący krzew o rozłożystym pokroju i wznoszących się ukośnie 
pędach; dorasta do 1 m wys.; odmiana polecana jako roślina 
okrywowa lub na niskie, formowane żywopłoty;

6a 40–60 c5

Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'  
laurowiśnia wschodnia 'Rotundifolia' – stosunkowo wytrzymała 
na mróz odmiana o dużych, eliptycznych, zaokrglonych liściach;

6a 80–100 c7,5

Prunus mume 'Dawn' 
morela japońska 'Dawn' – kwiaty różowe, półpełne; pokrój 
rozłożysty;

6b 40–60 c5

Prunus mume 'Omoi-no-mama'  
morela japońska 'Omoi-no-mama' – kwiaty białe, pojedyncze lub 
półpełne; czasami na drzewie pojawiają się kwiaty różowe lub 
dwubarwne – mające część płatków białych, część różowych;

6b 60–80 c5

Prunus mume 'Pendula' 
morela japońska 'Pendula' – kwiaty różowe, półpełne; pokrój 
płaczący;

6b
120–140 
120–140 
140–160

c5 
c15 
c15

 
pa 
pa

Prunus mume 'Sage'  
morela japońska 'Sage' – pędy dziwacznie zygzakowato 
powyginane; kwiaty różowe;

6b 60–80 c5

Prunus nipponica 'Ruby' 
wiśnia nippońska 'Ruby' – krzew do 4–5 m wys.; kwiaty 
ciemnoróżowe;

5b 100–120 
100–120

c5 
c10

Prunus 'Okame'  
wiśnia 'Okame' – niewielkie drzewo, bardzo obficie kwitnące 
przed rozwojem liści; kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po 
otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;

6a 80–100 
100–120

c5 
c9

 

Prunus padus 'Albertii' 
czeremcha pospolita 'Albertii' – regularny, stożkowaty pokrój; 3 120–140 c5

Prunus padus 'Colorata' 
czeremcha pospolita 'Colorata' – liście purpurowoczerwone; 
kwiaty różowe;

3
120–140 
160–180 
240–260

c5 
c7,5 
c15
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Prunus padus 'Nana' 
czeremcha zwyczajna 'Nana' – regularna, kulista korona do  
3 m średnicy; liście duże, skórzaste;

3 100–120 c5

Prunus padus 'Nowosibirskaja' 
czeremcha pospolita 'Nowosibirskaja' – liście duże, 
purpurowoczerwone;

3 80–100 
140–160

c5 
c5

Prunus padus 'Watereri' 
czeremcha zwyczajna 'Watereri' – odmiana o szerokiej, 
rozłożystej, regularnej koronie;

3 80–100 c5

Prunus 'Pandora' 
wiśnia 'Pandora' – kwiaty śnieżnobiałe; gęste, obficie kwitnące 
drzewo;

5b 120–140 c5

Prunus pendula 
wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój zwisający; 6a 140–160 

180–200
c20 
c20

pa 
pa

Prunus pendula 'Beni-shidare' (Prunus ×subhirtella  
'Pendula Rubra') 
wiśnia zwisła 'Beni-shidare' – pokrój zwisający; kwiaty 
ciemnoróżowe, pojedyncze;

6a 160–180 
180–200

c20 
c20

pa 
pa

Prunus persica 'Melred Weeping'  
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój płaczący, 
parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 120–140 c12 pa

Prunus 'Pink Parasol'  
wiśnia 'Pink Parasol' – bardzo duże, pełne, różowe kwiaty;  
pokrój drzewa rozłożysty;

6a 100–120 c5

Prunus pumila var. depressa  
wiśnia karłowa odmiana płożąca – zwarty, niski ścielący się krzew, 
polecany jako roślina okrywowa; piękny, jesienny kolor liści;

4 30–40 c3

Prunus Royal Flame 'Mieke'  
wiśnia 'Royal Flame' – liście wiosną brązowoczerwone, później 
zielenieją, a jesienią przebarwiają się na jaskrawo pomarańczowo; 
drzewo kwitnie bardzo obficie na biało;

6a 380–400 c90 14–16 pa

Prunus rufa 
wiśnia ruda – przepiękna, brązowo-czerwona, łuszcząca kora; 
jasnoróżowe kwiaty;

5a 120–140 c5

Prunus sargentii 
wiśnia Sargenta – kwiaty bladoróżowe, duże, pojedyncze; 
jesienią liście przebarwiają się na jaskrawopomarańczowy kolor; 
najwytrzymalsza na mróz wiśnia japońska;

4 120–140 c5

Prunus serrula 
wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne drzewo o początkowo 
łuszczącej się, później gładkiej, mahoniowobrązowej korze;

6b 100–120 
380–400

c5 
c55

 

Prunus serrula 'Amber Scots' 
wiśnia piłkowana 'Amber Scots' – kora 
bursztynowopomarańczowa;

6a 120–140 c9

Prunus serrulata 'Amanogawa' 
wiśnia piłkowana 'Amanogawa' – kolumnowa forma; duże,  
pełne, różowe kwiaty;

6b

140–160 
180–200 
200–220 
360–380 
260–280 
100–120

c5 
c15 
c20 
c45 
c55 
c10

 
 
 

6–8 
6–8 

 
 
 
 
 

pa
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Prunus serrulata 'Kanzan' 
wiśnia piłkowana 'Kanzan' – znana odmiana o pełnych  
różowych kwiatach;

6a

140–160 
200–220 
360–380 
200–220 
200–220 
260–280

c5 
c20 
c55 

c130 
c180 
c130

 
 

8–10 
16–18 
16–18 

 
 
 

pa 
pa 

Prunus serrulata 'Little Jeremy' 
wiśnia piłkowana 'Little Jeremy' – bardzo karłowa, miniaturowa 
odmiana; roczny przyrost to kilka centymetrów; kwiaty białe;

6a 100–120 c5

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 
wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – kwiaty pełne, różowe;  
liście ciemnopurpurowe;

6a

140–160 
180–200 
100–120 
200–220 
200–220 
200–220 
280–300

c5 
c20 
c10 
c45 
c55 
c90 
c130

 
 
 

8–10 
8–10 
12–14 

 
 

pa 
pa 
pa 
pa 

Prunus serrulata 'Shimidsu' 
wiśnia piłkowana 'Shimidsu' – kwiaty duże, białe, pełne; 6a 120–140 c5

Prunus serrulata 'Shirofugen'  
wiśnia piłkowana 'Shirofugen' – historyczna odmiana „wiśni 
japońskiej”; kwiaty duże, pełne, w pąkach różowe, po otwarciu 
białoróżowe; 

6a 260–280 c130

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' 
wiśnia piłkowana 'Sunset Boulevard' – pokrój kolumnowy; 
kwiaty duże, pojedyncze, białe;

6a 120–140 
480–500

c5 
c43

 
12–14

Prunus serrulata 'Taihaku'  
wiśnia piłkowana 'Taihaku' – bardzo duże (do 6 cm średnicy), 
pojedyncze, czystobiałe kwiaty; młode liście brązowawe, później 
zielenieją;

6a

140–160 
100–120 
120–140 
200–220

c5 
c7,5 
c10 
c130

 
pa 
pa 

Prunus serrulata 'Ukon' 
wiśnia piłkowana 'Ukon' – kwiaty w pąkach żółtozielone, 
po otwarciu kremowożółte, półpełne, bardzo duże; jedna 
z najoryginalniejszych wiśni japońskich;

6a 280–300 c180

Prunus 'Snow Fountains' 
wiśnia 'Snow Fountains' – piękny, malowniczy, płaczący pokrój; 
kwiaty czystobiałe;

6a 120–140 
160–180

c10 
c70

 
10–12

pa 
pa

Prunus spinosa 
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty białe; 
owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 40–60 c3

Prunus 'Spire' 
wiśnia 'Spire' – kwiaty jasnoróżowe z ciemnoczerwonym 
środkiem;

6a 160–180 
100–120

c5 
c9

Prunus 'Spring Snow' ('Beni-tamanishiki')  
wiśnia 'Spring Snow' – nieduże drzewo o kielichowatym pokroju; 
kwiaty pełne, białe, delikatnie zaróżowione; 

6a 80–100 c9

Prunus ×subhirtella 'Autumnalis Rosea' 
wiśnia różowa 'Autumnalis Rosea' – kwiaty różowe; zaczyna 
kwitnąć późną jesienią;

6a 260–280 c130
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Prunus incisa 'Arboretum Kórnik'

Prunus cerasifera 'Hollywood'Prunus 'Blireana'

Prunus ×subhirtella 'Dahlem'Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea'
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Prunus cerasus 'Rhexii'

Prunus serrulata 'Taihaku' Prunus ansu 

Prunus avium 'Plena' Prunus 'Jelena'
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Prunus ×subhirtella 'Dahlem'  
wiśnia różowa 'Dahlem' – niezwykle obficie kwitnący wysoki 
krzew; kwiaty są półpełne, białe z delikatnym, różowym 
odcieniem;

6a 120–140 c5

Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea'  
wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' – pokrój szeroko 
parasolowaty; kwiaty jasnoróżowe, pełne;

6a 120–140 
180–200

c20 
c20

pa 
pa

Prunus 'Tiltstone Hellfire'  
wiśnia 'Tiltstone Hellfire' – nieduże drzewo o kielichowatym 
pokroju; kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe;

6a 80–100 c9

Prunus 'Umineko'  
wiśnia 'Umineko' – drzewo o wzniesionym pokroju; kwiaty białe, 
pojedyncze, bardzo duże; piękne jesienne przebarwienie liści;

6a 420–440 c285

Prunus virginiana 'Canada Red'  
czeremcha wirginijska 'Canada Red' – liście ciemnopurpurowe; 4 280–300 

340–360
c25 
c25

 
6–8

Prunus yedoensis 'Somei-Yoshino' 
wiśnia jedońska 'Somei-Yoshino' – jedna z klasycznych wiśni 
japońskich; kwiaty białe, lekko różowiejące, pojedyncze;  
odmiana kwitnie niezwykle obficie; pokrój rozłożysty;

6a 120–140 c5

Prunus yedoensis 'Ivensii'  
wiśnia jedońska 'Ivensii' – kwiaty białe; pokrój zwisający; 6a

120–140 
80–100 
120–140

c5 
c7,5 
c12

 
pa 
pa

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis  
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony z pigwą 
i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 80–100 c5

PTEROSTYRAX – STYRAKOWIEC
Pterostyrax corymbosa 
styrakowiec chiński – rzadko spotykany krzew pochodzący 
z Chin i Japonii; białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są w okazałe 
wiechowate kwiatostany;

7a 100–120 c5

Pterostyrax hispida 
styrakowiec japoński – rzadko spotykany krzew o egzotycznym 
wyglądzie; delikatne, białe kwiaty zebrane są w puszyste, zwisające 
kwiatostany;

6b 100–120 c5

PYRACANTHA – OGNIK
Pyracantha 'Orange Glow' 
ognik 'Orange Glow' – pokrój wyprostowany; owoce 
pomarańczowe; odmiana odporna na parcha;

6b 80–100 
100–120

c5 
c10

Pyracantha 'Red Column' 
ognik 'Red Column' – pokrój wyprostowany; owoce czerwone; 6b 80–100 c5

Pyracantha 'Soleil d'Or' 
ognik 'Soleil d'Or' – szeroki krzew; owoce żółte; odporny na 
choroby;

6b 80–100 
100–120

c5 
c10

QUERCUS – DĄB

Quercus aliena 
dąb naragasziwa – rzadko spotykany wschodnioazjatycki gatunek 
o odwrotnie jajowatych, błyszczących, bardzo regularnych liściach; 

6a 60–80 c5
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dąb Kolumba Crimson Spire – pokrój kolumnowy; liście 
błyszczące, jesienią przebarwiają się na czerwono;

5b
60–80 

180–200 
240–260

c5 
c45 
c45

 
 

6–8

 
 

Quercus cerris  
dąb burgundzki – liście skórzaste, błyszczące; żołędzie 
w ozdobnych, „kudłatych” miseczkach;

6a 120–140 c10

Quercus cerris 'Argenteovariegata'  
dąb burgundzki 'Argenteovariegata' – liście szeroko biało 
obrzeżone;

6a 140–160 c10 pa

Quercus cerris 'Curly Head' PBR  
dąb burgundzki 'Curly Head' – wzrost powolny, kolumnowy; 
liście poskręcane, ciemnozielone;

6a 30–40 c10

Quercus cerris 'Fastigiata Bolte' 
dąb burgundzki 'Fastigiata Bolte' – pokrój kolumnowy; 6a 120–140 c10

Quercus ilicifolia 'Tromp Ball' 
dąb niedźwiedzi 'Tromp Ball' – krzew do 2 m wys.; skórzaste 
liście o ciekawym kształcie;

6a 30–40 c5

Quercus imbricaria 
dab dachówkowaty – oryginalny gatunek o lancetowatych 
liściach; jesienią liście przebarwiają się na żółto lub 
pomarańczowo;

6a 60–80 c5

Quercus 'Monument' PBR  
dąb 'Monument' – nowa, polska odmiana o szerokokolumnowym 
pokroju; liście duże, błyszczące, jaśniejsze od spodu; odmiana 
odporna na mączniaka;

5b 60–80 
340–360

c5 
c130

 
10–12

Quercus palustris 'Betty Jean' 
dąb błotny 'Betty Jean' – liście bardzo głęboko powcinane; 5a 40–60 c7,5

Quercus palustris 'Green Dwarf ' 5a 140–160 
180–200

c12 
c55

 
10–12

pa 
pa

Quercus palustris 'Green Pillar' 
dąb błotny 'Green Pillar' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 60–80 

80–100
c7,5 
c9

Quercus petraea 'Eastcolumn' 
dąb bezszypułkowy 'Eastcolumn' – forma kolumnowa; 5a 40–60 c5

Quercus petraea 'Insecata' 
dąb bezszypułkowy 'Insecata' – liście na krótkopędach  
wydłużone, bardzo postrzępione;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Mespilifolia' 
dąb bezszypułkowy 'Mespilifolia' – liście w dużej części 
całobrzegie, wydłużone;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Purpurea' 
dąb bezszypułkowy 'Purpurea' – odmiana o czerwonych liściach; 5a 40–60 c5

Quercus petraea 'St Basel'  
dąb bezszypułkowy 'St Basel' – pędy lekko powyginane; 5a 40–60 c5

Quercus petraea 'Włodzimierz Seneta'  
dąb bezszypułkowy 'Włodzimierz Seneta' – nowa polska  
odmiana dębu bezszypułkowego; liście nieregularnie biało i żółto 
pstre; młode przyrosty różowawe;

5a 60–80 c10 pa
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Quercus phellos 
dąb laurowy – drzewo oryginalnym ulistnieniu, przypominającym 
liście wierzb – 12 cm długości i 1–2,5 cm szerokości; 

6b 40–60 c5

Quercus pontica  
dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, skórzastych, jajowatych 
liściach; wzrost bardzo powolny;

6b 60–80 c5

Quercus robur 
dąb szypułkowy – wysokie drzewo o rozłożystej koronie; 5a 120–140 

140–160
c5 
c12

Quercus robur 'Alnarp' 
dąb szypułkowy 'Alnarp' – forma płacząca; 5a 120–140 c10 pa

Quercus robur 'Argenteomarginata' 
dąb szypułkowy 'Argenteomarginata' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Atropurpurea' 
dąb szypułkowy 'Atropurpurea' – liście purpurowoczerwone; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Concordia' 
dąb szypułkowy 'Concordia' – liście żółte; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Cristata'  
dąb szypułkowy 'Cristata' – liście grzebieniasto poskręcane; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Cucullata' – liście łyżeczkowato powyginane; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Facrist' 
dąb szypułkowy 'Facrist' – liście grzebieniasto poskręcane; pokrój 
kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Fastigiata' 
dąb szypułkowy 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Fastigiate Koster' 
dąb szypułowy 'Fastigiate Koster' – korona kolumnowa, wąska; 5a

60–80 
200–220 
320–340

c5 
c43 
c80

 
 

12–14
Quercus robur 'Fűrst Schwarzenberg' 
dąb szypułkowy 'Fűrst Schwarzenberg' – pędy świętojańskie  
biało pstre;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Heterophylla Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Heterophylla Cucullata' – liście różnokształtne, 
łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Irtha' 
dąb szypułkowy 'Irtha' – liście nieregularne, poskręcane; 5a 40–60 c5

Quercus robur 'Jan Kiepura' 
dąb szypułkowy 'Jan Kiepura' – 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 c5

Quercus robur 'Jan Zamoyski'  
dąb szypułkowy 'Jan Zamoyski' – 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 c5

Quercus robur 'Kasseler Rakete'  
dąb szypułkowy 'Kasseler Rakete' – wąskokolumnowy pokrój; 5a 60–80 c5
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eQuercus robur 'Menhir' 
dąb szypułkowy 'Menhir' – pokrój kolumnowy; karłowa, zwarta 
forma;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Miky'  
dąb szypułkowy 'Miky' – forma karłowa; liście błyszczące,  
zielone, głęboko powcinane;

5a
60–80 
80–100 
120–140

c5 
c10 
c10

 
pa 
pa

Quercus robur 'Papillon Rouge'  
dąb szypułkowy 'Papillon Rouge' – nieregularny, lekko 
przewisający pokrój;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Pectinata' 
dąb szypułkowy 'Pectinata' – liście głęboko powciane, 
„grzebieniowate”;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Posnania'  
dąb szypułkowy 'Posnania' – nowa polska odmiana dębu 
szypułkowego; liście bardzo długie (do 30 cm), zwisające,  
głęboko powcinane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Rita's Gold' 
dąb szypułkowy 'Rita's Gold' – liście żółtawozielone; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Salfast' 
dąb szypułkowy 'Salfast' – liście całobrzegie, podobne do liści 
wierzby; pokrój kolumnowy;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Salicifolia'  
dąb szypułkowy 'Salicifolia' – liście całobrzegie, przypominające 
liście wierzb;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Scolopendriifolia' 
dąb szypułkowy 'Scolopendriifolia' – liście wydłużone, 
łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Siedlec' 
dąb szypułkowy 'Siedlec' – jeden z najwęższych, kolumnowych 
dębów;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Strypemonde' 
dąb szypułkowy 'Strypemonde' – liście nieregularnie 
postrzępione, bardzo długie, zwisające;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Timuki' 
dąb szypułkowy 'Timuki' – duże czerwonopurpurowe liście; 
odmiana silnie i zdrowo rosnąca;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Variegata' 
dąb szypułkowy 'Variegata' – liście z nieregularnymi, 
kremowożółtymi plamami;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Zeeland' 
dąb szypułkowy 'Zeeland' – wąskokolumnowa odmiana; 5a 60–80 c5

Quercus rubra 
dąb czerwony – duże, błyszczące liście, przebarwiające się na 
jesieni na czerwono;

5a
160–180 
220–240 
240–260

c10 
c20 
c30

Quercus rubra 'Aurea'  
dąb czerwony 'Aurea' – duże, żółte liście; 5a 80–100 c7,5 pa

Quercus rubra 'Boltes Gold' 
dąb czerwony 'Boltes Gold' – duże, żółte liście; odmiana mało 
podatna na oparzenia słoneczne;

6a 120–140 c10 pa
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Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride'Quercus robur 'Jan Zamoyski'

Quercus robur 'Cristata'Quercus cerris 'Argenteovariegata'
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Quercus pontica Quercus cerris 'Curly Head' PBR

Quercus rubra 'Aurea' Quercus robur 'Miky'
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Quercus rubra 'Evenley Gold'  
dąb czerwony 'Evenley Gold' – liście wiosną jaskrawożółte, 
później jasnozielone, a jesienią czerwonoróżowe;

6a 80–100 c7,5 pa

Quercus rubra 'Rocket' 
dąb czerwony 'Rocket' – pokrój kolumnowy; 6a 80–100 c7,5 pa

Quercus rubra 'Vana'  
dąb czerwony 'Vana' – liście biało i kremowo upstrzone; 6a 160–180 c10 pa

Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride'  
dąb czerwony 'Wolfsdonk's Pride' – liście biało upstrzone; 6a 60–80 

80–100
c5 

c7,5
 

pa

Quercus serrata 'Ishii' 
dąb piłkowany 'Ishii' – liście białokremowo nakrapiane; wysoka 
wytrzymałość na mróz;

5b 80–100 
80–100

c7,5 
c10

pa 
pa

Quercus ×warei Regal Prince 'Long' 
dąb Ware'a Regal Prince – pokrój kolumnowy; błyszczące, 
skórzaste liście;

5b
60–80 

220–240 
300–320

c5 
c90 
c90

 
6–8 
8–10

 

RHAMNUS – KRUSZYNA

Rhamnus frangula 'Aspleniifolia' 
kruszyna pospolita 'Aspleniifolia' – blaszka liściowa tylko wokół 
głównego nerwu;

3
40–60 

100–120 
120–140

c4 
c15 
c30

Rhamnus frangula 'Fine Line' 
kruszyna pospolita 'Fine Line' – pokrój kolumnowy; blaszka 
liściowa tylko wokół głównego nerwu;

3
50–60 

80–100 
160–180

c5 
c12 
c45

 
 

Rhamnus frangula 'Minaret' 
kruszyna pospolita 'Minaret' – pokrój kolumnowy; 3 60–80 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 60–80 c5

RHUS – SUMAK

Rhus typhina 'Dissecta' 

sumak octowiec 'Dissecta' – liście postrzępione; 5a 80–100 c5

Rhus typhina Tiger Eyes 'Bailtiger' PBR  
sumak octowiec Tiger Eyes – liście postrzępione, złotożółte; 5a 60–80 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 100–120 c20

RIBES – PORZECZKA

Ribes alpinum 'Pumilum' 
porzeczka alpejska 'Pumilum' – niska, ścieląca się odmiana, 
polecana jako roślina okrywowa w chłodniejsze rejony  
Europy i Azji;

3 20–30 c2

Ribes alpinum 'Schmidt' 
porzeczka alpejska 'Schmidt' – zwarty krzew do 1,5 m wys.; liście 
bardzo drobne;

3 60–80 c5
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eROBINIA – GROCHODRZEW, ROBINIA, „AKACJA”

Robinia 'Anna Irena' PBR  

robinia 'Anna Irena' – nowa polska odmiana odznaczająca się 
dwubarwnymi, biało-różowymi kwiatami;

5a 140–160 c5

Robinia ×margaretta Casque Rouge 'Pink Cascade' 
robinia Małgorzaty Casque Rouge – obficie kwitnąca na 
różowo, szybko rosnąca odmiana;

5b 120–140 c5

Robinia ×margaretta 'Georgia da Torino'  
robinia Małgorzaty 'Georgia da Torino' – nowa włoska odmiana 
odznaczająca się ciemnoróżowymi kwiatami; niewielkie drzewo 
osiągające 8–10 m wys.;

5b 160–180 c12

Robinia pseudoacacia 'Altdorf '  
robinia akacjowa 'Altdorf ' – złotożółte liście pięknie kontrastują 
z czerwonawymi pędami;

5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Aurea'  
robinia akacjowa 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny; 5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Fastigiata' 
robinia akacjowa 'Fastigiata' – pokrój wzniesiony; liście 
pięciolistkowe;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Frisia' 
robinia akacjowa 'Frisia' – piękna, żółtolistna odmiana; 5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'  
robinia akacjowa 'Karolina Zamoyska' – liść różnokształtny, biało 
i żółto marmurkowany; przez wiele lat zaginiona, stara polska 
odmiana robinii, pochodząca ze słynnych Szkółek w Podzamczu;

5a 100–120 c5

Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula' 
robinia akacjowa 'Monophylla Pendula' – drzewo 
o nieregularnym, przewisającym pokroju; liście najczęściej 
pięciolistkowe z rzadko ułożonymi listkami;

5a 240–260 c12

Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate' 
robinia akacjowa 'Ohio Prostrate' – pokrój parasolowaty;  
wzrost silny;

5b 200–220 c30 10–12 pa

Robinia pseudoacacia 'Pendula'  
robinia akacjowa 'Pendula' – pędy i liście przewisające; 5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Pendulifolia' 
robinia akacjowa 'Pendulifolia' – liście wydłużone, przewisające 
pod własnym ciężarem;

5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'  
robinia akacjowa 'Rozynskiana' liście i kwiatostany zwisajce, do  
50 cm długości; odmiana hodowli Feliksa Rożyńskiego ze  
Szkółek w Podzamczu;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' 
robinia akacjowa 'Semperflorens' – odmiana powtarzająca 
kwitnienie w sierpniu i wrześniu;

5a 100–120 c5

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' 
robinia akacjowa 'Tortuosa' – liście i pędy spiralnie poskręcane; 5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia Twisty Baby 'Lace Lady' 
robinia akacjowa Twisty Baby – pędy i liście poskręcane;  
forma karłowa;

5a 160–180 
180–200

c30 
c30

6–8 pa 
pa
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Robinia 'Purple Robe' Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia pseudoacacia 'Aurea'
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Robinia pseudoacacia 'Altdorf '

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'
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Robinia 'Purple Robe'  
robinia 'Purple Robe' – wzrost szybki; kwiaty ciemnofioletowe; 5b 120–140 c5

Robinia ×slavinii 'Hillieri' 
robinia Slavina 'Hillieri' – kwiaty jasnoróżowe; kwitnienie  
bardzo obfite;

5b 120–140 c5

ROSA – RÓŻA
Rosa 'Adelaide Hoodless'  
róża 'Adelaide Hoodless' – bardzo wytrzymały na mróz i choroby 
krzew o zwartym pokroju; kwiaty różowoczerwone, półpełne, 
płaskie, z żółtym wnętrzem, niewielkie, lekko pachnące;

5a 40–50 c4

Rosa 'Campfire'  
róża 'Campfire' – kwiaty dwubarwne – żółte z różowym 
obrzeżeniem; 

5a 40–50 c4

Rosa canina 
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; kwiaty 
jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina lecznicza;

4 40–60 c5

Rosa 'Champlain' 
róża 'Champlain' – kwiaty czerwone; powtarza kwitnienie; 
odmiana intensywnie pachnąca;

5a 40–50 c4

Rosa 'Cuthbert Grant'  
róża 'Cuthbert Grant' – kwiaty purpurowoczerwone, półpełne; 
wcześnie rozpoczyna kwitnienie;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa ×damascena 'Blush Damask'  
róża damasceńska 'Blush Damask' – wysoki, przewisający krzew 
o pełnych, różowych, wyjątkowo silnie pachnących kwiatach; 
wysoka wytrzymałość na mróz;

4 60–80 c5

Rosa Dart's Defender 'Defender' 
róża Dart's Defender – niski, ścielący się krzew; kwiaty 
różowe, duże; idealna odmiana do dużych nasadzeń;

5a 60–80 c3

Rosa 'David Thomson'  
róża 'David Thomson' – kwiaty intensywnie różowe, półpełne; 
odmiana silnie pachnąca;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Frontenac'  
róża 'Frontenac' – kwiaty różowe, półpełne; krzew do 1 m wys.; 
obfite kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa Golden Penny 'Rugul' 
róża Golden Penny – róża okrywowa; kwiaty pełne, żółte; 6b 20–30 c2

Rosa 'Henry Kelsey'   
róża 'Henry Kelsey' – kwiaty pełne, czerwone z żółtym środkiem; 
pnącze do 2,5 m wys.;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Hope for Humanity' 
róża 'Hope for Humanity' – krzew bardzo odporny na mróz; 
kwiaty ciemnoczerwone, pełne;

5a 40–50 c4

Rosa 'John Davis' 
róża 'John Davis' – bardzo odporna na mróz i szkodniki 
kanadyjska róża pnąca; kwiaty półpełne, jasnoróżowe; kwitnie 
bardzo obficie;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Lac Majeau' 
róża 'Lac Majeau' – kwiaty białe, półpełne z żółtym środkiem; 
wcześnie rozpoczyna kwitnienie; 

5a 30–35 
40–50

c3 
c4
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eRosa 'Lambert Closse' 
róża 'Lambert Closse' – kwiaty pełne, różowe; dorasta do 1 m wys.; 5a 30–35 

40–50
c3 
c4

Rosa 'Louis Riel' 
róża 'Louis Riel' – kwiaty białe, pojedyncze; liście niebieskawe; 5a 40–50 c4

Rosa 'Louise Bugnet'   
róża 'Louise Bugnet' – kwiaty duże, białe, półpełne lub pełne; 
kwitnie bardzo obficie i powtarza kwitnienie;

5a 30–35 c3

Rosa 'Marie Bugnet'  
róża 'Marie Bugnet' – zwarty , niski krzew; kwiaty duże, białe, 
półpełne;

40–50 c4

Rosa 'Miniature Tricolor'  
róża 'Miniature Tricolor' – niski, karłowy, ścielący się krzew; 
kwiaty pełne, ciemnożółte, stopniowo różowiejące w miarę 
przekwitania;

6b 20–30 c2

Rosa 'Morden Centennial'  
róża 'Morden Centennial' – bardzo odporna na mróz i szkodniki 
kanadyjska odmiana; luźny krzew dorasta do 1,5 m wys.; kwiaty 
duże, różowe, półpełne;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Fireglow' 
róża 'Morden Fireglow' – bardzo odporna na mróz i szkodniki 
kanadyjska odmiana; luźny krzew dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty 
duże, jasnoczerwone, półpełne;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Ruby' 
róża 'Morden Ruby' – kwiaty pełne, ciemnoróżowe; dorasta do  
1 m wys.; kwitnie bardzo obficie; bardzo odporna na mróz;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Snowbeauty'  
róża 'Morden Snowbeauty' – odmiana o zwartym, niskim 
pokroju; osiąga 1,2 m wys.; kwiaty czystobiałe, pojedyncze; 
kwitnie bardzo obficie; bardzo odporna na mróz;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Nicolas'  
róża 'Nicolas' – bardzo wytrzymały na mróz i choroby krzew 
o zwartym pokroju; kwiaty czysto czerwone, półpełne; kwitnie 
bardzo obficie i powtarza kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa 'Orange Beauty' 
róża 'Orange Beauty' – róża okrywowa; kwiaty pełne, 
pomarańczowe;

6a 20–30 c2

Rosa 'Prairie Joy'  
róża 'Prairie Joy' – kwiaty pełne, różowe z ciemniejszymi 
zewnętrznymi płatkami; bardzo odporna na mróz;

5a 40–50 c4

Rosa 'Rote The Fairy' 
róża 'Rote The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty ciemnoczerwone, 
pełne;

6a 20–30 c2

Rosa rugosa  
róża pomarszczona – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty duże, różowe;

5a 40–60 c3

Rosa rugosa 'Jens Munk' 
róża pomarszczona 'Jens Munk' – odmiana dorasta do 1,2 m wys.; 
kwiaty różowe, półpełne, o wąskich, gęsto ułożonych płatkach; 

5a 30–35 
40–50

c3 
c4
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Rosa 'Morden Snowbeauty' Rosa 'Morden Centennial'

Rosa 'Frontenac'

Rosa 'Louise Bugnet' Rosa 'William Baffin'

Rosa 'David Thomson'  
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Rosa ×damascena 'Blush Damask'

Rosa 'Henry Kelsey' Rosa 'Cuthbert Grant'
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Rosa rugosa Passion 'Rokoko' 
róża pomarszczona Passion – odmiana dorasta do  
1,2 m wys.; kwiaty różowe, półpełne, o wąskich, gęsto ułożonych 
płatkach; 

5a 30–40 c3

Rosa rugosa White Perfection 'Schneeberg No 30' 
roża pomarszczona White Perfection – odmiana dorasta  
do 1,5 m wys.; kwiaty śnieżnobiałe, półpełne;

5a 30–40 c3

Rosa 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'  
róża 'Souvenir d'Alphonse Lavallée' – wysoki krzew o luźnym 
pokroju i bardzo długich, łukowato wygiętych pędach; kwiaty 
płaskie, pełne, ciemnopurpurowe;

6a 30–35 c3

Rosa 'The Fairy' 
róża 'The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty jasnoróżowe, pełne; 6a 20–30 c2

Rosa 'Thérèse Bugnet'  
róża 'Thérèse Bugnet' – kwiaty różowe z żółtym środkiem; pełne 
i półpełne; o intensywnym różanym zapachu; dorasta do 2 m wys.;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'White Fairy' 
róża 'White Fairy' – róża okrywowa; kwiaty białe, pełne; 6a 20–30 c2

Rosa 'William Baffin'  
róża 'William Baffin' – kwiaty ciemnoróżowe z żółtym środkiem; 
pojedyncze; o delikatnym różanym zapachu; obfite kwitnienie; 
dorasta do 2,5 m wys.; bardzo odporna na mróz;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Winnipeg Parks' 
róża 'Winnipeg Parks' – kwiaty intensywnie czerwonoróżowe, 
o delikatnym różanym zapachu; dorasta do 0,7 m wys.;

5a 40–50 c4

RUBUS – JEŻYNA, MALINA
Rubus caesius 
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym nalotem; 
ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus chamaemorus 
malina moroszka – niska, ścieląca się roślina o bardzo smacznych, 
pomarańczowych owocach; 

2 20–30 c5

Rubus cockburnianus Golden Vale 'Wyego' 
jeżyna białopędowa Golden Vale – krzew do 1,5 m wys.; liście 
złotożółte; pędy pokryte srebrnobiałym nalotem woskowym;

6b 60–80 c5

Rubus idaeus 'Aureus'  
malina właściwa 'Aureus' – liście wiosną złocistożółte, później 
zielonożółte; 

6a 60–80 c5

Rubus microphyllus 'Variegatus' 
jeżyna drobnolistna 'Variegatus' – niski krzew dorastający do  
0,5 m wys; drobne, biało i różowo upstrzone liście;

6b 40–60 c3

SALIX – WIERZBA

Salix alba 
wierzba biała – popularne wilgociolubne drzewo; nieodłączny 
element polskiego krajobrazu;

4 180–200 
180–200

c70 
c130

30–40 
60–70

pa 
pa

Salix alba 'Aurea'  
wierzba biała 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny, typowy dla 
gatunku;

4

160–180 
200–220 
180–200 
180–200

c7,5 
c15 
c20 
c30

 
 

6–8 
8–10

 
 

pa 
pa
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eSalix alba 'Chermesina' 
wierzba biała 'Chermesina' – pędy zimą pomarańczowe; 4 120–140 

160–180
c5 

c10

Salix alba 'Dart's Snake' 
wierzba biała 'Dart's Snake' – pędy i liście spiralnie poskręcane; 4 120–140 c5

Salix alba 'Golden Ness'  
wierzba biała 'Golden Ness' – pędy zimą jaskrawożółte; 4

120–140 
160–180 
200–220

c5 
c10 
c12

Salix alba 'Strachowo' 
wierzba biała 'Strachowo' – nowa odmiana wyhodowana  
w naszej szkółce; pędy zimą jasnopomarańczowe;

4
120–140 
160–180 
200–220

c5 
c10 
c15

Salix alba 'Vitellina Pendula' 
wierzba biała 'Vitellina Pendula' – pędy złocistożółte; 
majestatyczny, płaczący pokrój;

5b 180–200 
200–220

c7,5 
c15

Salix alba 'Yelverton' 
wierzba biała 'Yelverton' – zimą pędy pomarańczowoczerwone 
i żółtopomarańczowe;

4 160–180 c10

Salix aurita 'Büchelberg' 
wierzba uszata 'Büchelberg' – liście nieregularnie kremowo 
upstrzone;

4 120–140 c5

Salix babylonica 'Crispa' 
wierzba babilońska 'Crispa' – liście lancetowate, spiralnie 
poskręcane; dorasta do 5 m wys.;

5b 100–120 
160–180

c5 
c15

Salix babylonica 'Tortuosa' 
wierzba babilońska 'Tortuosa' – drzewo o wyprostowanych, 
spiralnie poskręcanych pędach;

5b
140–160 
160–180 
220–240

c5 
c10 
c20

 
 

pa

Salix babylonica var. pekinensis 'Pendula'  
wierzba babilońska odmiana pekińska 'Pendula' – drzewo 
o pięknym, majestatycznym, płaczącym pokroju; cienkie, 
delikatne, zwisające gałęzie;

6a 180–200 
220–240

c7,5 
c15

Salix 'Boydii'  
wierzba 'Boydii' – liście drobne, srebrnoszare; forma karłowa; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a 15–20 c2

Salix caprea 'Curly Locks' 
wierzba iwa 'Curly Locks' – forma zwisająca o pogiętych 
gałęziach;

4 110 c5 pa

Salix caprea 'Ogon'   
wierzba iwa 'Ogon' – liście wiosną złotożółte, później bladożółte; 4 70 c3 pa

Salix caprea 'Pendula' 
wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca; 4

120 
130 
150 
180 
200

c5 
c5 

c7,5 
c10 
c10

 
 
 
 

6–8

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Salix caprea 'Silberglanz'  
wierzba iwa 'Silberglanz' – odmiana odznaczajca si wielkimi 
srebrzystoszarymi baziami; polecana do kompozycji 
florystycznych;

4
140–160 
180–200 
260–280

c7,5 
c15 
c20

 
 

pa

Salix 'Caradoc' 
wierzba 'Caradoc' – gałęzie powyginane; kora 
pomarańczowożółta;

5b
140–160 
160–180 
180–200

c5 
c10 
c15
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Salix gracilistyla 'Melanostachys'Salix caprea 'Ogon'

Salix 'Boydii'Salix udensis 'Sekka' 
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Salix gracilistyla 'Mt Aso'
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złoty medal flowers expo, moskwa 2016
gold medal flowers expo, moscow 2016

srebrny medal zieleń to życie 2016
silver medal green is life 2016



– 198 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Salix cinerea 'Tricolor' 
wierzba szara 'Tricolor' – liście szarozielone, biało i różowo 
upstrzone;

4 100 c3 pa

Salix daphnoides 'Wintersonne' 
wierzba wawrzynkowa 'Wintersonne' – liście podłużne, do 3 cm 
długości; pędy zimą zielonożółte z niebieskawym woskowym 
nalotem;

4 120–140 
160–180

c5 
c10

Salix elaeagnos 'Angustifolia'  
wierzba siwa 'Angustifolia' – wysoki krzew; wąskie, wydłużone, 
srebrzystoszare liście;

5a 100 c3 pa

Salix ×erdingeri 
wierzba wiedeńska – pędy brązowoczerwone; długie, ozdobne 
bazie;

5a 140–160 c7,5

Salix 'Erythroflexuosa' 
wierzba 'Erythroflexuosa' – pędy i liście powyginane; pokrój 
płaczący;

5b 140–160 
160–180

c7,5 
c10

Salix 'Fantazija' 
wierzba 'Fantazija' – rosyjska odmiana o delikatnie przewisającym 
pokroju i fantazyjnie pofalowanych liściach;

4 120–140 c5

Salix 'Flame' 
wierzba 'Flame' – pędy jaskrawopomarańczowe; szczególnie 
ozdobna zimą;

4 140–160 
160–180

c5 
c10

Salix fragilis 'Bullata' 
wierzba krucha 'Bullata' – odmiana o regularnej, kulistej koronie; 4 80–100 

140–160
c5 

c10

Salix gracilistyla  
wierzba wiotka – bardzo ozdobne, srebrzystoszare kwiatostany 
(„bazie”); krzew dorasta do 2 m wys.;

6a 40–60 
100

c3 
c3

 
pa

Salix gracilistyla 'Melanostachys'  
wierzba wiotka 'Melanostachys' – wierzba ozdobna 
z oryginalnych, czarnych kwiatostanów („kotków”);

6b 100 c3 pa

Salix gracilistyla 'Mt Aso'  
wierzba wiotka 'Mt Aso' – niezwykle atrakcyjna odmiana 
odznaczająca się czerwonoróżowymi baziami; kwitnie w lutym;

6a
40–60 

100 
60–80

c3 
c3 

c7,5

 
pa 

Salix integra 'Hakuro-nishiki' 
wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' – odmiana o liściach biało 
i różowo upstrzonych;

6a

40–60 
80 
100 
150 
180

c2 
c3 
c3 
c5 

c10

 
 
 
 

6–8

 
pa 
pa 
pa 
pa

Salix integra 'Pendula' 
wierzba całolistna 'Pendula' – forma zwisająca; 6a

100 
130 
150 
180

c3 
c5 
c5 

c7,5

pa 
pa 
pa 
pa

Salix kurilensis 
wierzba kurylska – niski, ścielący się krzew; duże, skórzaste, 
błyszczące liście; 

4 20–30 c5

Salix ledebouriana 'Pyramidalis' 
wierzba Ledeboura 'Pyramidalis' – pokrój wyprostowany; liście 
srebrzystoszare;

4 140–160 c5
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eSalix magnifica 
wierzba wspaniała – oryginalny gatunek o wielkich (do 25 cm) 
srebrzystoszarych jajowatych liściach i długich (do 10 cm) 
baziach; młode przyrosty czerwonopurpurowe;

5a 100 c3 pa

Salix matsudana 'Pendula'  
wierzba mandżurska 'Pendula' – wysokie drzewo o majestatycznym 
pokroju; pędy cienkie, bardzo długie, zwisające; 

6a 120–140 c5

Salix moupinensis 
wierzba mupińska – krzew o egzotycznym wyglądzie; grube, 
czerwone, rozwidlające się pędy; błyszczące, skórzaste liście;

6a 100 c3 pa

Salix 'Pamiati Bażowa' 
wierzba 'Pamiati Bażowa' – wysokie drzewo o lekko 
przewisającym pokroju; zimą pędy pomarańczowe; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4
160–180 
200–220 
240–260

c7,5 
c15 
c20

 
 

pa

Salix 'Płakuczyj Gnom' 
wierzba 'Płakuczyj Gnom' – zwarta, karłowa odmiana 
o płaczącym pokroju;

4 30–40 
60–80

c2 
c3

Salix purpurea 'Howki' 
wierzba purpurowa 'Howki' – pokrój kolumnowy; liście 
srebrzystoszare; ozdobne, czerwonawe kwiatostany;

5a 120–140 
160–180

c5 
c10

Salix purpurea 'Nana' 
wierzba purpurowa 'Nana' – krzew do 0,5 m wys.; cienkie,  
wiotkie gałęzie; delikatne, srebrzyste liście;

5a 30–40 
100

c2 
c3

 
pa

Salix purpurea 'Pendula'  
wierzba purpurowa 'Pendula' – forma zwisająca; liście 
srebrzystoszare;

5a 100 c3 pa

Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma' (typ resistenta) 
wierzba płacząca 'Chrysocoma' – drzewo o rozłożystej koronie; 
pędy długie, żółte, zwisające do ziemi; typ mało podatny na rdzę;

5b

180–200 
220–240 
240–260 
240–260

c7,5 
c15 
c20 
c20

 
 
 

6–8

 
 
 

pa
Salix 'Sieriebristaja' 
wierzba 'Sieriebristaja' – wysoki, silnie rosnący krzew; liście 
pokryte srebrzystoszarym kutnerem;

4 140–160 c5

Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' 
wierzba 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' – pędy i liście spiralnie 
poskręcane; kora oliwkowozielona; odmiana bardzo odporna na 
mróz;

4
120–140 
160–180 
200–220

c5 
c10 
c15

Salix 'Szarowidnyj Karlik'  
wierzba 'Szarowidnyj Karlik' – karłowa odmiana o kopulastym 
pokroju; dorasta do 1,2 m wys.;

4 30–40 c2

Salix ×tsugaluensis 'Ginme' 
wierzba tsugalska 'Ginme' – krzew dorastający do 2 m wys.; 
wydłużone, srebrzyste bazie; młode liście pomarańczowe, później 
jasnozielone;

6a 60–80 c5

Salix udensis 'Sekka'  
wierzba sachalińska 'Sekka' – końcówki gałązek staśmione, 
spłaszczone i powyginane;

5b 140–160 c7,5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus canadensis 'Acutiloba'  
bez kanadyjski 'Acutiloba' – liście postrzępione; 6a 40–60 c5
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Sambucus miquelii 
bez Miquela – rzadki gatunek pochodzący z Sachalinu; ozdobne, 
czerwone owoce;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Anatole'   
bez czarny 'Anatole' – liście nieregularnie żółto upstrzone;  
wzrost silny;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Aurea'  
bez czarny 'Aurea' – liście żółte;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Bad Muskau'  
bez czarny 'Bad Muskau' – liście duże z żółtymi przebarwieniami;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra Black Beauty 'Gerda' PBR  
bez czarny Black Beauty – liście ciemnopurpurowe; kwiaty 
jasnoróżowe;

5b 60–80 c5

Sambucus nigra Black Lace 'Eva' PBR 

bez czarny Black Lace – liście ciemnopurpurowe, strzępiaste; 
kwiaty jasnoróżowe;

5b 40–60 c5

Sambucus nigra Black Tower 'Eiffel 1' PBR 

bez czarny Black Tower – pokrój kolumnowy; liście 
ciemnopurpurowe;

5b 60–80 
180–200

c5 
c60

Sambucus nigra 'Blue Sheen' 
bez czarny 'Blue Sheen' – bordowe liście z niebieskawym 
połyskiem; kwiaty jasnoróżowe;

5b 60–80 c5

Sambucus nigra 'Din Drylof ' 
bez czarny 'Din Drylof ' – odmiana obficie owocująca; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra Golden Tower 'Jdeboer001' PBR 
bez czarny Golden Tower – liście żółte, głęboko powcinane; 
pokrój wzniesiony;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Green Tower' 
bez czarny 'Green Tower' – pokrój wyprostowany, kolumnowy; 
liście pokarbowane, ciemnozielone;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Guincho Purple' 
bez czarny 'Guincho Purple' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Linearis' 
bez czarny 'Linearis' – listki bardzo wąskie, nitkowate; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Luteovariegata' 
bez czarny 'Luteovariegata' – liście nieregularnie żółto upstrzone; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Madonna' 
bez czarny 'Madonna' – liście szeroko, żółto obrzeżone; 5a 40–60 

40–60
c3 
c5

Sambucus nigra 'Marion Bull' 
bez czarny 'Marion Bull' – liście drobne, karbowane z żółtymi 
przebarwieniami;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Monstrosa'  
bez czarny 'Monstrosa' – pędy staśmione; dziwaczny wygląd 
krzewu;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Naomi' 
bez czarny 'Naomi' – liście biało obrzeżone; 5a 40–60 c3
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eSambucus nigra 'Obelisk' PBR    
bez czarny 'Obelisk' – nowa odmiana bzu wyhodowana w naszej 
szkółce; pokrój kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Pendula' 
bez czarny 'Pendula' – forma zwisła; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Plena' 
bez czarny 'Plena' – kwiaty pełne; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Pulverulenta'  
bez czarny 'Pulverulenta' – liście biało nakrapiane; 5a 40–60 

40–60
c5 
c12

Sambucus nigra 'Rosies Selection'  
bez czarny 'Rosies Selection' – liście miedzianożółte; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej plenności; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra Serenade 'Jonade' PBR 

bez czarny Serenade – wiosną liście różowoczerwone, później 
żółtozielone, a na końcach pędów czerwonawe;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra subsp. cerulea  
bez czarny podgatunek niebieski – owoce szaroniebieskie, 
zebrane w okazałe owocostany;

6b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Golden Lace' 
bez koralowy 'Golden Lace' – liście jasnożółte, głęboko 
powcinane; pokrój zwarty; dorasta do 1,5 m wys.;

5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Goldenlocks' 
bez koralowy 'Goldenlocks' – gęsty krzew do 0,8 m wys.; liście 
żółte, postrzępione;

5b 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

Sambucus racemosa Lemony Lace 'Smnsrd4' PBR  
bez koralowy Lemony Lace – nowa zwarta odmiana 
o jasnożółtych, głęboko powcinanych, „koronkowych” liściach;

5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' 
bez koralowy 'Plumosa Aurea' – liście ząbkowane, złotożółte; 5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 
bez koralowy 'Sutherland Gold' – liście ząbkowane, złotożółte; 5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Tenuifolia'  

bez koralowy 'Tenuifolia' – liście postrzępione; forma karłowa; 
wzrost bardzo powolny;

5b 40–60 c5

Sambucus Sunny Days 'Jonsun' PBR 

bez Sunny Days – liście złotożółte; głęboko powcinane; 6a 60–80 c5

Sambucus tigranii 
bez armeński – bardzo rzadki, endemiczny gatunek z Armenii, 
przypominający bez koralowy;

5b 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 40–60 c5
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Sambucus nigra 'Rosies Selection' 

Sambucus nigra 'Anatole'

Sambucus nigra subsp. cerulea

Sambucus nigra 'Pulverulenta'
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Sambucus racemosa Lemony Lace 'smnsrd4' PBR

Sambucus nigra 'Monstrosa'
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SHEPERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea  
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew osiągający  
2 m wys.; liście srebrzyste, wydłużone; czerwone owoce są  
jadalne po przemrożeniu;

5a 25–30 c3

SORBARIA – TAWLINA
Sorbaria sorbifolia 'Matcha Ball' PBR  
tawlina jarzębolistna 'Matcha Ball' – zwarty, kulisty pokrój; 
młode przyrosty różowopomarańczowe, później żółtawe;

2 40–60 c5

Sorbaria sorbifolia Pink Hopi 'Cousorb05' PBR  
tawlina jarzębolistna Pink Hopi – krzew o zwartym pokroju; 
młode liście różowo-kremowe i jasnozielone;

2 30–40 c3

Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR  
tawlina jarzębolistna 'Sem' – młode przyrosty 
różowopomarańczowe, później żółtawe;

2 30–40 c3

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax'   
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 80–100 c5

×Sorbaronia 'Ivan's Beauty'  
jarzębinoaronia 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone,  
polecane na przetwory i nalewki

3 100–120

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab'   
jarzębinoaronia 'Likerovyj Jarab' – czerwonopurpurowe, duże 
owoce, polecane na przetwory i nalewki;

3 60–80 c5

×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii   
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew o nieregularnym 
pokroju; rzadko spotykany mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce 
czerwone, błyszczące;

3 120 -140 c5

×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

×Sorbopyrus auricularis  
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej gruszki;

6a 80–100 c5

×Sorbopyrus auricularis 'Bulbiformis'  
jarzębogrusza uszkowata 'Bulbiformis' – mieszaniec bardziej 
przypominający gruszę; owoce jadalne, gruszkowate;

6a 80–100 c5

SORBUS – JARZĄB
Sorbus alnifolia 'Red Bird' 
jarząb olszolistny 'Red Bird' – liście owalne, ząbkowane; jesienią 
piękna, czerwona barwa liści;

5a 120–140 c12 pa

Sorbus aria 'Chlorosarca' 
jarząb mączny 'Chlorosarca' – liście żółtawe; 5a 100–120 c5 pa

Sorbus ×arnoldiana 'Copper Glow' 
jarząb Arnolda 'Copper Glow' – owoce duże, 
miedzianopomarańczowe;

5a 120–140 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Coral Beauty' 
jarząb Arnolda 'Coral Beuaty' – duże, żółtoróżowe owoce; 5a 120–140 c5
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eSorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder'  
jarząb Arnolda 'Golden Wonder' – wzrost silny; bardzo duże, 
żółte owoce;

5a 120–140 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'  
jarząb Arnolda 'Schouten' – pokrój szerokokolumnowy; owoce 
żółte;

5a 120–140 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Vermiljon' 
jarząb Arnolda Vermiljon – owoce duże, szkarłatnoczerwone; 5a 120–140 c5

Sorbus aucuparia 
jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce czerwone; 3

140–160 
160–180 
180–200 
220–240

c5 
c7,5 
c10 
c20

Sorbus aucuparia 'Beissneri' 
jarząb pospolity 'Beissneri' – kora pomarańczowa, brzeg liścia 
lekko postrzępiony;

3 120–140 c5

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 
jarząb pospolity 'Fastigiata' – liście ciemne, pomarszczone; korona 
wąskostożkowa;

3

120–140 
140–160 
160–180 
280–300

c25 
c43 
c43 
c43

 
6–8 
6–8 
8–10

 
 
 

pa
Sorbus aucuparia 'Immenthal' 
jarząb pospolity 'Immenthal' – liście nieregularnie żółto 
upstrzone;

3 120–140 c5

Sorbus aucuparia 'Konzentra' 
jarząb pospolity 'Konzentra' – owoce duże, matowoczerwone, 
jadalne; wysoka zawartość witaminy C;

3 120 -140 c5

Sorbus aucuparia 'Pendula' 
jarząb pospolity 'Pendula' – gałęzie długie, powyginane, zwisają 
do ziemi i płożą się;

3 180–200 c20 pa

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata' 
jarząb pospolity 'Pendula Variegata' – forma zwisająca; liście 
w różnym stopniu żółto upstrzone;

3 160–180 c20 pa

Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea'  
jarząb pospolity 'Rosina Aurea' – liście żółte lub żółto upstrzone; 
owoce duże, jadalne;

3 120 -140 c5

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR   
jarząb Autumn Spire – pokrój wąskokolumnowy; owoce żółte, 
zebrane w liczne owocostany;

4 60–80 
200–220

c5  
c90

 

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'   
jarząb Black Ruby – nowa polska odmiana 
o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki owocach;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus cashmiriana 
jarząb kaszmirski – liście drobne; owoce bardzo duże, białe, 
zebrane w zwisające owocostany;

5b 100–120 
220–240

c5 
c45

 
6–8

Sorbus commixta 
jarząb dalekowschodni – piękne, czerwone, jesienne 
przebarwienie liści;

5a 120–140 c5

Sorbus decora  
jarząb nadobny – duże, czerwone owoce o średnicy do 2 cm; 
dorasta do 8 m wys.;

5a 160–180 c5
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Sorbus matsumurana

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR  

Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea'

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
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Sorbus 'Kubowaja'

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'

Sorbus 'Rubinowaja'

Sorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder'
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Sorbus discolor  
jarząb dwubarwny – niewielkie drzewo lub wysoki krzew; owoce 
początkowo białe, później różowieją;

5b 120–140 c5

Sorbus 'Dodong' 
jarząb 'Dodong' – odmiana o regularnym, stożkowatym 
pokroju; liście duże, błyszczące, jesienią przebarwiają się na 
jaskrawopomarańczowo;

4 200–220 c45 pa

Sorbus filipes 
jarząb Handel-Mazzettiego – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; liście drobne, owoce jasnoróżowe;

5a 120–140 c5 pa

Sorbus 'Girondel'  
jarząb 'Girondel' – owoce bladoróżowe; 5a 220–240 c20

Sorbus 'Granatnaja'   
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3 120–140 c5

Sorbus intermedia 'Brouwers'  
jarząb szwedzki 'Brouwers' – drzewo dorastające do 10 m wys. 
O regularnym, stożkowatym pokroju; kwiaty białe; owoce 
czerwonopomarańczowe;

5a 320–340 c43 8–10 pa

Sorbus 'John Bond'  
jarząb 'John Bond' – liście duże, owalne, srebrzystoszare od spodu; 5a 100–120 c5

Sorbus 'Krasawica'   
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa;

3 100–120 c5

Sorbus 'Krasnaja'  
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce kwaśne, 
czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana nadająca się na 
przetwory;

3 120–140 c5

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'  
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce 
duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus 'Kubowaja'    
jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne;

6a 120–140 c5

Sorbus 'Leonard Messel' 
jarząb 'Leonard Messel' – owoce intensywnie rożówe; 6a 120–140 c5

Sorbus 'Likjornaja'   
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; odmiana 
nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 120–140 c5

Sorbus matsumurana  
jarząb Matsumury – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Japonii; owoce czerwone; regularny płaskokulisty kształt korony;

6a  
80–100

 
c5

Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'  
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub 
w formie przetworzonej;

3 120–140 c5

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'  
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, duże, 
jadalne;

3 120–140 c5
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eSorbus 'Rose Glow' 
jarząb 'Rose Glow' – owoce różowe; 3 120–140 c5

Sorbus 'Rubinowaja'    
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, ciemnoczerwone, 
słodkie;

3 120–140 
160–180

c5  
c5

 

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa'  
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana o wyjątkowo 
słodkich owocach;

4 120–140 c5

Sorbus sambucifolia 
jarząb bzolistny – rzadki, dalekowschodni gatunek; duże, 
wydłużone, czerwone owoce; 

5a 60–80 c5

Sorbus sargentiana  
jarząb Sargenta – liście bardzo duże, pięknie przebarwiające się 
jesienią na pomarańczowo; owoce czerwone; oryginalne duże 
lepiące się pąki;

6a 80–100 
80–100

c5  
c5

 

Sorbus 'Titan'   
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne;

4 100–120 c5

Sorbus 'Żołtaja'  
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 120–140 c5

SPIRAEA – TAWUŁA
Spiraea bella 
tawuła nadobna – kwiaty różowe z ciemnym środkiem, zebrane 
w duże, płaskie kwiatostany; młode liście czerwone; dorasta do  
1,2 m wys.;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Island' 
tawuła brzozolistna 'Island' – zwarty krzew osiągający 1 m wys.; 
odznacza się wyjątkowo wysoką odpornością na mróz;

4 20–30 
40–50

c2 
c5

Spiraea betulifolia Pink Sparkler 'Courispi01' PBR 
tawuła brzozolistna Pink Sparkler – odmiana o różowych 
kwiatach; pokrój zwaty, gęsty;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Tor' 
tawuła brzozolistna 'Tor' – niski, zwarty krzew do 80 cm wys.; 
kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na mróz;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR  

tawuła brzozolistna 'Tor Gold' – niski, zwarty krzew do 80 cm 
wys.; liście żółte; kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na mróz;

4 20–30 
40–60

c2 
c5

Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' 
tawuła szara 'Grefsheim' – krzew do 1 m wys.; liście drobne; 
kwitnie obficie na biało;

5a 25–30 
40–60

c2 
c5

Spiraea ×cinerea 'Kaziu' PBR  
tawuła szara 'Kaziu' – polska odmiana tawuły szarej o zwartym 
pokroju i złotożółtych liściach;

5a 25–30 c2

Spiraea densiflora  
tawuła gęstokwiatowa – krzew o płaskokulistym pokroju; dorasta 
do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 20–30  
c2
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Spiraea douglasii 'Argentea'  
tawuła Douglasa 'Argentea' – ekspansywny krzew osiągający  
1,5 m wys.; srebrzystoszare ulistnienie; różowe kwiaty zebrane są 
w stożkowate kwiatostany;

4 40–60 c3

Spiraea japonica 'Albiflora' 
tawuła japońska 'Albiflora' – liście jasne; kwiaty białe; 4 20–30 

20–30
c2 
c3

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 
tawuła japońska 'Anthony Waterer' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
karminowoczerwone;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Bullata'  
tawuła japońska 'Bullata' – karłowy krzew do 50 cm; liście 
drobne, ciemne, karbowane;

4 20–30 c3

Spiraea japonica 'Candlelight' 
tawuła japońska 'Candlelight' – niski krzew; liście złotożółte; 
kwiaty ciemnoróżowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Crispa' 
tawuła japońska 'Crispa' – niski krzew z liśćmi powcinanymi, 
kędzierzawymi, często pstrymi;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Dart's Red' 
tawuła japońska 'Dart's Red' – niski krzew; kwiaty czerwone; 4 20–30 c2

Spiraea japonica Double Play Artist 'Galen' 

tawuła japońska Double Play Artist – młode przyrosty 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

4
20–30 

 
40–60

 
c2 
c5 

Spiraea japonica Double Play Big Bang 'Tracy' PBR   

tawuła japońska Double Play Big Bang – krzew do 1 m wys.; 
liście duże, wiosną pomarańczowe, później żółte; kwiaty różowe;

4
15–20 

 
40–60

 
c2 
c5 

Spiraea japonica Double Play 'Blue Kazoo' 
tawuła japońska Double Play 'Blue Kazoo' – odmiana 
o szaroniebieskich liściach, szybko przebarwiających się na 
czerwono i purpurowo; kwiaty białe; dorasta do 1 m wys.;

4 40–60
c5 

Spiraea japonica Double Play Gold 'Yan' 
tawuła japońska 'Yan' – liście żółte, ciemniejsze na końcówkach 
pędów; kwiaty różowe; odmiana wyjątkowo odporna na choroby;

4 40–60
c5 

Spiraea japonica Double Play Red 'Smnsjmfr' PBR  
tawuła japońska Double Play Red – krzew o zwartym 
pokroju; kwiaty intensywnie różowoczerwone; 

4 40–60
c5 

Spiraea japonica 'Firelight' 
tawuła japońska 'Firelight' – liście żółte, na końcówkach pędów 
pomarańczowobrązowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Galen' 
tawuła japońska 'Galen' – młode przyrosty purpurowoczerwone; 
kwiaty różowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Genpei' 
tawuła japońska 'Genpei' – niski krzew; na jednej roślinie kwiaty 
zarówno białe, jak i różowe;

4 20–30 c2
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eSpiraea japonica 'Golden Princess' 
tawuła japońska 'Golden Princess' – forma karłowa; liście 
złotożółte; kwiaty różowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Goldflame' 
tawuła japońska 'Goldflame' – niski krzew; liście ciemnożółte, 
najmłodsze brązowopomarańczowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Goldmound' 
tawuła japońska 'Goldmound' – forma karłowa; liście złotożółte; 
kwiaty różowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Green Carpet' 
tawuła japońska 'Green Carpet' – gęsta, karłowa odmiana 
o poduchowatym pokroju; kwiaty jasnoróżowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Japanese Dwarf ' 
tawuła japońska 'Japanese Dwarf ' – bardzo gęsta, karłowa 
odmiana; liście bardzo drobne;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Little Flame 'Minspil04' PBR 

tawuła japońska Little Flame – zwarta, karłowa odmiana; 
liście pomarańczowe na wiosnę, potem żółte;

4 20–30 
40–50

c2 
c5

Spiraea japonica 'Little Princess' 
tawuła japońska 'Little Princess' – forma karłowa; liście drobne; 
kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Magic Carpet 'Walbuma' PBR 

tawuła japońska Magic Carpet – niski, płożący krzew do  
0,4 m wys.; liście żółtopomarańczowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Merlo Gold 'Davcop04' PBR  

tawuła japońska Merlo Gold 'Davcop04' – młode przyrosty 
czerwonawe, liście żółte; kwiaty jasnoróżowe; obfite kwitnienie; 
pokrój zwarty;

4 20–30 c2

Spiraea japonica Merlo Green 'Davrou01' PBR  
tawuła japońska Merlo Green – młode przyrosty 
jasnopurpurowe; kwiaty karminoworóżowe; pokrój zwarty;

4 40–50 c5

Spiraea japonica 'Neon Flash' 
tawuła japońska 'Neon Flash' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
ciemnoróżowe; młode przyrosty czerwone;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Pygmaea Alba' 
tawuła japońska 'Pygmaea Alba' – gęsty krzew do 0,5 m wys.; 
kwiaty białe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Sundrop' 
tawuła japońska 'Sundrop' – niski, karłowy krzew o żółtych 
liściach; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'White Gold' PBR 

tawuła japońska 'White Gold' – niski krzew o jaskrawożółtych 
liściach i białych kwiatach;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Zen's Spirit Caramel 'Minspiz02' PBR  
tawuła japońska Zen's Spirit Caramel – liście w kolorze 
karmelu; jesienią przebarwiają się na czerwonomiedziany kolor; 
pokrój bardzo zwarty, płaskokulisty;

4 40–50 c5
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Spiraea japonica 'Bullata'Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR

Spiraea thunbergii 'Ogon'Spiraea japonica 
Double Play Big Bang 'Tracy' PBR

Spiraea japonica 
Zen's Spirit Caramel 'minspiz02' PBR

Spiraea japonica 
Merlo Gold 'davcop04' PBR
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Spiraea japonica 
Zen's Spirit Gold 'minspiz07' PBR

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain' Spiraea douglasii 'Argentea' 

Spiraea ×vanhouttei 'Medeloch' Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan'
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Spiraea japonica Zen's Spirit Gold 'Minspiz07' PBR  
tawuła japońska Zen's Spirit Gold – liście żółtolimonkowe; 
kwiaty jasnoróżowe; pokrój bardzo zwarty, płaskokulisty;

4 40–50 c5

Spiraea nipponica 'June Bride' 
tawuła nippońska 'June Bride' – krzew do 1,5 m wys.; liście 
błyszczące; kwiaty białe;

5b 20 -30 c2

Spiraea nipponica 'Snowmound' 
tawuła nippońska 'Snowmound' – krzew do 1,5 m wys.; ładny, 
zwarty pokrój; kwiaty białe;

5b 20–30 c2

Spiraea thunbergii 'Mount Fuji' 
tawuła Thunberga 'Mount Fuji' – liście nieregularnie biało 
upstrzone; kwitnie na biało w kwietniu; 

6b 40–50 c5

Spiraea thunbergii 'Ogon'   
tawuła Thunberga 'Ogon' – liście wydłużone, złotożółte; 6b 30–40 c3

Spiraea ×vanhouttei 
tawuła van Houtte'a – krzew do 2 m wys.; obficie kwitnący na biało; 4 25–30 c2

Spiraea ×vanhouttei Firegold 'Levgold' PBR 
tawuła van Houtte'a Firegold – liście początkowo żółte, 
przebarwiające się na jasny zielonolimonkowy kolor; obficie 
kwitnie na biało;

4 40–60 c5

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain'   
tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain' – krzew do 1 m wys. 
o przewisającym pokroju; liście złotożółte;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea ×vanhouttei 'Medeloch'  
tawuła van Houtte'a 'Medeloch' – zwarty, bardzo gęsty krzew 
dorastający do 0,5 m wysokości; niezwykle odporny na mróz;

4 20–30 c3

Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan'  
tawuła van Houtte'a Pink Ice – krzew do 0,5 m wys.; liście  
biało-różowo-zielone;

6a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

STACHYURUS – STACHIUREK

Stachyurus chinensis 'Celina'  
stachiurek chiński 'Celina' – odmiana wyjątkowo ładnie i obficie 
kwitnąca; żółte, zebrane w zwisające grona kwiaty pojawiają się 
w marcu lub kwietniu;

6b 120–140 c15

Stachyurus chinensis 'Goldbeater'   
stachiurek chiński 'Goldbeater' – liście złocistożółte; 6b 40–60 c9

Stachyurus chinensis 'Joy Forever'  
stachiurek chiński 'Joy Forever' – liście szeroko żółto obrzeżone; 6b 40–60 c9

Stachyurus chinensis 'Wonderful Image'  
stachiurek chiński 'Wonderful Image' – odmiana wyjątkowo 
ładnie i obficie kwitnąca; żółte, zebrane w zwisające grona kwiaty 
pojawiają się w marcu lub kwietniu;

6b 40–60 c9

Stachyurus praecox  
stachiurek wczesny – krzew dorastający do 2 m wys.; żółte, 
zebrane w grona kwiaty pojawiają się w marcu lub kwietniu;

6b 60–80 c5
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stachiurek wierzbolistny – zimozielony krzew o luźnym pokroju; 
ciekawe, wydłużone, wąskie liście przypominające liście wierzby; 
żółte, zebrane w zwisające grona kwiaty pojawiają się w marcu  
lub kwietniu;

7b 120–140 c9

STAPHYLEA – KŁOKOCZKA

Staphylea colchica 
kłokoczka kolchidzka – gatunek endemiczny dla Gruzji;  
ozdobne kwiatostany i owoce;

5b 60–80 c6

Staphylea pinnata  
kłokoczka południowa – wysoki krzew o ozdobnych, białych 
kwiatach, zebranych w zwisające kwiatostany i oryginalnych 
owocach;

5b 60–80 c5

STEPHANANDRA – TAWULEC

Stephanandra incisa 'Crispa' 
tawulec pogięty 'Crispa' – płożący krzew do 0,3 m wys.; liście 
kędzierzawe; dobra roślina okrywowa;

5b 30–40 c2

STEWARTIA – STEWARCJA

Stewartia ×henryae  
stewarcja Henryowej – bardzo rzadko spotykany mieszaniec 
stewarcji kameliowatej ze stewarcją wzrosłą;

5b 40–60 c9

Stewartia monadelpha  
stewarcja wzrosła – niewielkie drzewo o pięknej, łuszczącej się 
korze (podobnie jak u platanu); kwiaty do 7 cm średnicy, białe;

6a 60–80 c5

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

Stewartia rostrata 
stewarcja dzióbkowata – bardzo rzadko spotykany gatunek; kwiaty 
duże, białe z czerwoną nasadę płatków; pąki kwiatowe czerwone;

6a 60–80 c5

STYRAX – STYRAK
Styrax japonicus 
styrak japoński – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty białe, 
dzwonkowate, pojawiające się licznie wiosną;

6b 60–80 c5

Styrax japonicus 'Fragrant Fountain'  
styrak japoński 'Fragrant Fountain' – pokrój płaczący; obfite 
kwitnienie;

6b 80–100 c12

Styrax japonicus 'Pink Chimes'  
styrak japoński 'Pink Chimes' – kwiaty jasnoróżowe; 6b 40–60 c9

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

SYCOPARROTIA – SYKOPARROCJA

×Sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso 'Sartori'  
sykoparrocja Schönholzera Autunno Rosso – półzimozielony 
wysoki krzew; liście pięknie przebarwiają się jesienią na  
czerwono i purpurowo;

7a 140–160 c15
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SYCOPSIS – SYKOPSIS

Sycopsis sinensis  
sykopsis chińska – wysoki zimozielony krzew o wyprostowanym 
pokroju, osiągający 3–4 m wys.; największą ozdobą są pojawiające 
się na przedwiośniu różowoczerwone, bardzo oryginalne kwiaty;

7a 60–80 c6

SYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA

Symphoricarpos albus var. laevigatus 
śnieguliczka biała odm. naga – białe, kuliste owoce, do 1 cm średnicy; 3 40–60 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil' 
śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' – ścielący się krzew do  
0,5 m wys.; liście złotożółte;

5b 30–40 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' 
śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' – niski, szybko rosnący krzew; 
białoróżowe owoce;

5b 20–30 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Magic Berry' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Magic Berry' – krzew osiągający  
1 m wys.; owoce fioletowoczerwone;

4 30–40 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' – krzew do 2 m wys.; 
owoce białe, potem perłowobiałe;

4 20–30 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' – krzew do 2 m wys.; 
owoce białe, potem perłowobiałe;

4 30–40 c3

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Taiga' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Taiga' – krzew do 0,8 m wys.; owoce 
biało-różowe;

4 30–40 c3

Symphoricarpos Magical Galaxy 'Kolmgala' PBR 

śnieguliczka Magical Galaxy – zwarty, karłowy krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, białe owoce;

4 40–60 c5

Symphoricarpos Magical Sweet 'Kolmasweet' PBR  

śnieguliczka Magical Sweet – zwarty, karłowy krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, różowe owoce;

4 40–60 c5

Symphoricarpos orbiculatus 'Foliis Variegatis' 
śnieguliczka koralowa 'Foliis Variegatis' – liście żółto obrzeżone; 4 30–40 c2

Symphoricarpos oreophilus 
śnieguliczka górska – zadarniający krzew do 1 m wys.; owoce 
drobne, białe;

4 40–60 c3

SYRINGA – LILAK

Syringa Bloomerang Dark Purple 'Smsjbp7' 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 60–80 c6

Syringa Bloomerang 'Pink Perfume' PBR 

lilak Bloomerang – rozłożysty, gęsty krzew osiągający  
0,8 m wys. i 1,8 m średnicy; kwiaty różowe;

5b

40–60 
80–100 
100–120 
60–80

c6 
c12 
c12  
c20

 
pa 
pa 
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eSyringa ×chinensis 'Saugeana'  
lilak chiński 'Saugeana' – krzew do 3 m wys.; lilafioletowe 
kwiatostany do 20 cm długości;

5b 60–80 c5

Syringa 'Corrie' 
lilak 'Corrie' – zwarty, karłowy krzew dorastający do 0,5 m wys.; 
kwiaty fioletowe;

5a 30–40 c3

Syringa emodi 'Aureovariegata' 
lilak himalajski 'Aureovariegata' – duże, szeroko żółto obrzeżone 
liście;

6b 40–60 c5

Syringa josikaea 
lilak Josiki (lilak węgierski) – zwarty, gęsty krzew; kwiaty różowe; 5a 80–100 c5

Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR 
lilak Meyera Lillifee – karłowa odmiana lilaka; pokrój 
regularny, płaskokulisty; kwitnie bardzo obficie na 
fioletoworóżowo;

5b 30–40 c5

Syringa meyeri 'Palibin' 
lilak Meyera 'Palibin' – krzew do 1,5 m wys.; ozdobny z małych 
błyszczących liści i fioletowych kwiatów;

5b

30–40 
40–60 
60–80 

100–120 
120–140 
60–80 

120–140 
60–80 

140–160

c3 
c5 
c9 
c12 
c12 
c15 
c18 
c30 
c55

 
 

pa 
pa 
pa 
 

pa 
 

 pa 

Syringa microphylla 'Superba' 
lilak drobnolistny 'Superba' – krzew do 1,5 m wys.; ozdobny 
z różowych kwiatów; liście drobne;

5b 80–100 c9

Syringa patula 'Miss Kim'  
lilak rozpierzchły 'Miss Kim' – krzew do 2 m wys.; kwiaty 
purpurowofioletowe, zebrane w wiechy długości do 15 cm;

5b 40–60 c5

Syringa pinnatifolia 
lilak pierzasty – krzew o oryginalnych, dużych, pierzasto 
złożonych liściach; kwiaty białe, zebrane w niewielkie kwiatostany

5b 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Andrej' 
lilak ottawski 'Andrej' – kwiaty różowofioletowe, zebrane 
w okazałe, spiczaste kwiatostany; kwitnie bardzo obficie;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Basia' 
lilak ottawski 'Basia' – rurkowate kwiaty w pąkach ciemnoróżowe, 
po otwarciu różowe, zebrane w bardzo duże wiechy;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Danusia'  
lilak ottawski 'Danusia' – kwiaty ciemnoczerwone w pąkach, po 
otwarciu różowe; krzew osiąga 2–3 m wys.;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Diana' 
lilak ottawski 'Diana' – gęsty krzew osiągający 1,5 m wys.; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu różowolila;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Donald Wyman' 
lilak ottawski 'Donald Wyman' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane 
w gęste wiechy; zwarty, gęsty krzew;

5a 40–60 c5
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Syringa ×prestoniae 'Esterka'  
lilak ottawski 'Esterka' – kwiaty w pąkach karminoworóżowe, 
a po otwarciu jasnoróżowe; osiąga 3–4 m wys.;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Goplana'   
lilak ottawski 'Goplana' – silnie rosnąca odmiana osiągająca  
4 m wys.; kwiaty są w pąkach karminoworóżowe, a po otwarciu 
jasnoróżowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Hiawatha'  
lilak ottawski 'Hiawatha' – silnie rosnąca odmiana osiągająca 
3–4 m wys.; kwiaty jasnoróżowe, zebrane w okazałe wiechowate 
kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Isabella' 
lilak ottawski 'Isabella' – silnie rosnąca odmiana; kwiaty 
fioletowo-różowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Jaga'   
lilak ottawski 'Jaga' – silnie rosnąca odmiana; kwiaty w pąkach 
ciemnofioletowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Jagienka' 
lilak ottawski 'Jagienka' – silnie rosnący krzew, osiągający  
3–4 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
bardzo jasnofioletowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Minuet' 
lilak ottawski 'Minuet' – gęsty, kulisty krzew o regularnym 
pokroju; dorasta do 2–2,5 m wys.; kwiaty fioletoworóżowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Nike' 
lilak ottawski 'Nike' – niski, zwarty krzew, dorastający do 
1,5 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
jasnofioletowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Telimena'  
lilak ottawski 'Telimena' – kwiaty bladoróżowe, zebrane w duże, 
luźne, wyprostowane kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Ursula' 
lilak ottawski 'Ursula' – kwiaty pojedyncze, lawendoworóżowe; 
wzrost silny;

5a 40–60 c5

Syringa 'Red Pixie' 
lilak ottawski 'Red Pixie' – zwarty, gęsty krzew do 1,5 m wys.; 
kwiatostany duże, lilaróżowe;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Syringa sweginzowii 
lilak Sweginzowa – wysoki, silnie rosnący krzew; kwiaty 
jasnoróżowe, zebrane w duże, luźne kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa Tinkerbelle 'Bailbelle' 
lilak Tinkerbelle – niski, zwarty krzew do 1 m wys.; kwiaty 
w pąkach czerwone, po otwarciu się ciemnoróżowe;

5b 40–60 c5

Syringa villosa 'Aurea'  
lilak kosmaty 'Aurea' – wiosną liście jaskrawożółte, później 
stopniowo ciemnieją;

5b 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Alba' 
lilak pospolity 'Alba' – kwiaty czystobiałe, pojedyncze; 4 40–60 c5



– 219 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eSyringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' 
lilak pospolity 'Andenken an Ludwig Späth' – kwiatostany duże; 
kwiaty purpurowoczerwone;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Aucubaefolia' 
lilak pospolity 'Aucubaefolia' – liście z żółtymi, później białymi 
plamami;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Charles Joly' 
lilak pospolity 'Charles Joly' – kwiatostany bardzo duże; kwiaty 
purpurowoczerwone, pełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Chmurka' 
lilak pospolity 'Chmurka' – kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Fale Bałtyku' 
lilak pospolity 'Fale Bałtyku' – kwiaty duże, jasnoniebieskie, 
zebrane w spiczaste kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Indiya' 
lilak pospolity 'Indiya' – kwiaty duże, pojedyncze, 
czerwonofioletowe z miedzianym odcieniem, pachnące; 
powyginane płatki nadają kwiatom oryginalnego wyglądu;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Jaunkalsnavas Nakts'  
lilak pospolity 'Jaunkalsnavas Nakts' – kwiaty niebieskofioletowe, 
pojedyncze, zebrane w bardzo duże kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Jutrzenka Pomorza' 
lilak pospolity 'Jutrzenka Pomorza' – kwiaty różowe, półpełne; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' 
lilak pospolity 'Katherine Havemeyer' – kwiaty pełne lub 
półpełne, różowoczerwone;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris Kindy Rose 'Gaby' 
lilak pospolity Kindy Rose – kwiaty fioletoworóżowe, półpełne, 
zebrane w wydłużone kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Konstanty Karpow' 
lilak pospolity 'Konstanty Karpow' – kwiaty pojedyncze, 
różowofioletowe, bardzo duże;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Krasawica Moskwy' 
lilak pospolity 'Krasawica Moskwy' – kwiaty podwójne, 
lawendoworóżowe; niezwykle ozdobna odmiana;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Liliana'  
lilak pospolity 'Liliana' – nowa odmiana polskiej hodowli; kwiaty 
czystobiałe, zebrane w bardzo duże, wydłużone kwiatostany; 

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Michel Buchner' 
lilak pospolity 'Michel Buchner' – kwiaty lilaróżowe, z jasnym 
środkiem;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' 
lilak pospolity 'Mme Lemoine' – kwiaty duże, białe; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Mulatka' 
lilak pospolity 'Mulatka' – kwiaty pojedyncze, ciemnofioletowe 
w pąkach, a po otwarciu jasnoróżowe z beżowobrązowym 
odcieniem;

4 40–60 c5
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Syringa vulgaris 'Liliana'

Syringa ×prestoniae 'Goplana'Syringa ×chinensis 'Saugeana'

Syringa ×prestoniae 'Telimena'
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Syringa ×prestoniae 'Esterka' Syringa ×prestoniae 'Jaga'

Syringa villosa 'Aurea' Viburnum plicatum 'St Keverne'
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Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy' 
lilak pospolity 'Niebo Moskwy' – pełne, niebieskie kwiaty 
zebrane w bardzo duże kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Ogni Donbassa' 
lilak pospolity 'Ogni Donbassa' – kwiaty fioletowe, pełne; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Pomorzanka'  
lilak pospolity 'Pomorzanka' – kwiaty jasnoróżowe, półpełne; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' 
lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' – kwiaty pełne, 
ciemnopurpurowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Princessa Sturdza' 
lilak pospolity 'Princesse Sturdza' – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Białobok' 
lilak pospolity 'Prof. Białobok' – kwiaty duże, pojedyncze, 
niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski'  
lilak pospolity 'Prof. Edmund Jankowski' – kwiaty pojedyncze, 
niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris Rose de Moscou 'Minkarl' PBR 

lilak pospolity Rose de Moscou – nowa, francuska odmiana; 
kwiaty duże, pełne, lawendoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Sensation' 
lilak pospolity 'Sensation' – kwiaty ciemnoróżowe z jasną obwódką; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Tadeusz Kościuszko'  
lilak pospolity 'Tadeusz Kościuszko' – kwiaty lilaróżowe, 
wielokształtne, o ostro zakończonych płatkach;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Utro Rossii' 
lilak pospolity 'Utro Rossii' – kwiaty duże, pełne, fioletowe; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Żemczużina'  
lilak pospolity 'Żemczużina' – kwiaty półpełne, jasnoróżowe; 4 40–60 c5

Syringa yunnanensis 'Rosea' 
lilak junnański 'Rosea' – wysoki krzew o luźnych, przewisających, 
jasnoróżowych kwiatostanach;

4 40–60 c5

TAMARIX – TAMARYSZEK
Tamarix ramosissima 
tamaryszek pięciopręcikowy – krzew o luźnym, rozłożystym 
pokroju; kwiaty ciemnoróżowe;

6a 100–120 c5

Tamarix 'Hulsdonk White' PBR  
tamaryszek 'Hulsdonk White' – kwiaty białe; 6a 100–120 c5

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'Pink Cascade' – kwiaty 
jasnoróżowe;

6a 100–120 c7,5

Tamarix ramosissima 'Rubra' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'Rubra' – kwiaty ciemnoróżowe; 6a 100–120 c7,5

Tamarix ramosissima 'VT' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'VT' – kwiaty jasnoróżowe; 
odmiana kwitnie bardzo obficie;

6a 120–140 c7,5
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eTamarix tetrandra 
tamaryszek czteropręcikowy – luźny, nieregularny krzew; 
kwiaty różowoczerwone; bardzo odporny na suszę, zasolenie 
i zanieczyszczenia gleby i powietrza;

6a 100–120 c7,5

TETRACENTRON – TETRACENTRON
Tetracentron sinense 
tetracentron chiński – bardzo rzadko spotykane drzewo 
pochodzące z południowo-wschodniej Azji; ozdobne ze względu 
na długie, zwisające kwiatostany, oryginalne liście i jesienne, żółte 
lub pomarańczowe przebarwienie;

7b 60–80 c9

TETRADIUM – EWODIA
Tetradium hupehensis (syn. Euodia hupehensis) 
ewodia hupejska – rzadko spotykany gatunek pochądzący z Chin; 
nieduże drzewo ozdobne z białych kwiatów i czerwonych owoców;

6b 60–80 c5

TILIA – LIPA
Tilia cordata 
lipa drobnolistna – popularne drzewo parkowe i uliczne; znana 
roślina miododajna;

4 140–160 
200–220

c10 
c25

Tilia cordata 'Green Globe' 
lipa drobnolistna 'Green Globe' – liście drobne, korona kulista; 4 100–120 c12 pa

Tilia cordata 'Greenspire' 
lipa drobnolistna 'Greenspire' – drzewo uliczne o bardzo 
regularnej koronie;

4
180–200 
260–280 
320–240

c15 
c43 
c60

 
6–8 

12–14

 
 

pa

Tilia cordata 'Komsta Minima'  
lipa drobnolistna 'Komsta Minima' – bardzo karłowa odmiana 
osiągająca 1,2 m wys.; liście bardzo drobne;

4 120 -140 c7,5 pa

Tilia cordata 'Lico' 
lipa drobnolistna 'Lico' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 4 100–120 c7,5 pa

Tilia cordata 'Monto' 
lipa drobnolistna 'Monto' – karłowa, kulista forma; 4 120–140 c7,5 pa

Tilia cordata 'Pevé Kronenberg' 
lipa drobnolistna 'Pevé Kronenberg' – wolno rosnąca, karłowa 
odmiana o płaczącym pokroju;

4 120–140 c12 pa

Tilia cordata 'Simone' 
lipa drobnolistna 'Simone' – karłowa, kulista forma; 4 120 -140 c12 pa

Tilia cordata 'Swedish Upright' 
lipa drobnolistna 'Swedish Upright' – regularna, stożkowata korona; 4 80–100 c7,5

Tilia ×europaea 'Pallida' 
lipa holenderska 'Pallida' – jedna z najlepszych odmian lip do 
miast i parków; regularna, gęsta korona;

4 340–360 c43 6–8

Tilia ×europaea 'Wratislaviensis' 
lipa holenderska 'Wratislaviensis' – liście złotożółte, później 
zieleniejące;

4 60–80 
80–100

c7,5 
c7,5

 
pa

Tilia 'Henryk Eder' 
lipa 'Henryk Eder' – krzew do 3 m wys.; liście nieregularnie 
postrzępione;

5a 60–80 c7,5

Tilia platyphyllos  
lipa szerokolistna – popularne drzewo parkowe o szerokiej, 
kopulastej koronie;

4 140–160 c10
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TOONA – TOONA, CEDRÓWKA
Toona sinensis 
cedrówka chińska – wysoki, wyprostowany krzew; wiosną liście 
jednolicie jaskraworóżowe, później zielenieją; wymaga okrycia  
na zimę;

6b 60–80 c5

Toona sinensis 'Flamingo'  
cedrówka chińska 'Flamingo' – wysoki, wyprostowany krzew; 
wiosną liście żółtawe lub różowe, później zielenieją; wymaga 
okrycia na zimę;

6b 80–100 c5

ULMUS – WIĄZ

Ulmus 'Camperdownii' 
wiąz 'Camperdownii' – odmiana zwisająca; 5a

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

c7,5 
c10 
c30 
c30  
c70 
c180

 
 

8–10 
 

10–12 
14–16

 
 

pa 
pa 
pa 
pa

Ulmus 'Columella' 
wiąz 'Columella' – pokrój wąskokolumnowy; odmiana odporna 
na holenderską chorobę wiązów;

5a 360–380 c55 10–12

Ulmus glabra 
wiąz górski – duże, rozłożyste drzewo; niesymetryczna blaszka 
liściowa;

5a 120–140 c5

Ulmus glabra 'Exoniensis' 
wiąz górski 'Exoniensis' – liście duże, poskręcane; pokrój 
kolumnowy;

5a 360–380 c55 8–10

Ulmus glabra 'Nana' 
wiąz górski 'Nana' – gęsty, zwarty krzew do 2 m wys.; 5a 100–120 c7,5 pa

Ulmus ×hollandica 'Wredei' 
wiąz holenderski 'Wredei' – liście poskręcane, złotożółte;  
pokrój szerokokolumnowy;

5b

40–60 
100–120 
140–160 
160–180 
160–180

c5 
c9 
c5 
c12 
c25

 
 

pa 
pa 
pa

Ulmus minor 'Argenteovariegata' 
wiąz polny 'Argenteovariegata' – liście biało pstre; wzrost szybki; 5a 80–100 

200–220
c5 
c15

pa 

Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'  
wiąz polny 'Jacqueline Hillier' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne, gęsto ułożone na pędach;

5a 50–60 c5

Ulmus minor 'Louis van Houtte'  
wiąz polny 'Louis van Houtte' – liście złotożółte; regularna, 
zaokrąglona korona;

5a 200–220 c7,5

Ulmus minor 'Pendula' 
wiąz polny 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście drobne; 5a

180–200 
140–160 
160–180 
200–220

c12 
c15 
c20 
c55

 
 
 

10–12

pa 
pa 
pa 
pa

Ulmus minor 'Suberosa' 
wiąz polny 'Suberosa' – pędy pokryte grubymi listwami 
korkowymi;

5a 220–240 c20

Ulmus minor 'Umbraculifera'  
wiąz polny 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista korona; 5a 180–200 c30 8–10 pa
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eUlmus parvifolia 'Geisha' 
wiąz drobnolistny 'Geisha' – nieduże drzewo o zaokrąglonej, 
nieregularnej koronie; liście bardzo drobne, biało obrzeżone;

6a 80–120 c7,5 pa

Ulmus parvifolia 'Seiju' 
wiąz drobnolistny 'Seiju' – nieregularna, karłowa forma; liście 
drobne;

6a 80–100 c5

Ulmus 'Viminalis Aurea' 
wiąz 'Viminalis Aurea' – wolno rosnący, nieregularny krzew;  
liście ząbkowane, złotożółte;

5b 120–140 c7,5 pa

VIBURNUM – KALINA
Viburnum ×bodnantense 'Aberconway' 
kalina bodnanteńska 'Aberconway' – kwiaty jasnoróżowe;  
kwitnie zimą lub na przedwiośniu;

6a 40–60 c5

Viburnum ×bodnantense 'Charles Lamont'  
kalina bodnanteńska 'Charles Lamont' – kwiaty bladoróżowe, 
pojawiają się zimą lub wczesną wiosną;

6a 60–80 c5

Viburnum ×bodnantense 'Dawn'  
kalina bodnanteńska 'Dawn' – kwiaty różowe, pojawiające się 
zimą lub wczesną wiosną;

6a 40–60 c5

Viburnum ×burkwoodii 
kalina Burkwooda – luźny krzew; liście półzimozielone; duże, 
pachnące kwiatostany;

5b
60–80 
60–80 

140–160

c7,5 
c9 
c12 

 
 

pa
Viburnum ×burkwoodii 'Anne Russell' 
kalina Burkwooda 'Anne Russell' – kwiatostany duże, kuliste;  
pąki kwiatowe różowawe;

6a 60–80 c9

Viburnum ×burkwoodii 'Chenaultii' 
kalina Burkwooda 'Chenaultii' – zwarty, gęsty krzew dorastający 
do 2 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, po otwarciu białe; kwitnie 
wcześniej niż gatunek;

6a 140–160 c12 pa

Viburnum ×carlcephalum 
kalina angielska – krzew do 2 m wys.; kwiatostany duże, 
pachnące;

5a

40–60 
60–80 
60–80 

160–180 
180–200

c5 
c7,5 
c9 
c12 
c15

 
 
 

pa 
pa

Viburnum ×carlcephalum 'Cayuga' 
kalina angielska 'Cayuga' – krzew do 2 m wys.; kwiatostany duże, 
białoróżowe, intensywnie pachnące;

5a 40–60 c5

Viburnum carlesii 
kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; wzrost powolny; kwiaty 
intensywnie pachnące;

5a 60–80 c9

Viburnum carlesii 'Aurora'  
kalina koreańska 'Aurora' – kwiaty w pąkach ciemnoróżowe, po 
rozwinięciu się różowobiałe;

5a
40–60 
60–80 
80–100

c7,5 
c9 
c15

Viburnum davidii   
kalina Davida – efektowny zimozielony krzew o kulistym 
pokroju; liście grube, skórzaste; osiąga 0,7 m wys.;

7a 40–60 c5

Viburnum 'Eskimo' 
kalina 'Eskimo' – nieduży, zimozielony, obficie kwitnacy krzew; 
dorasta do 1 m wys.;

6b 40–60 
60–80

c5 
c9
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Viburnum farreri 'Candidissimum'  
kalina wonna 'Candidissimum' – kwiaty śnieżnobiałe; 5a 60–80 c5

Viburnum farreri 'December Dwarf ' 
kalina wonna 'December Dwarf ' – zwarty, gęsty krzew 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty różowe, silnie pachnące;

5b 140–160 c12 pa

Viburnum farreri 'Nanum' 
kalina wonna 'Nanum' – niski, gęsty krzew; kwiaty jasnoróżowe; 5a 100–120 c10 pa

Viburnum furcatum 
kalina widlasta – wyjątkowo duże, prawie okrągłe, owłosione 
liście; piękne jesienne przebarwienie; gałęzie rozmieszczone 
pagodowo na krzewie;

5b 40–60 c6

Viburnum furcatum 'Pink Parasol'  
kalina widlasta 'Pink Parasol' – odmiana o jasnoróżowych 
kwiatach;

5b 40–60 c9

Viburnum lantana 'Aureum'  
kalina hordowina 'Aureum' – krzew do 1,5 m wys.; liście złotożółte; 4 40–60 c5

Viburnum macrocephalum 
kalina wielkogłówkowa – rzadko spotykany, bardzo ozdobny 
gatunek o dużych, kulistych kwiatostanach;

7a 60–80 c15

Viburnum nudum 'Pink Beauty'  
kalina naga 'Pink Beauty' – 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 'Compactum'   
kalina koralowa 'Compactum' – krzew do 1 m wys.; forma 
karłowa; kwitnie i owocuje obficie;

4

40–60 
140–160 
80–100 
160–180

c3 
c12 
c43 
c45

 
pa 

 
pa 

Viburnum opulus 'Harvest Gold' 
kalina koralowa 'Harvest Gold' – liście złotożółte; owoce 
czerwone;

4 40–60 c3

Viburnum opulus Oh Canada 'Smnvodr'   
kalina koralowa Oh Canada – liście duże, podczas rozwoju 
pomarańczowoczerwone, później ciemnożółte i pomarańczowe 
na końcach pędów;

4 40–60
c5 

Viburnum opulus 'Pęchcin'  
kalina koralowa 'Pęchcin' – duże, kuliste kwiatostany złożone 
z samych płonnych kwiatów; liście nieregularnie żółto upstrzone;

4 40–60 c5

Viburnum opulus 'Pohjan Neito' 
kalina koralowa 'Pohjan Neito' – duże, kuliste kwiatostany; 
skandynawska selekcja, bardzo odporna na mróz;

4 180–200 c15 pa

Viburnum opulus 'Roseum' 
kalina koralowa 'Roseum' (kalina „boule de neige”) – duże,  
kuliste kwiatostany złożone z samych płonnych kwiatów;

4 40–60 
160–180

c3 
c12

 
pa

Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny'  
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana owocowa; 
duże owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 160–180 c12 pa
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eViburnum opulus 'Ulgen'  
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże owoce, 
nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 30–40 c3

Viburnum opulus 'Xanthocarpum' 
kalina koralowa 'Xanthocarpum' – krzew do 3 m; owoce żółte; 4 40–60 c3

Viburnum plicatum 'Cascade' 
kalina japońska 'Cascade' – nieduży, rozłożysty krzew do  
1,5 m wys.; kwitnie bardzo obficie;

120–140 
80–100

c12  
c15

pa 
pa

Viburnum plicatum 'Fireworks'  
kalina japońska 'Fireworks' – wcześnie obficie kwiatnąca odmiana 
o rozłożystym pokroju i piętrowo ułożonych gałęziach;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum f. tomentosum 
kalina japońska forma płodna – pędy ułożone horyzontalnie; 
duże, płaskie kwiatostany;

5b 100–120 c12 pa

Viburnum plicatum Kilimanjaro 'Jww1' PBR 

kalina japońska Kilimanjaro – krzew o stożkowatym pokroju; 
kwitnie bardzo obficie na biało;

5b
40–60 
80–100 

140–160

c5 
c5 
c15

 
pa 
pa

Viburnum plicatum Kilimanjaro Sunrise 'Jww5' PBR  
kalina japońska Kilimanjaro Sunrise – krzew o stożkowatym 
pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało, później kwiaty 
przebarwiają się na różowo;

5b
40–60 

120–140 
60–80

c5 
c10 
c12

 
pa 

Viburnum plicatum Opening Day 'PIIvib-ii' PBR 
kalina japońska Opening Day – krzew o kulistym pokroju; 
kwiatostany kuliste, zbite, złożone z białych, płonnych kwiatów;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Pink Beauty' 
kalina japońska 'Pink Beauty' – kwiaty różowiejące; wzrost 
powolny;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Popcorn' 
kalina japońska 'Popcorn' – wysoki krzew; kwiaty białe, zebrane 
w duże, kuliste kwiatostany;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'St Keverne'  
kalina japońska 'St Keverne' – pokrój pagodowy; duże i liczne 
kwiatostany;

5b
40–60 
80–100 
120–140

c5 
c15 
c45

Viburnum 'Pragense' 
kalina 'Pragense' – zimozielony krzew dorastający do 2,5 m wys.; 
liście ciemnozielone, błyszczące;

6a
40–60 
60–80 

120–140

c5 
c12 
c30

Viburnum rhytidophyllum  
kalina sztywnolistna – wysoki, zimozielony krzew, liście długie, 
sztywne, skórzaste;

6a 60–80 c5

Viburnum sargentii 'Onondaga' 
kalina Sargenta 'Onondaga' – kwiatostany duże; liście 
czerwonawe; jedna z najbardziej ozdobnych kalin;

5a 40–60 
100–120

c3 
c43

  

Viburnum sargentii 'Susquehanna' 
kalina Sargenta 'Susquehanna' – wysoki krzew o regularnym, 
kulistym pokroju; duże kwiaty zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 30–40 c3

Viburnum Shiny Dancer 'Ncvx1' PBR 
kalina Shiny Dancer – krzew o zwartym pokroju; liście 
półzimozielone, lśniące; przebarwiają się na ciemnoczerwono 
jesienią; kwiaty białokremowe;

6a 40–60 c5



228

Viburnum plicatum 
Kilimanjaro Sunrise 'jww5' PBR

Viburnum carlesii 'Aurora'Viburnum farreri 'Candidissimum'

Viburnum davidiiViburnum rhytidophyllum
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Viburnum lantana 'Aureum'

Viburnum nudum 'Pink Beauty' Viburnum ×bodnantense 'Dawn'

Viburnum opulus Oh Canada 'smnvodr' Viburnum opulus 'Compactum' 
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Viburnum sieboldii 'Seneca'  
kalina Siebolda 'Seneca' – średniej wielkości pachnący krzew 
o dużych, błyszczących liściach i okazałych kwiatostanach;

5a 40–60 c5

Viburnum trilobum 'Dart's Graduate' 
kalina amerykańska 'Dart's Graduate' – liście wiosną 
czerwonopurpurowe;

5a 40–60 c3

VINCA – BARWINEK

Vinca minor 'Argenteovariegata' 
barwinek pospolity 'Argenteovariegata' – liście biało obrzeżone; 5a 15–20 p9

Vinca minor 'Atropurpurea' 
barwinek pospolity 'Atropurpurea' – kwiaty fioletowe; 5a 15–20 p9

Vinca minor 'Gertrude Jekyll' 
barwinek pospolity 'Gertrude Jekyll' – karłowa odmiana; kwiaty 
białe;

5a 15–20 p9

Vinca minor 'La Grave' 
barwinek pospolity 'La Grave' – kwiaty duże, niebieskie; 5a 15–20 p9

Vinca minor 'Ralph Shugert' 
barwinek pospolity 'Ralph Shugert' – liście delikatnie biało 
obrzeżone; kwiaty duże, niebieskie;

5a 15–20 p9

VITEX – NIEPOKALANEK

Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'  
niepokalanek mnisi 'Blue Diddley' – niski, bardzo gęsty krzew 
osiągający 0,8–1 m wys.; kwiaty lawendowofioletowe;

7b 40–60
c5 

Vitex agnus-castus Blue Puffball 'Pivac-ii'  
niepokalanek mnisi Blue Puffball – zwarta, bardzo gęsta 
odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues' 
niepokalanek mnisi 'Delta Blues' – kwiaty niebieskie, pachnące, 
zebrane w bardzo duże, rozgałęzione kwiatostany;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Latifolia' 
niepokalanek mnisi 'Latifolia' – krzew o wyprostowanych pędach 
z wiechowatymi niebieskofioletowymi kwiatostanami; kwitnie  
od sierpnia do września;

7b 60–80 c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR 
niepokalanek Flip Side – zwarty krzew dorastający do  
1,5 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie; liście fioletowe od spodu;

7b 40–60 c6

WEIGELA – WAJGELA, KRZEWUSZKA

Weigela Black and White 'Courtacad1' 
krzewuszka Black and White – niska, karłowa odmiana; 
kwiaty białe; liście ciemnopurpurowe;

5b 20–30 c2

Weigela Briant Rubidor 'Olympiade'  
krzewuszka Briant Rubidor – liście złotożółte; kwiaty 
czerwone;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Weigela 'Bristol Snowflake' 
krzewuszka 'Bristol Snowflake' – kwiaty białe; liście jasnozielone; 5b 20–30 

40–60
c2 
c5

Weigela 'Candida' 
krzewuszka 'Candida' – kwiaty czysto białe; 5b 30–40 c3
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eWeigela 'Eva Rathke' 
krzewuszka 'Eva Rathke' – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty 
karminowoczerwone;

5b 20–30 c2

Weigela Feline 'Courtamon' 
krzewuszka Feline – niewysoki krzew dorastający do 1,5 m wys.; 
kwiaty początkowo prawie białe, następnie różowieją, aż stają się 
czerwonoróżowe;

5b 20–30 
40–60

c2 
c5

Weigela florida All Summer Monet 'Verweig 8' PBR 

krzewuszka cudowna All Summer Monet – zwarty, karłowy 
krzew o płaskokulistym pokroju; osiąga 0,8 m wys. i 1,2 m szer.; 
liście biało i różowo obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 c5

Weigela florida All Summer Peach 'Slingpink' PBR  

krzewuszka cudowna All Summer Peach – kwiaty 
brzoskwiniowo-różowe; zwarta odmiana dorastająca do 0,8 m;

5b 20–30 c3

Weigela florida All Summer Red 'Slingco1' PBR 
krzewuszka cudowna All Summer Red – zwarty, karłowy 
krzew dorastający do 0,8 m wys.; kwiaty intensywnie czerwone; 
kwitnie bardzo obficie;

5b 20–30 c3

Weigela florida 'Caricature'  
krzewuszka cudowna 'Caricature' – liście kędzierzawe, biało 
obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela florida Ebony & Ivory 'Velda' 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 
40–60

c3 
c5

Weigela florida French Lace 'Brigela' PBR 

krzewuszka cudowna French Lace – liście żółto obrzeżone; 
kwiaty czerwone;

5b 20–30 
40–60

c2 
c5

Weigela florida 'Foliis Purpureis' 
krzewuszka cudowna 'Foliis Purpureis' – liście jasnopurpurowe; 
kwiaty różowe;

5b 30–40 c2

Weigela florida Lime Monster 'Brs1' PBR   
krzewuszka cudowna Lime Monster – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej Szkółce; odznacza się wyjątkowo dużymi 
(do 25 cm), limonkowozielonymi, lekko karbowanymi liśćmi; 
kwitnie na jasnoróżowo;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Weigela florida Minor Black 'Verweig 3' PBR  

krzewuszka cudowna Minor Black – karłowa odmiana; liście 
purpurowe, błyszczące;

5b 30–40 c5

Weigela florida Monet 'Verweig' PBR  

krzewuszka cudowna Monet – karłowa forma; liście biało 
obrzeżone, różowiejące; kwiaty różowe;

5b 30–40 c5

Weigela florida 'Polka' 
krzewuszka cudowna 'Polka' – zwarty, gęsty krzew osiągający  
1,2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na różowo;

5b 20–30 c2

Weigela florida 'Styriaca' 
krzewuszka cudowna 'Styriaca' – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a 30–40 c2
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Weigela florida 'Caricature'Weigela Briant Rubidor 'Olympiade'

Weigela florida Minor Black 'Verweig 3' PBRWeigela florida Monet 'Verweig' PBR
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Weigela Nain Rouge 'Courtanin' Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR

Weigela middendorffiana Weigela florida 
All Summer Peach 'Slingpink' PBR
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Weigela florida 'Sunny Princess' 
krzewuszka cudowna 'Sunny Princess' – niski, zwarty krzew do  
1,2 m wys.; liście żółto obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 c2

Weigela florida 'Suzanne' 
krzewuszka cudowna 'Suzanne' – liście delikatnie biało 
obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida 'Variegata' 
krzewuszka cudowna 'Variegata' – liście kremowo obrzeżone; 5b 30–40 c2

Weigela florida 'Victoria' 
krzewuszka cudowna 'Victoria' – gęsty krzew; liście purpurowe; 
kwiaty różowe;

5b 30–40 c2

Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR  

krzewuszka cudowna Wine & Roses – kwiaty różowe; liście 
ciemnopurpurowe, prawie czarne;

5b 30–40 
40–60

c2 
c7,5

Weigela 'Kosteriana Variegata' 
krzewuszka 'Kosteriana Variegata' – liście szeroko żółto 
obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 
40–50

c2 
c3

Weigela 'Looymansii Aurea' 
krzewuszka 'Looymansii Aurea' – liście szeroko żółto obrzeżone; 5b 20–30 

30–40
c2 
c3

Weigela Magical Rainbow 'Kolmagira' PBR  

krzewuszka Magical Rainbow – niski, zwarty krzew, 
dorastający do 1,5 m wys.; liście żółto i różowo obrzeżone;  
kwiaty jasnoróżowe;

5b 30–40 c3

Weigela middendorffiana  
krzewuszka Middendorffa – kwiaty żółte; liście duże; gatunek 
bardzo odporny na mróz;

5a 40–60 c5

Weigela 'Milk and Honey' 
krzewuszka 'Milk and Honey' – kwiaty białe; środek liścia żółty; 5b 20–30 

30–40
c2 
c3

Weigela Nain Rouge 'Courtanin'  
krzewuszka Nain Rouge – zwarty, karłowy krzew osiągający  
1,2 m wys.; kwiaty ciemnoczerwone;

5b 30–40 c3

Weigela 'Nana Variegata' 
krzewuszka 'Nana Variegata' – pokrój zwarty; liście szeroko  
żółto obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela 'Piccolo' 
krzewuszka 'Piccolo' – zwarta, karłowa odmiana; dorasta do  
0,5 m wys.; kwiaty różowe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela Picobella Rosa 'Tvp2' PBR 
krzewuszka Picobella Rosa – karłowy krzew dorastający do  
0,4 m wys.; różowe lejkowate kwiaty;

5b 20–30 
30–40

c2 
c5

Weigela 'Red Prince' 
krzewuszka 'Red Prince' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty czerwone; 5b 20–30 c2

Weigela 'Rumba' 
krzewuszka 'Rumba' – zwarty, gęsty krzew do 1 m wys.; kwiaty 
czerwone; bardzo mrozoodporna odmiana;

5b 30–40 c2

Weigela 'Splendid' 
krzewuszka 'Splendid' – kwiaty jasnoróżówe; liście delikatnie 
biało obrzeżone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3
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eWeigela Sunny Fantasy 'Kolsunn' 
krzewuszka Sunny Fantasy – liście duże, biało obrzeżone; 5b 20–30 c2

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA
Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie 
liście; okazałe kwiatostany;

5a 40–60 c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a 40–60 c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście 
z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6a 40–60 c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym  
pasem pośrodku;

6a 20–30 
40–60

c3 
c5

Yucca gloriosa  
jukka wspaniała – liście szablaste, niebieskie; regularny pokrój; 7b 80–100 c15

Yucca gloriosa 'Variegata' 
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone; 7b 40–60 c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'  
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; 
roślina o egzotycznym wyglądzie;

7a 20–30 c3

ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW
Zanthoxylum simulans  
żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany krzew o pierzasto 
złożonych, silnie ostro pachnących liściach; pędy opatrzone 
masywnymi kolcami;

6b 60–80 c5

ZELKOVA – BRZOSTOWNICA
Zelkova schneideriana 
brzostownica schneideriana– niewielkie drzewo o jajowatej 
koronie; 

6b 80–100 c7,5 pa

Zelkova serrata 'Goblin' 
brzostownica japońska 'Goblin' – bardzo gęsta, karłowa odmiana 
o lekko nieregularnym, zaokrąglonym pokroju;

6b 80–100 c7,5 pa

Zelkova serrata 'Iruma Sango'  
brzostownica japońska 'Iruma Sango' – gęsta, karłowa odmiana; 6b 40–60 c9

Zelkova serrata 'Variegata' 
brzostownica japońska 'Variegata' – liście szeroko biało 
obrzeżone;

6b 100–120 c5 pa
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Pnącza
CLIMBERS

ВЬЮЩИЕСЯ

strefa
zone
зона

wysokość 
( cm)

height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ACTINIDIA – AKTINIDIA

Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski' 
aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski' – liście z różowymi i białymi 
przebarwieniami; owoce dojrzewają w sierpniu; odmiana żeńska, która  
może owocować bez zapylacza;

4 90 c2

AMPELOPSIS – WINNIK

Ampelopsis glandulosa 'Elegans' 
winnik zmienny 'Elegans' – liście nieregularnie biało upstrzone; 6a 90 c2

CAMPSIS – MILIN

Campsis grandiflora  
milin wielkokwiatowy – kwiaty bardzo duze, brzoskwiniowoczerwone; 7b 150 c4

Campsis Orangeade 'Tracamp' PBR  
milin Orangeade – niezwykle oryginalna odmiana o ozdobnych, 
dwubarwnych pomarańczowych kwiatach z czerwonymi smugami;

6a 150 c4

Campsis radicans 'Flamenco'  
milin amerykański 'Flamenco' – kwiaty czerwone; silnie rosnąca odmiana; 6a 150 c4

Campsis radicans 'Flava' 
milin amerykański 'Flava' – kwiaty żółte; silnie rosnąca odmiana; 6a 150 c4

Campsis radicans 'Stromboli' 
milin amerykański 'Stromboli' – obficie kwitnąca odmiana o dużych  
czerwonych kwiatach; wzrost silny;

6a 150 c4

Campsis ×tagliabuana Golden Trumpet 'Mincamja3' PBR  
milin pośredni Golden Trumpet – kwiaty żółtopomarańczowe; wzrost 
silny i wczesne kwitnienie; kwitnie na młodych pędach;

6b 150 c4
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Campsis ×tagliabuana Indian Summer 'Kudian' PBR  
milin pośredni Indian Summer – kwiaty jasnopomarańczowe; obfite 
kwitnienie;

6b 80–100 c12 pa

Campsis ×tagliabuana 'Mme Galen'  
milin pośredni 'Mme Galen' – kwiaty pomarańczowoczerwone; obfite 
kwitnienie;

6b 150 c4

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire 'Takarazuka Fresa' PBR  
milin pośredni Summer Jazz Fire – kwiaty czerwone, duże; niskie  
i zwarte pnącze; obfite kwitnienie;

6b 150 c4

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire 'Takarazuka Fresa' PBR  
milin pośredni Summer Jazz Fire – kwiaty czerwone, duże; niskie  
i zwarte pnącze; obfite kwitnienie;

6b 80–100 c12 pa

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Gold Trumpet Creeper 
'Takarazuka Yellow' PBR 
milin pośredni Summer Jazz Gold Trumpet Creeper – kwiaty 
żółtopomarańczowe; niskie i zwarte pnącze; obfite kwitnienie;

6b 150 c4

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Sunrise Gold Trumpet Vine  
milin pośredni Summer Jazz Sunrise Gold Trumpet Vine – kwiaty 
pomarańczowoczerwone; niskie i zwarte pnącze; obfite kwitnienie;

6b 150 c4

HEDERA – BLUSZCZ
Hedera colchica 
bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; 6b 40–60 

60–80
c2 
c5

Hedera colchica 'Sulphur Heart' 
bluszcz kolchicki 'Sulphur Heart' – liście z ciemnozielone z żółtym środkiem; 6a 40–60 

60–80
c2 
c5

Hedera helix 
bluszcz pospolity – najbardziej cieniolubne pnącze nadające się do uprawy 
w Polsce;

5b 30–40 
60–80

p11 
c3

Hedera helix 'Duckfoot'  
bluszcz pospolity 'Duckfoot' – liście bardzo drobne, przypominające 
kształtem kaczą stopę; odmiana o relatywnie wysokiej odporności na mróz;

5b 40–60 
60–80

c2 
c5

Hedera helix 'Meta Schulz'  
bluszcz pospolity 'Meta Schulz' – liście duże, głęboko, ostro klapowane; 5b 40–60 

60–80
c2 
c5

Hedera helix 'Wichtel'  
bluszcz pospolity 'Wichtel' – liście duże o interesującym kształcie; 5b 40–60 

60–80
c2 
c5

HOLBOELLIA – HOLBOELLIA
Holboellia latifolia 
holboellia szerokolistna – zimozielone pnącze o ozdobnych różowych, 
dzwonkowatych kwiatach i oryginalnych, różowych, „ogórkowatych” 
owocach;

8a 100–120 c6

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
hortensja pnąca – bardzo wczesny rozwój liści; kwiatostany białe, szerokie; 5a

60–80 
120–140 
180–200

c5 
c25 
c45

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda' 
hortensja pnąca 'Mirranda' – liście zielonojasnożółto obrzeżone; 5a 100–120 c9

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' PBR 
hortensja pnąca 'Silver Lining' – liście szarozielone, biało obrzeżone; 5b 40–60 c5
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LONICERA – WICIOKRZEW

Lonicera ×brownii 'Dropmore Scarlet' 
wiciokrzew Browna 'Dropmore Scarlet' – kwiaty czerwone; bardzo długi 
okres kwitnienia;

5b 90 c2

Lonicera periclymenum Harlequin 'Sherlite'  
wiciokrzew pomorski Harlequin – liście białokremowo obrzeżone;  
kwiaty dwubarwne, wewnątrz kremowe, a na zewnątrz ciemnoróżowe;

5a 90 c2

Lonicera periclymenum 'Serotina' 
wiciokrzew pomorski 'Serotina' – kwiaty purpuroworóżowe, w środku białe; 5a 90 c2

Lonicera ×tellmanniana 
wiciokrzew Tellmanna – kwiaty złocistopomarańczowe; 5a 90 c2

MILLETIA – MILETIA

Millettia japonica  
miletia japońska, „letnia glicynia” – pnącze podobne do glicynii, ale  
kwitnące w czerwcu/lipcu; kwiaty jasnofioletowe, zebrane w luźne,  
groniaste kwiatostany;

6a 160–180 c5

PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ
Parthenocissus quinquefolia 
winobluszcz pięciolistkowy – czerwone liście na jesieni; bardzo małe 
wymagania;

3 90 
120–140

c2 
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Kirigami' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Kirigami' – listki głęboko powcinane; piękny, 
jesienny kolor liści;

4 120–140 c5

Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Murorum' – odmiana samoczepna; 4 90 

120–140
c2 

c10

Parthenocissus quinquefolia 'Troki' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Troki' – pnącze samoczepne; liście duże, 
błyszczące, jesienią purpurowe;

4 90 
120–140

c2 
c10

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 
winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' – sztywne, błyszczące liście; pnącze 
samoczepne; 

6a 90 
120

c2 
c5

WISTERIA – GLICYNIA

Wisteria brachybotrys Grande Diva Barbara 'MinwikKB25'  
glicynia jedwabista Grande Diva Barbara – kwiaty dwubarwne, 
lawendowo – białe, zebrane w stosunkowo krótkie kwiatostany; kwitnie 
niezwykle obficie;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Alba'  
glicynia kwiecista 'Alba' – kwiaty czystobiałe, zebrane w długie kwiatostany; 
odmiana bardzo obficie kwitnąca;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda Grande Diva Cecilia 'MinwiCA05'  
glicynia kwiecista Grande Diva Cecilia – kwiaty dwubarwne,  
fioletowo-białe, pełne;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Honbeni' (syn. 'Rosea')  
glicynia kwiecista 'Honbeni' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w długie  
(do 35 cm) kwiatostany;

6a 160–180 c9
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Wisteria floribunda 'Multijuga' (syn. 'Macrobotrys')  
glicynia kwiecista 'Multijuga' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane w bardzo 
długie (50–80 cm długości) kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Shiro-noda' (syn. 'Snow Showers', 'Longissima Alba') 
glicynia kwiecista 'Shiro-noda' – kwiaty czystobiałe; bardzo długie 
kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Violacea Plena' (syn. 'Black Dragon') 
glicynia kwiecista 'Violacea Plena' – kwiaty pełne, fioletowe, zebrane  
w długie kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria sinensis 'Alba'  
glicynia chińska 'Alba' – kwiaty czysto białe; 6a 160–180 c9

Wisteria sinensis 'Amethyst'  
glicynia chińska 'Amethyst' – kwiaty ciemnofioletowe, intensywnie 
pachnące;

6a 160–180 c9

Wisteria sinensis 'Caroline' 
glicynia chińska 'Caroline' – kwiaty jasnoniebieskie; 6a 160–180 c9

Wisteria sinensis Grande Diva Maria 'MinwiGB01'  
glicynia chińska Grande Diva Maria – kwiaty dwukolorowe, 
lawendowo-białe; kwitnie bardzo obficie;

6a 160–180 c9
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Trawy i byliny
GRASSES AND PERENNIALS

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

strefa
zone
зона

pojemnik
container
контейнер

ACANTHUS – AKANT
Acanthus mollis  
akant miękki – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście kolczaste;  
kwiaty biało-fioletowe;

6b c5

Acanthus mollis 'Tasmanian Angel' 
akant miękki 'Tasmanian Angel' – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście 
białonakrapiane; kwiaty różowo-białe;

6b c3

ACHILLEA – KRWAWNIK

Achillea 'Coronation Gold' 
krwawnik wiązówkowaty 'Coronation Gold' – bylina dorastająca do 1 m;  
kwiaty złotożółte; liście srebrnoszare; nadaje się na suche bukiety;

5a c5

Achillea filipendulina  
krwawnik wiązówkowaty – bylina dorastająca do 1 m; kwiaty żółte; nadaje się 
na suche bukiety;

5a c2

Achillea millefolium 'Apple Blossom' 
krwawnik pospolity 'Apple Blossom' – bylina dorastająca do 0,6 m; kwiaty 
różowe;

5a c2

Achillea millefolium 'Paprika'  
krwawnik pospolity 'Paprika' – bylina o oryginalnym, czerwonym kolorze 
kwiatów;

5a c2

Achillea ptarmica 'The Pearl'  
krwawnik kichawiec 'The Pearl' – białe, kuliste kwiatostany zebrane 
w baldachogrona; nadaje się na suche bukiety;

5a c2

Achillea 'Terracotta' 
krwawnik 'Terracotta' – bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty 
ceglastopomarańczowe;

5a c2
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ACTAEA – PLUSKWICA
Actaea simplex 'Brunette' 
pluskwica prosta 'Brunette' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; białe 
kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; 

4 c5

Actaea simplex 'Pink Spike'  
pluskwica prosta 'Pink Spike' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; jasnoróżowe 
kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; 

4 c2

AGAPANTHUS – AGAPANT
Agapanthus 'Arctic Star'  
agapant 'Arctic Star' – kwiaty białe, zebrane w kuliste baldachogrona; 7a c5

Agapanthus 'Black Magic'  
agapant 'Black Magic' – kwiaty granatowe, prawie czarne, zebrane w kuliste 
baldachogrona;

7a c5

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR 

agapant Fireworks – kwiaty przewisające, dwubarwne, niebiesko-białe, 
w kulistych baldachogronach;

7a c5

Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR 

agapant Mi Casa – kwiaty czysto białe; zwarta, karłowa odmiana; 7a c6

Agapanthus 'Peter Pan'  
agapant 'Peter Pan' – kwiaty błękitne; zwarty pokrój; 7a c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR 

agapant Silver Moon – kwiaty błękitne; białooobrzeżone liście; odmiana 
zwarta i karłowa;

7a c5

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR  
agapant Twister 'Ambic 001' PBR – kwiaty dwubarwne niebiesko-białe 
w kulistych baldachogronach;

7a c5

AJUGA – DĄBRÓWKA

Ajuga reptans 'Black Scallop' 
dąbrówka rozłogowa 'Black Scallop' – drobne, ciemnofioletowe liście; mocno 
pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Blueberry Muffin'  
dąbrówka rozłogowa 'Blueberry Muffin' – zielone liście; niebieskie kwiaty; 
obfite kwitnienie;

3 c2

Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 
dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow' – różowo-fioletowe liście z kremowymi 
brzegami; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Gold Chang' PBR 
dąbrówka rozłogowa 'Gold Chang' – żółto-limonkowe liście; jasnoróżowe 
kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Mahogany' 
dąbrówka rozłogowa 'Mahogany' – bordowe liście, delikatnie pokarbowane; 
niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Sparkler'  
dąbrówka rozłogowa 'Sparkler' – liście zielone o delikatnie pofalowanym 
brzegu; biało-kremowo nakrapiane; niebieskie kwiaty;

3 c3
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ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK

Alchemilla mollis 'Robustica'  
przywrotnik miękki 'Robustica'- wyprostowany pokrój; zielonożółte kwiaty 
zebrane w wiechowate kwiatostany;

3 c3

ALOPECURUS – WYCZYNIEC

Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus'  
wyczyniec łąkowy 'Aureovariegatus' – liście zielone, podłużne, żółtopaskowane; 5a c5

ANEMONE – ZAWILEC

Anemone ×hybrida 'Bressingham Glow'  
zawilec mieszańcowy 'Bressingham Glow' – kwiaty półpełne, ciemnoróżowe; 5b c3

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' 
zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert' – kwiaty śnieżnobiałe; odmiana 
długowieczna;

5b c3

Anemone ×hybrida 'Königin Charlotte'  
zawilec mieszańcowy 'Konigin Charlotte' – kwiaty jasnoróżowe, półpełne; 
dorasta do 1 m wys.;

5b c3

Anemone ×hybrida 'Mont-rose' 
zawilec mieszańcowy 'Mont-rose' – wyjątkowo duże, półpełne, jasnoróżowe 
kwiaty;

5b c3

Anemone ×hybrida 'Pamina' 
zawilec mieszańcowy 'Pamina' – duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5b c3

Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' 
zawilec hupeheński 'Prinz Heinrich' – podwójne, ciemnoróżowe kwiaty; 
pojedyncze; odmiana dorasta do 0,5 m;

5b c3

Anemone hupehensis 'Splendens' 
zawilec hupeheński 'Splendens' – pojedyncze, ciemnoróżowe kwiaty; 5b c3

ARTEMISIA – BYLICA

Artemisia ludoviciana 
bylica Ludovica – liście srebrzystoszare, wąskie i powcinane; 5a c2

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' 
bylica Ludovica 'Valerie Finnis' – liście większe niż u gatunku; srebrzystoszare; 5a c2

Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' 
bylica pospolita 'Oriental Limelight' – bylina o mocno powcinanych, 
żółtopstrych liściach;

5a c2

ARUNCUS – PARZYDŁO

Aruncus dioicus  
parzydło leśne – cieniolubna bylina dorastająca do 2 m wys.; duże, białe, 
wiechowate kwiatostany;

5a c5

Aruncus 'Horatio'  
parzydło 'Horatio' – cieniolubna bylina dorastająca do 1 m wys.; krótkie, białe, 
wiechowate kwiatostany;

5a c5

ARUNDO – ARUNDO, LASECZNICA

Arundo donax 'Ely'  
arundo trzcinowate 'Ely' – szerokie, białoobrzeżone liście; dorasta do 1,5 m; 7b c6
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ASTER – ASTER, MARCINKI
Aster cordifolius 'Little Carlow'  
aster sercolistny 'Little Carlow' – bylina osiagająca 1 m wys.; błękitne, 
pojedyncze drobne kwiaty, zebrane w wiechy; 

3 c2

Aster dumosus 
aster karłowaty – bylina osiągająca 0,5 m wys.; drobne, niebieskie kwiaty;  
obfite kwitnienie;

3 c2

Aster dumosus 'Early Blue' 
aster karłowaty 'Early Blue' – bylina osiągająca 30 cm; duże, niebieskie kwiaty; 
odmiana o wczesnym i obfitym kwitnieniu;

3 c2

Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof '  
aster karłowaty 'Herbstgruss vom Bresserhof ' – bylina osiągająca 50 cm;  
drobne, różowe kwiaty; obfite kwitnienie;

3 c2

Aster dumosus 'Schneezicklein' 
aster karłowaty 'Schneezicklein' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, białe  
kwiaty pojawiają się jesienią;

3 c2

Aster ericoides 'Herbstmyrthe' 
aster wrzosolistny 'Herbstmyrthe' – bylina osiągająca 1 m wys.; białe, drobne 
kwiaty pojawiają się jesienią; 

3 c5

Aster ericoides 'Pink Cloud' 
aster wrzosolistny 'Pink Cloud' – bylina osiagająca 1 m wys.; jasnoróżowe, 
drobne kwiaty pojawiają się jesienią; 

3 c2

Aster ericoides 'Snowflurry'  
aster wrzosolistny 'Snowflurry' – bylina osiagająca 20 cm wys.; białe, drobne 
kwiaty późną jesienią; płożące pędy;

3 c2

Aster linosyris 
aster złoty – bylina osiągająca 0,5 m wys., oryginalne, żółte kwiaty 3 c2

Aster novae-angliae 'Abendsonne' 
aster nowoangielski 'Abendsonne' – kwiaty fioletowe; dorasta do 1,5 m; 3 c2

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' 
aster nowoangielski 'Andenken an Alma Pötschke' – kwiaty malinoworóżowe; 
dorasta do 1,5 m wys.;

3 c2

Aster novae-angliae 'Barr's Pink'  
aster nowoangielski 'Barr's Pink' – kwiaty różowofioletowe; dorasta do 1,5 m wys.; 3 c2

Aster novi-belgii 'Jenny'  
aster nowobelgijski 'Jenny' – kwiaty ciemnoróżowe; dorasta do 1 m; zwarty 
pokrój;

3 c5

Aster novi-belgii 'Karminkuppel' 
aster nowobelgijski 'Karminkuppel' – kwiaty fioletowe; dorasta do 1 m; 3 c2

Aster novi-belgii 'Lady in Blue'  
aster nowobelgijski 'Lady in Blue' – kwiaty błęktine; zwarty pokrój;  
dorasta do 50 cm;

3 c2

Aster novi-belgii 'Little Pink Beauty'  
aster nowobelgijski 'Little Pink Beauty' – kwiaty różowe, zwarty pokroj;  
dorasta do 50 cm;

3 c2

Aster novi-belgii 'Magic White'  
aster nowobelgijski 'Magic White' – kwiaty białe; dorasta do 60 cm; 3 c2



traw
y i byliny

– 244 –

Aster novi-belgii 'Marie Ballard' 
aster nowobelgijski 'Marie Ballard' – kwiaty błękitne, półpełne; dorasta do 1 m wys.; 3 c2

Aster novi-belgii 'Neron'  
aster nowobelgijski 'Neron' – kwiaty ciemnoróżowe; dorasta do 50 cm;  
zwarty pokrój;

3 c2

Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' 
aster nowobelgijski 'Patricia Ballard' – kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 1 m wys.; 3 c2

Aster novi-belgii 'Royal Ruby' 
aster nowobelgijski 'Royal Ruby' – kwiaty jaskraworóżowe, dorasta do 0,5 m wys.; 3 c2

Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'  
aster nowobelgijski 'Schöne von Dietlikon' – kwiaty fioletowo-niebieskie; 
dorasta do 1 m wys;

3 c2

ASTILBE – TAWUŁKA
Astilbe 'Cattleya' 
tawułka 'Cattleya' – kwiaty lila-róż, zebrane w gęste wiechy; dorasta do 0,6 m wys.; 5a c5

Astilbe chinensis 'Pumila' 
tawułka chińska 'Pumila' – kwiaty lila-róż, zebrane w gęste wiechy; dorasta  
do 0,4 m wys.;

5a c5

Astilbe chinensis 'Purpurkerze' 
tawułka chińska 'Purpurkerze' – kwiaty fioletoworóżowe, zebrane  
w wiechowate kwiatostany;

5a c5

Astilbe chinensis 'Veronica Klose'  
tawułka chińska 'Veronica Klose' – kwiaty jaskraworóżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a c5

Astilbe Color Flash 'Beauty of Ernst'  
tawułka Color Flash 'Beauty of Ernst' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany; odmiana o wielobarwnych liściach –  
bordowo-czerwono-pomarańczowych;

5a c5

Astilbe 'Color Flash Lime' 
tawułka 'Color Flash Lime' – kwiaty różowe, zebrane w wiechowate 
kwiatostany; odmiana o żółtych liściach;

5a c5

Astilbe 'Darwin's Dream'  
tawułka 'Darwin's Dream' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste wiechy; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a c5

Astilbe 'Delft Lace'  
tawułka 'Delft Lace' – kwiaty różowe, zebrane w wiechowate kwiatostany; 
kontrastują z zielonobordowym ulistnieniem;

5a c5

Astilbe 'Fanal' 
tawułka 'Fanal' – czerwone, wiechowate kwiatostany; 5a c5

Astilbe 'Feuer' 
tawułka 'Feuer' – czerwone, wiechowate kwiatostany, ciemnozielone liście; 5a c5

Astilbe 'Flamingo'  
tawułka 'Flamingo' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste wiechy; 5a c5

Astilbe simplicifolia 'Key West'  
tawułka pojedynczolistna 'Key West' – liście purpurowo-zielone, kontrastujące 
z różowymi kwiatostanami; 

5a c5

Astilbe 'Weisse Gloria' 
tawułka 'Weisse Gloria' – kwiaty czystobiałe, zebrane w gęste, zwarte wiechy; 5a c5
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ATHYRIUM – WIETLICA
Athyrium filix-femina 'Lady in Red' 
wietlica samicza 'Lady in Red' – ciemnoczerwone ogonki i osie liści pięknie 
kontrastują z zielonymi liśćmi; paproć dorastająca do 0,6 m wys.; 

3 c5

Athyrium niponicum 'Burgundy Lace'  
wietlica japońska 'Burgundy Lace' – liście podwójnie pierzaste, oliwkowozielone 
z purpurowym unerwieniem liści; paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a c5

Athyrium niponicum 'Metallicum' 
wietlica japońska 'Metallicum' – liście podwójnie pierzaste, ciemnozielone ze 
srebrno-oliwkowym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści; paproć dorastająca 
do 0,4–0,6 m wys., 

6a c5

Athyrium niponicum 'Ursula's Red' 
wietlica japońska 'Ursula's Red' – liście podwójnie pierzaste, ciemnozielone ze 
srebrnym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści; paproć dorastająca do  
0,4–0,6 m wys.

6a c5

BERGENIA – BERGENIA
Bergenia 'Abendglut' 
bergenia 'Abendglut' – kwiaty jaskrawo różowe; liście duże, zimozielone; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a c5

Bergenia 'Bressingham White' 
bergenia sercowata 'Bressingham White' – skórzaste, gładkie, zielone liście; 
kwiaty białe z zielonkawym środkiem; różowe pędy;

5a c5

Bergenia cordifolia 'Herbstblüte' 
bergenia sercowata 'Herbstblüte' – skórzaste, gładkie, zielone liście; kwiaty 
jasnoróżowe z ciemnoróżowym środkiem;

5a c5

Bergenia Dragonfly 'Angel Kiss'  
bergenia Dragonfly 'Angel Kiss' – drobne, skórzaste, bordowo-zielone liście; 
kwiaty białe z różowym środkiem; dorasta do 0,4 m;

5a c3

Bergenia Dragonfly 'Sakura' 
bergenia Dragonfly 'Sakura' – drobne, skórzaste, bordowo-zielone liście; 
kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 0,5 m;

5a c3

Bergenia 'Flirt' PBR  
bergenia 'Flirt' PBR – karłowa odmiana do 0,3 m wys.; drobne, skórzaste, 
bordowo-zielone liście; kwiaty ciemnoróżowe z ciemniejszym środkiem;

5a c3

Bergenia 'Pink Dragonfly' 
bergenia 'Pink Dragonfly' – skórzaste, gładkie, zielone liście; kwiaty 
jasnoróżowe z ciemniejszym śrdokiem; odmiana obficie kwitnąca

5a c3

BRUNNERA – BRUNERA

Brunnera macrophylla 'Sea Heart' 
brunera wielkolistna 'Sea Heart' – liście duże, sercowate, srebrzystoszare 
z zielonym unerwieniem;

5a c3

Brunnera macrophylla 'Variegata' 
brunera wielkolistna 'Variegata' – liście duże, sercowate, szeroko, biało 
obrzeżone;

5a c3

CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK

Calamagrostis ×acutiflora 'England'  
trzcinnik ostrokwiatowy 'England' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; liczne, 
strzeliste kwiatostany; liście żółto paskowane;

4 c3
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Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' – wysoka, wysmukła trawa do 1,8 m 
wys.; liczne, strzeliste kwiatosta

4 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; liczne, 
strzeliste kwiatostany; liście biało paskowane;

4 c3 
c5

Calamagrostis brachytricha 
trzcinnik krótkowłosowy – trawa dorastająca do 1,5 m wys.; bardzo ozdobne 
wrzecionowate kwiatostany;

4 c3

CAMPANULA – DZWONEK
Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'  
dzwonek drobny 'Elizabeth Oliver' – bylina osiągająca 15 cm wys.; kwiaty 
drobne, lawendowe, pełne; obfite kwitnienie; 

4 c2

Campanula Fairybells 'Gaudi Violet' 
dzwonek Fairybells 'Gaudi Violet' – bylina osiągająca 0,6 m wys.; fioletowe 
kwiatostany; obfite kwitnienie

4 c2

Campanula 'Samantha'  
dzwonek 'Samantha' – duże, niebieskie, dzwonkowate kwiaty z jaśniejszym 
środkiem;

4 c2

CAREX – TURZYCA
Carex elata 'Aurea' 
turzyca sztywna 'Aurea' – roślina nadwodna; osiąga 50 cm; liście wysmukłe, 
złotożólte; wzrost powolny;

5a c3

Carex 'Feather Falls'  
turzyca 'Feather Falls' – liście wąskie i długie, biało obrzeżone; przewisający 
pokrój; dorasta do 0,4 m

5a c3

Carex morrowii 'Ice Dance' 
turzyca Morrowa 'Ice Dance' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a c3

Carex morrowii 'Irish Green' 
turzyca Morrowa 'Irish Green' – liście intensywnie zielone; 5a c3

Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR  
turzyca Morrowa Vanilla Ice – liście delikatnie żółto obrzeżone; 5a c3

Carex muskingumensis 
turzyca palmowa – bylina do 0,6 m wys.; liście ułożone prostopadle do łodygi 
(„palmowe”);

3 c3 
c7,5

Carex muskingumensis 'Little Midge'  
turzyca palmowa 'Little Midge' – liście zielone, wąskie; dorasta do 0,4 m; 3 c3

Carex oshimensis 'Evergold' 
turzyca oszimska 'Evergold' – długie, przewisające liście z szerokim, białym 
paskiem pośrodku;

6a c3

Carex oshimensis 'Maxigold' 
turzyca oszimska 'Maxigold' – długie, przewisające liście z szerokim, żółto-
kremowym paskiem pośrodku;

6a c3

Carex panicea 'Pamira'  
turzyca prosowata 'Pamira' – liście niebieskie, krótkie; bylina rosnąca  
z zwartych kępach;

6a c3
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Carex petriei 'Milk Chocolate'  
turzyca Petriego 'Milk Chocolate' – brązowo – rude, nitkowate liście; bylina 
rosnąca z zwartych kępach;

6a c3

CENTAUREA – CHABER
Centaurea dealbata 
chaber biały – szarozielone liście, od spodu prawie białe; atrakcyjne, różowe kwiaty; 5a c5

CENTRANTHUS – OSTROGOWIEC
Centranthus ruber 'Coccineus'  
ostrogowiec czerwony 'Coccineus' – kwiaty czerwonoróżowe; bylina polecana 
na suche stanowiska;

5a c5

CHAMAEROPS –  KARŁATKA
Chamaerops humilis  
karłatka niska – wachlarzowate liście; zwarty pokrój; jeden z najwytrzymalszych 
na mróz gatunków palm;

8a c9

CHELONE – ŻÓŁWIK
Chelone obliqua 
żółwik ukośny – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, przypominające 
głowę żółwi;

5b c2

Chelone obliqua 'Alba'  
żółwik ukośny 'Alba' – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty białe, przypominające 
głowę żółwia;

5b c5

CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEŃ
Chrysanthemum 'Clara Curtis'  
złocień 'Clara Curtis' – duże, jasnoróżowe kwiaty z żółtym środkiem;  
dorasta do 1 m wys.;

5a c2

Chrysanthemum 'Cottage Apricot' 
złocień 'Cottage Apricot' – dorasta do 0,8 m; kwiaty duże, brzoskwiniowe 
z żółtym śrdokiem;

5a c2

Chrysanthemum 'Mei-kyo'  
złocień 'Mei-kyo' – kwiaty różowe w kształcie pomponów; dorasta do 0,6 m wys.; 5a c2

Chrysanthemum 'Nantyderry Sunshine' 
złocień 'Nantyderry Sunshine' – dorasta do 0,8 m; kwiaty drobne, żółte, pełne; 5a c2

Chrysanthemum 'Poesie'  
złocień 'Poesie' – kwiaty kremowo-białe, pólpełne; dorasta do 1 m wys.; 5a c2

Chrysanthemum 'Rehauge'  
złocień 'Rehauge' – kwiaty czerwone, pełne, w kształcie pomponów; dorasta  
do 1 m wys.;

5a c2

Chrysanthemum 'Rotes Julchen'  
złocień 'Rotes Julchen' – kwiaty karminowo-różowe w kształcie pomponów; 
dorasta do 0,6 m wys.;

5a c2

CONVALLARIA – KONWALIA
Convallaria majalis 
konwalia majowa – białe, dzwonkowate kwiaty zebrane w grona; przyjemnie 
pachnące;

4 c3

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 c3
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CORDYLINE – KORDYLINA

Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink' 
kordylina Electric Pink – liście różowo-brązowo paskowane; sztywne, 
kształtu mieczowatego;

7b c9

Cordyline 'Purple Tower'  
kordylina 'Purple Tower' – liście purpurowe; zwarty, kolumnowy pokrój; 7b c9

Cordyline 'Torbay Dazzler'  
kordylina 'Torbay Dazzler' – liście żółtoobrzeżony; sztywne, kształtu 
mieczowatego;

7b c9

CORTADERIA – KORTADERIA

Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR  
kortaderia pampasowa 'Golden Goblin'  – ozdobne żółtozielone liście;  
efektowne białe kwiatostany;

7a c6

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR  
kortaderia pampasowa Tiny Pampa – kwiatostany do 0,8 m wys.; zwarty, 
karłowy pokrój;

7a c5

CRAMBE – MODRAK

Crambe maritima 
modrak morski – liście karbowane, szare; białe, pachnące kwiatostany; 
stosowana jako wartościowe warzywo w kuchni;

6a c5

CROCOSMIA – KROKOSMIA

Crocosmia 'Emily McKenzie' 
krokosmia 'Emily McKenzie' – wyraziste, dwubarwne kwiaty, 
pomarańczowoczerwone, dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Lucifer' 
krokosmia 'Lucifer' – intensywnie czerwone kwiaty; dorasta do 0,6 m wys.; 7a c3

DARMERA – TARCZOWNICA

Darmera peltata 
tarczownica tarczowata – duże, powcinane liście; różowo-białe kwiatostany 
przed rozwojem liści na wiosnę;

5a c5

DESCHAMPSIA – ŚMIAŁEK

Deschampsia caespitosa 'Palava'  
śmiałek darniowy 'Palava' – bylina rosnąca w gęstych kępach; delikatne, 
wiechowate kwiatostany; dorasta do 0,5 m wys.; zwarty pokrój;

4 c3

DICENTRA – SERDUSZKA

Dicentra spectabilis 
serduszka okazała – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty różowe 
o sercowatym kształcie;

3 c3

Dicentra spectabilis 'Alba' 
serduszka okazała 'Alba' – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty białe 
o sercowatym kształcie;

3 c3

Dicentra spectabilis 'Gold Heart'  
serduszka okazała 'Gold Heart' – bylina dorastająca do 0,8 m wys.; żółte liście 
kontrastują z różowymi kwiatami;

3 c3
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Dicentra spectabilis 'Valentine'  
serduszka okazała 'Valentine' – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty 
czerwone o sercowatym kształcie;

3 c3

Dicentra spectabilis 'White Gold'  
serduszka okazała 'White Gold' – bylina dorastająca do 0,8 m wys.; żółte liście; 
kwiaty białe o sercowatym kształcie;

3 c3

DISPORUM – PARNIK
Disporum cantoniense 'Moonlight'  
parnik kantoński 'Moonlight' – biało-zielone liście; delikatnie kędzierzawe; 
różowe przebarwienie jesienne;

5b c5

DRYOPTERIS – NARECZNICA
Dryopteris affinis  
narecznica mocna – ciemnozielone liście; bylina dorastająca do 1 m wys.; 5a c5

Dryopteris erythrosora 'Brilliance' 
narecznica czerwonozarodnikowa 'Brilliance' – młode liście 
różowopomarańczowe, błyszczące; paproć dorasta do 0,5 m;

6b c5

Dryopteris filix-mas 
nerecznica samcza – ciemnozielone liście; bylina dorastająca do 1,2m wys.; 3 c5

ECHINACEA – JEŻÓWKA
Echinacea 'Carrot Cake'  
jeżówka purpurowa 'Carrot Cake' – kwiaty czerwonopomarańczowe;  
dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea 'Delicious Candy' PBR  
jeżówka 'Delicious Candy' – kwiaty amarantowo-różowe; dorasta do 1 m wys.; 4 c3

Echinacea 'Delicious Nougat' PBR  
jeżówka 'Delicious Nougat' – kwiaty biało-limonkowe, pełne; dorasta do  
0,5 m; sztywne pędy;

4 c3

Echinacea 'Flamingo'  
jeżówka 'Flamingo' – kwiaty koralowoczerwone z jasnymi końcówkami 
płatków; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea 'Fountain Pink Eye'  
jeżówka 'Fountain Pink Eye' – kwiaty dwubarwne, biało-różowe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Honey Skipper'  
jeżówka 'Honey Skipper' – kwiaty pomarańczowe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Lemon Drop'  
jeżówka 'Lemon Drop' – żólte kwiatostany w kształcie pomponu; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Magenta Pearl'  
jeżówka 'Magenta Pearl' – kwiaty karminowe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Meditation Cerise'  
jeżówka 'Meditation Cerise' – kwiaty koralowopomarańczowe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Orange Pearl'  
jeżówka 'Orange Pearl' – kwiaty jaskrawopomarańczowe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea 'Purple Emperor'  
jeżówka 'Purple Emperor' – kwiaty purpurowo-różowe; dorasta do 0,8 m; 4 c3

Echinacea 'Red Pearl' PBR  
jeżówka 'Red Pearl' – kwiaty jaskrawoczerwone; dorasta do 0,5 m; sztywne pędy; 4 c3

Echinacea 'White Pearl'  
jeżówka purpurowa 'White Pearl' – kwiaty białe; dorasta do 0,5 m; 4 c3
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Echinacea 'Yellow Pearl'  
jeżówka purpurowa 'Yellow Pearl' – kwiaty żółte; dorasta do 0,5 m; 4 c3

ELYMUS – WYDMUCHRZYCA
Elymus magellanicus  
wydmuchrzyca Magellana – niebieskie liście, przewisający pokrój;  
odporna na suszę;

5a c3

ENSETE – ENSETE, BANANOWIEC ABISYŃSKI
Ensete ventricosum 'Maurelii'  
ensete abisyńskie 'Maurelii' – egzotyczna roślina o wielkich, 
purpurowoczerwonych liściach; wymaga bezmroźnego zimowania;

9a c12

EPILOBIUM – WIERZBÓWKA
Epilobium angustifolium 
wierzbówka kiprzyca – bylina dorasta do 1,5 m wys.; różowe kwiatostany; 3 c2

EUPATORIUM – SADZIEC
Eupatorium 'Baby Joe' 
sadziec 'Baby Joe' – kwiaty w kolorze lila-róż; dorasta do 0,8 m; odmiana  
zwarta i karłowa;

5a c3

Eupatorium maculatum 'Phantom' 
sadziec plamisty 'Phantom' – wysoka bylina dorastająca do 2 m wys.; kwiaty 
różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a c3

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'  
wilczomlecz migdałolistny 'Purpurea' – liście wiosną bordowe, kontrsatujące 
z zielonymi pokwiatkami kwiatostanów;

5a c5

Euphorbia 'Ascot Rainbow' PBR 

wilczomlecz 'Ascot Rainbow' PBR – atrakcyjne, żółtoobrzeżone liście; młode 
przyrosty pomarańczowo-różowe; sztywne pędy; dorasta do 1 m wys.;

7a c5

Euphorbia griffithii 'Fireglow' 
wilczomlecz Griffitha 'Fireglow' – niezwykle efektowna bylina; pomarańczowe 
kwiatostany; intensywnie czerwone łodygi; brązowo-zielone ulistnienie;  
jesienią przebarwia się na czerwono;

6a c2

Euphorbia palustris 
wilczomlecz błotny – ozdobne zielonożółte kwiatostany; roślina nadwodna; 
dorasta do 1,5 m wys.;

5a c2

Euphorbia polychroma  
wilczomlecz pstry – liście jasnozielone; kwiaty żółte; półkulisty, zwarty pokrój; 
dorasta do 0,4 m wys.;

5a c2

FARGESIA – FARGEZJA
Fargesia 'Winter Joy' 
fargezja 'Winter Joy' – czerwonawe pędy; silny wzrost; 6a c9

FESTUCA – KOSTRZEWA
Festuca glauca 'Azurit' 
kostrzewa sina 'Azurit' – ozdobna trawa o kulistym pokroju i intensywnym 
srebrzystym kolorze liści; dorasta do 20 cm wysokości;

5a c2

FICINIA –  FICINIA

Ficinia truncata 'Frosty Morning'  
ficinia sina 'Frosty Morning' – ozdobna, niska trawa z ciemnozielonymi liścmi 
z białą, pofalowaną obwódką; niesamowity efekt oszronionych liści;

7a c2
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FUCHSIA –  FUKSJA

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

6b c2

GAURA – GAURA

Gaura lindheimeri 'Blanc' 
gaura Lindheimera 'Blanc' – kwiaty drobne, białe; dorasta do 1 m wys.; 7a c2 

c5

Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'  
gaura Lindheimera 'Gaudi Red' – kwiaty drobne, różowe; liście czerwonawe; 
dorasta do 1 m wys.;

7a c2

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy' 
gaura Lindheimera Rosyjane 'Harrosy' – kwiaty drobne; dorasta do 1 m wys.; 7a c2 

 c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 
gaura Lindheimera 'Siskiyou Pink' – kwiaty różowe; dorasta do 1 m wys.; 7a c5

GERANIUM – BODZISZEK
Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'  
bodziszek korzeniasty 'Bevan's Variety' – kwiaty purpurowo-różowe; dorasta  
do 0,4 m wys.;

5a c2

Geranium Rozanne 'Gerwat' PBR 

bodziszek Rozanne 'Gerwat' PBR – kwiaty błękitne z białym oczkiem; dorasta 
do 0,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a c2

GEUM – KUKLIK
Geum chiloense 'Lady Stratheden' 
kuklik chilijski 'Lady Stratheden' – kwiaty żółte, półpełne; 6a c5

Geum 'Mai Tai' 
kuklik 'Mai Tai' – kwiaty łososiowe, półpełne; bylina dorasta do 0,4–0,6 m wys.; 6a c3

GLECHOMA – BLUSZCZYK
Glechoma hederacea  
bluszczyk kurdybanek – roślina okrywowa; kwiaty fioletowoniebieskie; liście 
zielone, ząbkowane; wytwarza rozłogi;

4 c2

HAKONECHLOA – HAKONECHLOA
Hakonechloa macra 'All Gold' 
hakonechloa smukła 'All Gold' – piękna, cieniolubna, „przelewająca się” trawa; 
liście żółte;

6a c2

Hakonechloa macra 'Aureola' 
hakonechloa smukła 'Aureola' – piękna, cieniolubna, „przelewająca się” trawa; 
liście żółto paskowane;

6a c2

Hakonechloa macra 'Mulled Wine'  
hakonechloa smukła 'Mulled Wine' – żółtozielone liście z czerwonymi 
końcówkami; powolny wzrost;

6a c2

HELENIUM – DZIELŻAN
Helenium 'Biedermeier' 
dzielżan 'Biedermeier' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty 
pomarańczowo-czerwone z żółtą obwódką;

4 c5

Helenium 'Double Trouble' 
dzielżan 'Double Trouble – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
podwójne, złotożółte;

4 c2
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Helenium 'El Dorado' 
dzielżan 'El Dorado' – wyprostowana bylina do 1 m wys.; ogromne, żółte  
kwiaty z ciemnobrązowym środkiem;

4 c2

Helenium 'Feuersiegel'  
dzielżan 'Feuersiegel' – czerwonożółte kwiaty; dorasta do 1,2 m wys.; 4 c2

Helenium 'Kanaria' 
dzielżan 'Kanaria' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty żółte; kwitnie 
obficie;

4 c2 
c5

Helenium 'Karneol'  
dzielżan 'Karneol' – czerwonopomarańczowe kwiaty; dorasta do 1,2 m wys.; 4 c2

Helenium 'Kupferzwerg'  
dzielżan 'Kupferzwerg' – ceglastoczerwone kwiaty; dorasta do 1 m wys.; 4 c2

Helenium 'Ruby Tuesday' 
dzielżan 'Ruby Tuesday' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; kwiaty drobne, 
ciemnoczerwone;

4 c5

Helenium 'Sombrero 
wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; kwiaty żółte; kwitnie obficie; 4 c2

dzielżan 'Sombrero' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; kwiaty żółte;  
kwitnie obficie; 4 c2

Helenium 'The Bishop' 
dzielżan 'The Bishop' – kwiaty żółte z atrakcyjnym, brązowym środkiem; 4 c2

Helenium 'Waltraut'  
dzielżan 'Waltraut' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
pomarańczowe;

4 c2

HELIANTHUS – SŁONECZNIK

Helianthus atrorubens  
słonecznik rdzawoczerwony – duże, żółte kwiatostany; dorasta do 1,5 m; 5a c2

Helianthus 'Lemon Queen' 
słonecznik 'Lemon Queen' – jasnożółte, duże kwiatostany; dorasta do 1,7 m wys.; 5a c2

Helianthus multiflorus 'Double Whammy'  
słonecznik wielokwiatowy 'Double Whammy' – żółte, pełne kwiatostany; 
dorasta do 1 m wys.;

5a c2

Helianthus salicifolius 
słonecznik wierzbolistny – długie, zielone, zwisające liście; bylina przypomina 
wierzbę; żółte kwiatostany późną jesienią;

5a c2

HEMEROCALLIS – LILIOWIEC

Hemerocallis 'Amadeus' 
liliowiec 'Amadeus' – kwiaty szkarłatne; duże; 5a c5

Hemerocallis 'Anzac' 
liliowiec 'Anzac' – kwiaty czerwone; duże; 5a c5

Hemerocallis 'Applique'  
liliowiec 'Applique' – kwiaty limonkowo-bordowe, duże; oryginalne kwiaty 
w kształcie pająka;

5a c5

Hemerocallis 'Awesome Blossom' 
liliowiec 'Awesome Blossom' – kwiaty brzoskwionioworóżowe z purpurowym 
„okiem” i obwódką oraz żółtym środkiem;

5a c5
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Hemerocallis 'Bandolero'  
liliowiec 'Bandolero' – kwiaty pomarańczowe, pełne, duże; 5a c5

Hemerocallis 'Berrylicious' 
liliowiec 'Berrylicious' – kwiaty czerwonoróżowe z bordowym środkiem; 
pokarbowane płatki kwiatów z bordowym brzegiem;

5a c5

Hemerocallis 'Bestseller'  
liliowiec 'Bestseller' – kwiaty purpurowo-różowe z cytrynowym, pofalowanym 
brzegiem płatków;

5a c5

Hemerocallis 'Black Eyed Stella' 
liliowiec 'Black Eyed Stella' – drobne, kremowe kwiaty, z czerwonawo-zielonym 
środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Black Stockings'  
liliowiec 'Black Stockings' – kwiaty czarne z pofalowanym brzegiem 
i zielonkawym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Bonanza' 
liliowiec 'Bonanza' – kwiaty ciemnożółte z ciemnoczerwonym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Brer Rabbit's Baby'  
liliowiec 'Brer Rabbit's Baby' – kwiaty ciemnopurpurowe z zielonkawym 
środkiem; kształt kwiatu przypomina pająka;

5a c5

Hemerocallis 'Canadian Border Patrol' 
liliowiec 'Canadian Border Patrol' – kwiaty kremowe z fioletowym środkiem; 
płatki kwiatów pokarbowane, obrzeżone na fioletowo;

5a c5

Hemerocallis 'Cherry Cheeks' 
liliowiec 'Cherry Cheeks' – duże, bardzo atrakcyjne, ciemnoróżowe kwiaty 
z żółtym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Cherry Valentine' 
liliowiec 'Cherry Valentine' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym środkiem 
i pofalowanym brzegiem; 

5a c5

Hemerocallis 'Chicago Apache' 
liliowiec 'Chicago Apache' – kwiaty czysto czerwone z żółtym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Chicago Sunrise' 
liliowiec 'Chicago Sunrise' – dorasta do 0,6–0,7 m wys.; kwiaty jednolicie 
ciemnożółte;

5a c5

Hemerocallis 'Christmas Is' 
liliowiec 'Christmas Is' – kwiaty czerwone z zielonkawym środkiem; 5a c5

Hemerocallis citrina 
liliowiec cytrynowy – kwiaty jasnożółte o wydłużonych płatkach; liście wąskie 
i długie; gatunek pochodzący z Chin;

4 c5

Hemerocallis 'Crimson Pirate' 
liliowiec 'Crimson Pirate' – karłowa, zwarta odmiana; kwiaty ciemnoczerwone 
z żółtym środkiem; polecana jako roślina okrywowa;

4 c3 
c5

Hemerocallis 'Daria'  
liliowiec 'Daria' – kwiaty purpurowe z żółtą falbanką na płatkach; 5a c5

Hemerocallis 'Desert Icicle'  
liliowiec 'Desert Icicle' – kwiaty zielonkawo- różowe; ogromne kwiaty 
przypominają kształtem pająka;

5a c5
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Hemerocallis 'Desperado Love' 
liliowiec 'Desperado Love' – kwiaty kremowe z purpurowym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Double Dream'  
liliowiec 'Double Dream' – kwiaty brzoskwinioworóżowe, półpełne; 5a c5

Hemerocallis 'Enchanted Forest'  
liliowiec 'Enchanted Forest' – kwiaty jasnopomarańczowe z falbanką na brzegu 
płatków;

5a c5

Hemerocallis 'Entrapment'  
liliowiec 'Entrapment' – kwiaty purpurowo-fioletowe z falbanką na brzegu 
płatków;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Bronze'  
liliowiec 'Every Daylily Bronze' – drobne, ceglastobrązowe kwiaty; odmiana 
karłowa; długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Cerise'  
liliowiec 'Every Daylily Cerise' – drobne, morelowe kwiaty; odmiana karłowa; 
długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Pink Wing'  
liliowiec 'Every Daylily Pink Wing' – drobne, różowe kwiaty; odmiana karłowa; 
długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Punch Yellow'  
liliowiec 'Every Daylily Punch Yellow' – drobne, dwukolorowe,  
pomarańczowo-żółte kwiaty, odmiana karłowa; długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Red'  
liliowiec 'Every Daylily Red' – drobne, czerwone kwiaty; odmiana karłowa; 
długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Every Daylily Red Rib'  
liliowiec 'Every Daylily Red Rib' – drobne, czerwono-pomarańczowe kwiaty; 
odmiana karłowa; długi okres kwitnienia;

5a c5

Hemerocallis 'Final Touch'  
liliowiec 'Final Touch' – kwiaty dwukolorowe w dwóch odcieniach różu; duże; 5a c5

Hemerocallis 'Fooled Me' 
liliowiec 'Fooled Me' – kwiaty duże, pomarańczowe z ciemnoczerwonym 
środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Frans Hals' 
liliowiec 'Frans Hals' – kwiaty duże, dwubarwne, żółto – czerwone; bardzo 
obficie kwitnie;

5a c5

Hemerocallis fulva 'Kwanso' 
liliowiec rdzawy 'Kwanso' – duże, pomarańczowobrązowe, pełne kwiaty;  
bylina wys. 1 m; 

5a c5

Hemerocallis 'Green Arrow'  
liliowiec 'Green Arrow' – duże, limonkowe kwiaty w kształcie pająka; 5a c5

Hemerocallis 'Green Flutter' 
liliowiec 'Green Flutter' – karłowa, zwarta odmiana, kwiaty zielonkawożółte; 
polecana jako roślina okrywowa;

5a c5

Hemerocallis 'Heavenly Flight of Angels' 
liliowiec 'Heavenly Flight of Angels' – kwiaty limonkowo-żółte, duże; 
oryginalne kwiaty w kształcie pająka; 

5a c5
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Hemerocallis 'Heavenly Pink Butterfly'  
liliowiec 'Heavenly Pink Butterfly' – kwiaty różowe z purpurowym okiem 
i zielonym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Hello Screamer'  
liliowiec 'Hello Screamer' – kwiaty kremowe z ciemnoróżowym okiem 
i falbanką na płatkach;

5a c5

Hemerocallis 'Invictus' 
liliowiec 'Invictus' – kwiaty duże, żółtopomarańczowe; 5a c5

Hemerocallis 'Jazz Dance'  
liliowiec 'Jazz Dance' – kwiaty ciemnoróżowe z czerwonym okiem; 5a c5

Hemerocallis 'Lady Mary Montagu'  
liliowiec 'Lady Mary Montagu' – kwiaty jasnoróżowe z zielonożółtym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Lies and Lipstick'  
liliowiec 'Lies and Lipstick' – kwiaty jasnoróżowe z czerwonym okiem 
i wyrazistą falbanką na płatkach;

5a c5

Hemerocallis 'London Eye'  
liliowiec 'London Eye' – kwiaty jasnopomarańczowe z purpurowym okiem; 5a c5

Hemerocallis 'Matrousjka'  
liliowiec 'Matrousjka' – kwiaty różowe z białym paskiem na płatkach i zielonym 
środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Moroccan Sunrise'  
liliowiec 'Moroccan Sunrise' – kwiaty fioletowo-różowe z jasnym okiem; 5a c5

Hemerocallis 'Night Beacon'  
liliowiec 'Night Beacon' – kwiaty ciemnofioletowe z żółto-zielonym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Night Embers' 
liliowiec 'Night Embers' – bardzo oryginalne, bordowe, pełne kwiaty; 5a c5

Hemerocallis 'Orange Nassau'  
liliowiec 'Orange Nassau' – kwiaty intensywnie pomarańczowe z pofalowanym 
brzegiem płatków;

5a c5

Hemerocallis 'Pink Stripes'  
liliowiec 'Pink Stripes' – kwiaty ciemnoróżowe z kremowymi paskami na 
płatkach; niezwykle oryginalna odmiana;

5a c5

Hemerocallis 'Purplelicious'  
liliowiec 'Purplelicious' – kwiaty ciemnopurpurowe z zielonkawym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Regency Heights'  
liliowiec 'Regency Heights' – kwiaty jasnofioletowe z zielonkawym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Rosy Returns'  
liliowiec 'Rosy Returns' – kwiaty różowo-purpurowe z żóltym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Soft Secrets'  
liliowiec 'Soft Secrets' – kwiaty jasnolawendowe z zielonkawym środkiem; 5a c5

Hemerocallis 'Spacecoast Freaky Tiki'  
liliowiec 'Spacecoast Freaky Tiki' – kwiaty pomarańczowe z jasnymi plamkami; 
niezwykle oryginalna odmiana;

5a c5

Hemerocallis 'Spacecoast White Out'  
liliowiec 'Spacecoast White Out' – kwiaty duże, kremowo-białe; 5a c5

Hemerocallis 'Storm of the Century'  
liliowiec 'Storm of the Century' – kwiaty ciemnopurpurowe z żółtym środkiem; 5a c5
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Hemerocallis 'String Bikini'  
liliowiec 'String Bikini' – kwiaty duże, limonkowo-różowe, przypominają 
kształtem pająka;

5a c5

Hemerocallis 'Tigereye Spider'  
liliowiec 'Tigereye Spider' – kwiaty duże, pomarańczowo-czerwone, 
przypominają kształtem pająka;

5a c5

Hemerocallis 'Trendy Design'  
liliowiec 'Trendy Design' – kwiaty kremowo-białe z pofalowanym brzegiem 
płatków;

5a c5

Hemerocallis 'Tuscawilla Tigress'  
liliowiec 'Tuscawilla Tigress' – kwiaty pomarańczowe z ciemnym okiem; 5a c5

Hemerocallis 'Stella de Oro' 
liliowiec 'Stella de Oro' – najbardziej znana, sprawdzona, karłowa odmiana 
liliowca; kwiaty żółte; polecana jako roślina okrywowa;

4 c2 
c5

Hemerocallis 'Venetian Fringe' 
liliowiec 'Venetian Fringe' – kwiaty pełne, ciemnoróżowe z pofalowaną, żółtą 
obwódką;

5a c5

HEUCHERA – ŻURAWKA

Heuchera 'Black Pearl' PBR 
żurawka 'Black Pearl' – liście czarne, o pofalowanych brzegach; 5b c2

Heuchera 'Cherry Truffles' 
żurawka 'Cherry Truffles' – liście bordowe, fryzowane; 5b c2

Heuchera 'Chocolate Ruffles'  
żurawka 'Chocolate Ruffles' – liście pofalowane, bordowe, o postrzępionych 
i poskręcanych brzegach;

5b c2

Heuchera 'Dew Drops'  
żurawka 'Dew Drops' – liście jasnozielone, biało i różowo nakrapiane; 5b c2

Heuchera 'Fire Alarm' PBR 

żurawka 'Fire Alarm' – liście duże, jaskrawo pomarańczowe; 5b c2

Heuchera 'Forever Purple'  
żurawka 'Forever Purple' – liście fioletowe z ciemniejszym żyłkowaniem; 5b c2

Heuchera 'Georgia Plum' PBR  
żurawka 'Georgia Plum' – liście różowe ze srebrzystym nalotem; 5b c2

Heuchera 'Ginger Peach'  
żurawka 'Ginger Peach' – liście pofalowane, jaskrawopomarańczowe; 5b c2

Heuchera 'Glitter' 
żurawka 'Glitter' – liście srebrzyste z ciemnymi żyłkami; 5b c2

Heuchera 'Marmalade' PBR 

żurawka 'Marmalade' – liście pomarańczowo-czerwone; fryzowane; 5b c2

Heuchera 'Northern Exposure Amber'  
żurawka 'Northern Exposure Amber' – liście zaokrąglone, 
bursztynowopomarańczowe;

5b c2

Heuchera 'Northern Exposure Red' PBR 
żurawka 'Northern Exposure Red' – liście czerwone o powcinanych brzegach; 5b c2
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Heuchera 'Obsidian' PBR 

żurawka 'Obsidian' – liście ciemnobordowe; prawie czarne; 5b c2

Heuchera 'Plum Cascade'  
żurawka 'Plum Cascade' – liście fioletowe z szarym nalotem; przewisający pokrój; 5b c2

Heuchera 'Rex Fire'  
żurawka 'Rex Fire' – liście czerwone, pokarbowane; 5b c5

Heuchera 'Rex Lime'  
żurawka 'Rex Lime' – liście zielonożółte; odmiana o silnym wzroście; 5b c5

Heuchera 'Rex Peppermint'  
żurawka 'Rex Peppermint' – liście srebrzysto-zielone; kwiaty różowe; 5b c5

Heuchera 'Rex Purple' PBR  
żurawka 'Rex Purple' – liście purpurowofioletowe z pofalowanym brzegiem; 5b c5

Heuchera 'Rex Red' PBR 
żurawka 'Rex Red' – liście purpurowoczerwone z pofalowanym brzegiem; 5b c5

Heuchera 'Sugar Plum'  
żurawka 'Sugar Plum' – liście szaro-fioletowe; 5b c2

Heuchera 'Wild Rose' PBR  
żurawka 'Wild Rose' – liście różowofioletowe z purpurowym żyłkowaniem; 5b c2

×HEUCHERELLA – ŻURAWKOTENELLA
×Heucherella 'Gold Zebra' PBR 

żurawkotenella 'Gold Zebra' – liście czerwone z żółtym brzegiem; głęboko 
powcinane;

5b c2

×Heucherella 'Solar Eclipse'  

żurawkotenella 'Solar Eclipse' – liście brązowe z limonkowym brzegiem; 5b c2

×Heucherella 'Tapestry'  
żurawkotenella 'Tapestry' – liście zielone, powcinane, z purpurowym środkiem; 5b c2

HIBISCUS – KETMIA

Hibiscus moscheutos Summerific 'Berry Awesome' PBR  
ketmia bagienna 'Berry Awesome' – kwiaty ogromne różowe z czerwonym 
okiem;

5a c5

Hibiscus moscheutos Summerific  'Cherry Cheesecake' PBR  
ketmia bagienna 'Cherry Cheesecake' – kwiaty różowo-białe z czerwonym 
okiem;

5a c5

Hibiscus moscheutos Summerific  'Midnight Marvel' PBR 
ketmia bagienna 'Midnight Marvel' – kwiaty czerwone kontrastują z ciemnymi 
liśćmi;

5a c5

Hibiscus moscheutos Summerific  'Perfect Storm' PBR 
ketmia bagienna 'Perfect Storm' – kwiaty biało-różowe z malinowym okiem; 5a c5

HOSTA – FUNKIA
Hosta 'Abba Dabba Do'  
funkia 'Abba Dabba Do' – liście ciemnozielone z pofalowanym, żółtym 
obrzeżeniem liścia;

4 c3

Hosta 'Abiqua Moonbeam'  
funkia 'Abiqua Moonbeam' – liście niebieskie z nieregularnym, jasnozielonym 
obrzeżeniem;

4 c3

Hosta 'August Moon' 
funkia 'August Moon' – liście duże cytrynowo-zielone; 4 c3
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Hosta 'Blue Angel' 
funkia 'Blue Angel' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, niebieskoszarych 
liściach; osiąga 1 m wys.;

4 c3

Hosta 'Blue Ivory' 
funkia 'Blue Ivory' – liście niebieskawoszare z białym obrzeżeniem; 4 c3

Hosta 'Blue Mouse Ears' 
funkia 'Blue Mouse Ears' – karłowa odmiana o okrągłych, niebieskoszarych 
liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4 c3

Hosta 'Brim Cup' 
funkia 'Brim Cup' – karłowa odmiana o ciemnozielonych liściach z szerokim, 
kremowym brzegiem liścia;

4 c3

Hosta 'Devon Green'  
funkia 'Devon Green' – liści ciemnozielone, błyszczące; dorasta do 0,5 m wys.; 4 c3

Hosta 'El Niño' 
funkia 'El Niño' – liście intensywnie niebieskie, ostro zakończone z białym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Fortunei Albopicta' 
funkia 'Fortunei Albopicta' – liście kremowożółte z zielonym brzegiem; 
 dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'  
funkia 'Fortunei Aureomarginata' – silnie rosnąca odmiana o dużych żółto 
obrzeżonych liściach; osiąga 0,6 m wys.;

4 c3

Hosta 'Francee' 
funkia 'Francee' – liście ciemnozielone z wyrazistym białym brzegiem; dorasta 
do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Frances Williams' 
funkia 'Frances Williams' – liście duże, niebieskawozielone z żółtym 
obrzeżeniem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Frosted Dimples'  
funkia 'Frosted Dimples' – liście niebieskozielone z kremowym brzegiem; 
odmiana o powolnym wzroście;

4 c3

Hosta 'Gold Standard'  
funkia 'Gold Standard' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; wyjątkowo 
atrakcyjne; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Graet Expectations'  
funkia 'Great Expectations' – liście kremowe z zielono-niebieskim brzegiem; 4 c3

Hosta 'Invincible'  
funkia 'Invincible' – liście zielone, lśniące, o pofalowanym brzegu; dorasta  
do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Halcyon' 
funkia 'Halcyon' – liście srebrzystoniebieskie, podłużne, ostro zakończone; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Majesty' 
funkia 'Majesty' – liście ciemnozielone z szerokim, żółtym brzegiem; 4 c3

Hosta 'Night Before Christmas' 
funkia 'Night Before Christmas' – liście podłóżne, ostro zakończone,  
z szerokim kremobiałym paskiem w środku;

4 c3

Hosta 'Raspberry Sundae'  
funkia 'Raspberry Sundae' – liście białozielone, osadzone na czerwonych 
ogonkach liściowych; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3
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Hosta sieboldiana 'Elegans' 
funkia sina 'Elegans' – liście duże, szaro-niebieskie; dorasta do 0,8 m wys.; 4 c3

Hosta 'Stained Glass' 
funkia 'Stained Glass' – liście żółte z zieloną obwódką; dorasta do 0,6 m wys.; 4 c3

Hosta 'Silvery Slugproof '  
funkia 'Silvery Slugproof ' – liście srebrzysto-niebieskie; dorasta do 0,4 m wys.; 4 c3

Hosta 'Stiletto'  
funkia 'Stiletto' – liście wąskie, żółtoobrzeżone; dorasta do 0,3 m wys.; 4 c3

Hosta 'Striptease'  
funkia 'Striptease' -liście zielone z kremowo-białym paskiem po środku;  
dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Sum and Substance'  
funkia 'Sum and Substance' – liście duże, cytrynowożółte; dorasta do 1 m wys.; 4 c3

Hosta 'T Rex'  
funkia 'T Rex' – liście bardzo duże, niebieskozielone; osiąga nawet 1,3 m wys.; 4 c3

Hosta 'Touch of Class'  
funkia 'Touch of Class' – liście niebieskie z żółtym paskiem po środku; dorasta 
do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Venus' 
funkia 'Venus' – liście zielone; niezwykle oryginalne, białe, pełne kwiaty; 
dorasta do 0,8 m wys.;

4 c3

Hosta 'White Christmas'  
funkia 'White Christmas' – liście biało-kremowe z zielonym brzegiem; 
niezwykle oryginalne;

4 c3

Hosta 'White Feather' 
funkia 'White Feather' – niezwykła odmiana o białych liściach wczesną wiosną; 4 c3

Hosta 'Wide Brim'  
funkia 'Wide Brim' – liście zielone z szerokim żółtym obrzeżeniem; dorasta do 
0,6 m wys.;

4 c3

Hosta 'Winter Snow' 
funkia 'Winter Snow' – liście duże, jasnozielone z delikatnym, żółtym brzegiem; 4 c3

IMPERATA – IMPERATA

Imperata cylindrica 'Red Baron' 
imperata cylindryczna 'Red Baron' – trawa do 0,5 m wys.; liście intensywnie czerwone; 6a c3

IRIS – KOSACIEC
Iris ensata 'Dinner Plate Tiramisu'  
kosaciec mieczolistny 'Dinner Plate Tiramisu' – ogromne, fioletowo-białe, 
niebiesko nakrapiane kwiaty; niezwykle oryginalna odmiana;

5a c5

Iris ensata 'Greywoods Catrina'  
kosaciec mieczolistny 'Greywoods Catrina' – biało-fioletowe kwiaty 
z wyrazistym, fioletowym unerwieniem, lekko pofalowane płatki;

5a c5

Iris ensata 'Variegata' 
kosaciec mieczolistny 'Variegata' – białoobrzeżone liście; fioletowe kwiaty; 5a c5

Iris ensata 'White Ladies'  
kosaciec mieczolistny 'White Ladies' – duże, czystobiałe kwiaty; 5a c5

Iris pseudacorus 'Flore Pleno'  
kosaciec żółty 'Flore Pleno' – kwiaty żółte, podwójne; 3 c5
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Iris pseudacorus 'Variegata'  
koscaciec żółty 'Variegata' – kwiaty żółte; liście mieczowate z żółtymi pasami; 3 c5

Iris sibirica 'Concord Crush' 
kosaciec syberyjski 'Concord Crush' – duże, fioletowo-niebieskie, pełne kwiaty; 4 c5

Iris sibirica 'Contrast in Styles' 
kosaciec syberyjski 'Contrast in Styles' – kwiaty fioletowe z jasnym,  
biało-żółtym środkiem;

4 c5

Iris sibirica 'Double Standard'  
kosaciec syberyjski 'Double Standard' – kwiaty fioletowe, pełne; 4 c5

Iris sibirica 'Having Fun' 
kosaciec syberyjski 'Having Fun' – kwiaty lawendowe, pełne; 4 c5

Iris sibirica 'Imperial Opal' 
kosaciec syberyjski 'Imperial Opal' – kwiaty ciemnolawendowe, pełne; duże; 4 c5

Iris sibirica 'Miss Apple'  
kosaciec syberyjski 'Miss Apple' – kwiaty dwukolorowe, purpurowo-różowe; 
niezwykle oryginalna odmiana;

4 c5

Iris sibirica 'Moonsilk' 
kosaciec syberyjski 'Moonsilk' – kwiaty kremowożółte; 4 c5

Iris sibirica 'Paprikash'  
kosaciec syberyjski 'Paprikash' – kwiaty pomarańczowo-różowe; 4 c5

Iris sibirica 'Pink Perfait' 
kosaciec syberyjski 'Pink Perfait' – kwiaty różowe, pełne; przypominają kwiat róży; 4 c5

Iris sibirica 'Regency Belle'  
kosaciec syberyjski 'Regency Belle' – kiwtay niebieskie; zwarty, wyprostowany 
pokrój;

4 c5

Iris sibirica 'See Ya Later'  
kosaciec syberyjski 'See Ya Later' – kwiaty fioletowo-różowe; 4 c5

Iris sibirica 'Sugar Rush'  
kosaciec syberyjski 'Sugar Rush' – wielobarwne kwiaty, błękitno-różowo-żółte; 
niezwykle oryginalna odmiana;

4 c5

Iris sibirica 'Swans in Flight'  
kosaciec syberyjski 'Swans in Flight' – ogromne, białe kwiaty; 4 c5

Iris sibirica 'Tipped in Blue'  
kosaciec syberyjski 'Tipped in Blue' – kwiaty dwubarwne, niebiesko-żółte; 
niezwykle oryginalna odmiana;

4 c5

KALIMERIS – KALIMERIS

Kalimeris yomena 'Shogun'  
kalimeris Kitamury 'Shogun' – liście kremowo obrzeżone; kwiaty 
lawendoworóżowe z żółtym środkiem;

5a c2

KNAUTIA – ŚWIERZBNICA
Knautia macedonica 'Red Knight' 
świerzbnica macedońska 'Red Knight' – kwiaty bordowo-czerwone w formie 
spłaszczonych koszyczków;

6a c5

KNIPHOFIA – TRYTOMA

Kniphofia 'Mango Popsicle' 
trytoma 'Mango Popsicle' – kwiaty pomaraDczowe, dorasta do 0,8 m wys.; 6b c2
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Kniphofia 'Papaya Popsicle' 
trytoma 'Papaya Popsicle' – kwiaty pomarańczowo – czerwone, dorasta do 1 m wys.; 6b c2

Kniphofia 'Redhot Popsicle'  
trytoma 'Redhot Popsicle' – kwiaty czerwone; dorasta do 1 m wys.; 6b c2

Kniphofia 'Royal Standard' 
trytoma 'Royal Standard' – kwiaty pomarańczowo-żółte, dorasta do 1 m wys.; 6b 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 c3

Lamium maculatum 'Argenteum' 
jasnota plamista 'Argenteum' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; 
kwiaty różowe; liście z szarosrebrnym paskiem na środku;

4 c3

Lamium maculatum 'Red Nancy'  
jasnota plamista 'Red Nancy' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; 
kwiaty ciemnoróżowe; liście srebrzystoszare;

4 c3

LAVANDULA – LAWENDA
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie kwitnąca odmiana; odznacza  
się wysokoą odpornością na mróz;

6a c3

LEUCANTHEMUM – JASTRUN
Leucanthemum 'Luna'  
jastrun 'Luna' – cytrynowe, pełne kwiaty w kształcie pomponów; 6a c2

Leucanthemum maximum 'Sweet Daisy Cher'  
jastrun wielki 'Sweet Daisy Cher' – białe, pojedyncze kwiaty z widocznym 
żółtym środkiem i pofalowanymi płatkami; 

6a c2

Leucanthemum ×superbum 'Snow Cap' 
jastrun wspaniały 'Snow Cap' – białe, pojedyncze kwiaty z widocznym żółtym 
środkiem; 

6a c2

Leucanthemum ×superbum 'Victorian Secret' 
jastrun wspaniały 'Victorian Secret' – białe, pełne kwiaty z widocznym żółtym 
środkiem; 

6a c2

LIATRIS – LIATRA

Liatris spicata 
liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; roślina 
kwitnie od góry do dołu;

3 c5

Liatris spicata 'Alba' 
liatra kłosowa 'Alba' – białe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; roślina 
kwitnie od góry do dołu;

3 c5

LIGULARIA – JĘZYCZKA

Ligularia dentata 
języczka pomarańczowa – duże, zielone liście; kwiaty pomarańczowe; 4 c5

Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' PBR 

języczka pomarańczowa 'Britt-Marie Crawford' – duże, ciemnopurpurowe 
liście; kwiaty pomarańczowe;

4 c5
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Ligularia dentata 'Midnight Lady' 
języczka pomarańczowa 'Midnight Lady' – duże, purpurowe liście; kwiaty 
pomarańczowe;

4 c5

Ligularia 'Osiris Fantaisie' 
języczka 'Osiris Fantaisie' – liście powcinane, ciemnozielone z czerwonym 
spodem; 

5b c5

Ligularia przewalskii 
języczka Przewalskiego – liście zielone, głęboko powcinane; wysokie, żółte 
kwiatostany;

4 c5

Ligularia stenocephala 'Little Rocket' 
języczka wąskogłówkowa 'Little Rocket' – liście zielone, powcinane; 
kwiatostany strzeliste, żółte; odmiana karłowa do 0,6 m;

4 c5

Ligularia stenocephala 'The Rocket' 
języczka wąskogłówkowa 'The Rocket' – liście zielone, powcinane; kwiatostany 
strzeliste, żółte;

4 c5

LYSIMACHIA – TOJEŚĆ
Lysimachia ciliata 'Firecracker' 
tojeść orzęsiona 'Firecracker' – liście ciemnopurpurowe, kontrastujące  
z żółtymi kwiatami na wiosnę;

4 c2

Lysimachia clethroides 
tojeść orszelinowa – oryginalne, lekko przewisające w dół białe kwiatostany, 
przypominające kształtem szyję gęsi;

4 c2

Lysimachia clethroides 'Geisha' 
tojeść orszelinowa 'Geisha' – liście żółtoobrzeżone, lekko przewisające w dół 
białe kwiatostany;

4 c2

Lysimachia punctata 'Alexander' 
tojeść kropkowana 'Alexander' – liście biało obrzeżone; kwiaty żółte; obfite 
kwitnienie;

5a c2

Lysimachia punctata Golden Alexander 'Walgoldalex' PBR 

tojeść kropkowana Golden Alexander – liście żółto obrzeżone; kwiaty 
żółte; obfite kwitnienie;

5a c2

LYTHRUM – KRWAWNICA
Lythrum salicaria 'Blush' 
krwawnica pospolita 'Blush' – kwiaty jasnoróżowe, dorasta do 1 m wys.; 4 c5

Lythrum salicaria 'Pink Blush' 
krwawnica pospolita 'Pink Blush' – kwiaty różowe; dorasta do 1 m wys.; 4 c3

MELISSA – MELISA
Melissa officinalis 
melisa lekarska – liście o intensywnie cytrynowym zapachu; białe kwiaty; 
roślina lecznicza;

4 c2

Melissa officinalis 'Variegata' 
melisa lekarska 'Variegata' – liście nieregularnie żółtoobrzeżone; 5a c2

MENTHA – MIĘTA
Mentha 'Dionysos' 
mięta 'Dionysos'- liście zielone mocno pokarbowane; intensywny aromat; 
stosowane w kuchni śródziemnomorskiej;

4 c2

Mentha ×gracilis 'Variegata' 
mięta imbirowa 'Variegata' – liście żółto nakrapiane; odmiana o delikatnym, 
miętowym aromacie;

5a c2
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Mentha 'Hillary's Sweet Lemon' 
mięta 'Hillary's Sweet Lemon' – odmiana o silnym cytrynowym zapachu; 
polecana jako dodatek do lemoniady;

3 c2

Mentha longifolia 'Budleia' 
mięta długolistna 'Budleia' – liście szare; kwiaty fioletowe przypominające 
kształtem kwiaty budlei;

4 c2

Mentha ×piperita 'Agnes' 
mięta pieprzowa 'Agnes' – odmiana o najsilniejszym miętowym aromacie; 3 c3

Mentha ×piperita 'Bergamot' 
mięta pieprzowa 'Bergamot' – liście dodane do czarnej herbaty, nadają jej 
posmak herbaty 'Earl Grey'; roślina lecznicza;

3 c2

Mentha ×piperita 'Multimentha'  
mięta pieprzowa 'Multimentha' – liście o silnym, miętowym aromacie; 3 c2

Mentha spicata 'Crispa' 
mięta zielona 'Crispa' – liście ciemnozielone, karbowane; 3 c2

Mentha spicata 'Moroccan' 
mięta zielona 'Moroccan' – liście zielone, ząbkowane; doskonałe do naparów; 3 c2

Mentha suaveolens 
mięta wonna – liście zaokrąglone, omszone, z jabłkowym aromatem; 4 c2

Mentha suaveolens 'Variegata' 
mięta wonna 'Variegata' – odmiana o ozdobnych, biało obrzeżonych liściach; 4 c2

MISCANTHUS – MISKANT

Miscanthus ×giganteus 
miskant olbrzymi – jedna z najwyższych traw ozdobnych; osiąga wysokość 3 m; 5b c5

Miscanthus ×giganteus 'Aligator' PBR  
miskant olbrzymi 'Aligator'- jedna z najwyższych traw ozdobnych; liście 
żółtocętkowane; osiąga wysokość 3 m;

5b c5

Miscanthus sinensis 'Adagio' 
miskant chiński 'Adagio' – zwarta, gęsta trawa dorastająca do 1,5 m wys.; bardzo 
liczne kwiatostany;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Boucle' PBR  

miskant chiński 'Boucle' – polska odmiana o oryginalnych, mocno 
pokarbowanych, różowych kwiatostanach;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Cabaret' 
miskant chiński 'Cabaret' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; liście szerokie, 
z białym pasem po środku;

6b c5

Miscanthus sinensis 'Cute One'  
miskant chiński 'Cute One' – drobne, różowe kwiatostany; zwarty pokrój; 
dorasta do 0,9 m wys.;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' 
miskant chiński 'Ferner Osten' – bardzo duże, brązowoczerwone kwiatostany; 5a c5

Miscanthus sinensis 'Gold Bar' PBR 

miskant chiński 'Gold Bar' – pokrój wyprostowany; tworzy kępę do 1,2 m wys.; 
liście gęsto, żółto prążkowane;

5b c3

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'  
miskant chiński 'Gracillimus' – trawa do 2 m wys.; liście bardzo wąskie; ładny, 
kulisty pokrój;

5a c3
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Miscanthus sinensis 'Graziella' 
miskant chiński 'Graziella' – trawa dorastająca do 210 cm wys.; ozdobne, 
delikatne, wąskie liście; kwitnie we wrześniu; interesujący, pomarańczowy 
jesienny kolor liści;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Grosse Fontäne' 
miskant chiński 'Grosse Fontäne' – trawa do 2,5 m wys.; liście zielone, wąskie, 
przewisające; czerwonawe kwiatostany;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise' 
miskant chiński 'Huron Sunrise' – trawa do 1,7 m wys.; ciemnoróżowe 
kwiatostany; niezwykle bujne kwitnienie; zwarty pokrój;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Kaskade' 
miskant chiński 'Kaskade' – trawa do 1,7m wys.; różowo-szare kwiatostany; 5a c3

Miscanthus sinensis 'Little Zebra' PBR 

miskant chiński 'Little Zebra' – trawa dorastająca do 1,2–1,5 m; liście 
przewisające, żółto prążkowane; ciemnoróżowe kwiatostany;

5b
c3 
c5 

c7,5

Miscanthus sinensis 'Malepartus' 
miskant chiński 'Malepartus' – trawa dorastająca do 2,2 m wys.; kwiatostany 
czerwone; liście szerokie;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 
miskant chiński 'Morning Light' – zwarty, kulisty kształt kępy; liście wąskie, 
biało obrzeżone;

5b c3

Miscanthus sinensis 'Polonus'  
miskant chiński 'Polonus' – polska odmiana; bordowe kwiatostany; zwarty 
pokrój; dorasta do 1,5 m;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Pünktchen'  
miskant chiński 'Punktchen' – trawa dorastająca do 2 m wys.; liście poprzecznie 
prążkowane; prążki usytuowane na liściach co około 10 cm;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Rotsilber' 
miskant chiński 'Rotsilber' – trawa dorastająca do 2 m wys.; kwiatostany 
początkowo czerwone, potem srebrzyste;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 
miskant chiński 'Silberfeder' – trawa dorastająca do 2 m wys.; kwiatostany 
początkowo jasnoróżowe, potem srebrzyste;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Sirene' 
miskant chiński 'Sirene' – trawa dorastająca do 2 m wys.; wąskie liście; 
czerwono-różowe kwiatostany;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Strictus' 
miskant chiński 'Strictus' – klasyczna odmiana dorastająca do 2 m wys.; liście 
poprzecznie żółto prążkowane;

5a c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Variegatus' 
miskant chiński 'Variegatus' – tworzy szeroką kępę do 2 m wys.; liście  
podłużnie, biało paskowane;

6a c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Yaka Dance'  
miskant chiński 'Yaka Dance' – trawa dorastająca do 1,2 m wys.; szaro-różowe 
kwiatostany; gęsty, półkulisty pokrój; 

5a c5

Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 
miskant chiński 'Zebrinus' – liście sztywne, żółto prążkowane, skierowane ku 
górze; osiąga wys. 2 m;

5a c3
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MOLINIA – TRZĘŚLICA
Molinia caerulea 'Heidebraut'  
trzęślica modra 'Heidebraut' – liście niebieskawozielone, jesienią złotobrązowe; 
tworzy zwarte kępy;

5a c3

MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA
Monarda 'Amazone' 
pysznogłówka 'Amazone' – kwiaty fioletowe; 4 c2

Monarda 'Balmy Purple' 
pysznogłówka 'Balmy Purple' – kwiaty fioletowe; obfite kwitnienie; niska, 
zwarta odmiana osiągająca 0,4 m wys.;

4 c2

Monarda 'Bee-Free' PBR 
pysznogłówka 'Bee-Free' – kwiaty fioletoworóżowe; niska, zwarta odmiana 
osiągająca 0,6 m wys.;

4 c2

Monarda 'Bee-Happy' PBR  
pysznogłówka 'Bee-Happy' – kwiaty czerwonopurpurowe; niska, zwarta 
odmiana osiągająca 0,6 m wys.;

4 c2

Monarda 'Blaustrumpf '  
pysznogłówka 'Blaustrumpf ' – kwiaty ciemnofioletowe; dorasta do 1 m wys.; 4 c2

Monarda 'Cranberry Lace'  
pysznogłówka 'Cranberry Lace' – kwiaty ciemnoróżowe; pokrój zwarty; 4 c5

Monarda 'Elsie's Lavender' 
pysznogłówka 'Elsie's Lavender' – kwiaty jasnofioletowe; 4 c2

Monarda 'Fireball' 
pysznogłówka 'Fireball' – kwiaty amarantowe; 4 c2

Monarda 'Gewitterwolke' 
pysznogłówka 'Gewitterwolke' – kwiaty ciemnoróżowe; 4 c2

Monarda 'Jacob Cline' 
pysznogłówka 'Jacob Cline' – kwiaty czerwone; kwitnie bardzo obficie; 4 c2 

c5
Monarda 'Kardinal' 
pysznogłówka 'Kardinal' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 c2

Monarda 'Mahogany'  
pysznogłówka 'Mahogany' – kwiaty karminowoczerwone; kwitnie bardzo obficie; 4 c2

Monarda 'Pink Supreme' 
pysznogłówka 'Pink Supreme' – kwiaty jaskraworóżowe; 4 c2

Monarda 'Raspberry Wine' 
pysznogłówka 'Raspberry Wine' – kwiaty malinowo-fioletowe; 4 c2

Monarda 'Schneewolke' 
pysznogłówka 'Schneewolke' – kwiaty czystobiałe; 4 c2

Monarda 'Violet Queen' 
pysznogłówka 'Violet Queen' – kwiaty fioletowe; dorasta do 0,9 m wys.; 4 c2

MUSA – BANAN
Musa basjoo 
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi krótkotrwałe 
obniżenie temperatury do -10°c; wielkie liście o egzotycznym wyglądzie;

8a c12

MUSELLA – BANANEK

Musella lasiocarpa 
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi żółtymi kwiatami, 
przypominającymi kwiat lotosu; polecany jako roślina tarasowa;

8a c9 
c12
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NEPETA – KOCIMIĘTKA
Nepeta ×faassenii 'Limelight' 
kocimiętka Fassena Limelight' – kwiaty jasnoniebieskie; liście cytrynowo-żółte; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a c2

Nepeta 'Blue Dragon' 
kocimiętka 'Blue Dragon' – duże, niebieskie kwiatostany; sztywne pędy;  
dorasta do 0,8 m wys.; 

5a c2

Nepeta grandiflora 'Blue Danube'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Blue Danube' – niebieskie kwiatostany; sztywne 
pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a c2

Nepeta grandiflora 'Summer Magic'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Summer Magic' – niebieskofioletowe kwiatostany; 
obfite kwitnienie; zwarty pokrój; dorasta do ok. 0,8 m;

5a c2

Nepeta kubanica  
kocimiętka kubańska – duże, lawendowo-fioletowe, kłosowate kwiatostany; 
długie i obfite kwitnienie;

5a c2

Nepeta 'Leeds Castle'  
kocimiętka 'Leeds Castle' – duże, lawendowo-fioletowe, kłosowate  
kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;

5a c2

Nepeta manchuriensis 'Manchu Blue' 
kocimiętka mandżurska 'Manchu Blue' – duże, błękitne, kłosowate  
kwiatostany; aromatyczne liście;

5a c2

Nepeta nervosa 'Pink Cat'  
kocimiętka żyłkowana 'Pink Cat' – różowe kwiatostany; zwarty pokrój; 5a c2

Nepeta racemosa 'Grog' 
kocimiętka groniasta 'Grog' – kwiaty niebieskofioletowe; liście o cytrynowym 
aromacie;

5a c2

Nepeta racemosa 'Snowflake' 
kocimiętka groniasta 'Snowflake' – kwiaty czysto białe; dorasta do 0,5 m wys.; 5a c2

Nepeta 'Six Hills Giant' 
kocimiętka 'Six Hills Giant' – niebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.; 
doskonała roślina okrywowa;

5a c2 
c5

Nepeta 'Six Hills Gold' 
kocimiętka 'Six Hills Gold' – liście żółto obrzeżone; fioletowoniebieskie  
kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a c2

NYMPHAEA – GRZYBIENIE

Nymphaea 'Attraction'  
grzybienie 'Attraction' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a c5

Nymphaea 'Fabiola' 
grzybienie 'Fabiola' – kwiaty różowe; 5a c5

Nymphaea 'Marliacea Albida' 
grzybienie 'Marliacea Albida' – kwiaty białe; 5a c5

Nymphaea 'Marliacea Chromatella' 
grzybienie 'Marliacea Chromatella' – kwiaty żółte; 5a c5

OENOTHERA –  WIESIOŁEK

Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri' 
wiesiołek krzewiasty 'Fyrverkeri' – bylina do ok. 0,6 m wys.; kwiaty duże, żółte; 4 c2
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OPHIOPOGON – KONWALNIK
Ophiopogon planiscapus 'Niger' 
konwalnik płaskopędowy 'Niger' – dorasta do 0,4 m wys.; ciemnofioletowe 
liście; fioletowo-białe dzwonkowate kwiaty, zebrane w groniaste kwiatostany;

6b c2 
c3

ORIGANUM – LEBIODKA
Origanum 'Hot and Spicy' 
lebiodka 'Hot and Spicy' – liście zielone, bardzo aromatyczne; 4 c2

Origanum laevigatum 'Herrenhausen' 
lebiodka gładka 'Herrenhausen' – purpurowo-fioletowe kwiatostany; dorasta  
do 0,6 m wys.;

4 c2

Origanum vulgare 'Aureum' 
lebiodka pospolita 'Aureum' – liście żółte, silnie aromatyczne jak u gatunku; 
kwiaty fioletowe;

5a c2

Origanum vulgare 'Compactum' 
lebiodka pospolita 'Compactum' – zwarta, niska odmiana; 4 c2

Origanum vulgare 'Gold Tip' 
lebiodka pospolita 'Gold Tip' – liście zielone z żółtymi końcówkami, silnie 
aromatyczne

5a c2

Origanum vulgare 'Thumble's Variety' 
lebiodka pospolita 'Thumble's Variety' – liście jaskrawożółte, silnie  
aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a c2

PACHYSANDRA – RUNIANKA
Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 
runianka japońska 'Green Carpet' – zwarty pokrój; pędy bardzo krótkie; jedna 
z najlepszych roślin okrywowych do cienia;

5b p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen' 
runianka japońska 'Green Sheen' – liście wyraźnie błyszczące, ciemnozielone; 5b p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge' 
runianka japońska 'Silver Edge' – liście delikatnie biało obrzeżone; 5b p11

Pachysandra terminalis 'Variegata' 
runianka japońska 'Variegata' – liście biało obrzeżone; 5b p11

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Alexander Fleming' 
piwonia 'Alexander Fleming' – przyjemnie pachnące, kuliste, pełne, różowe 
kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a c3

Paeonia 'Angel Cheeks'  
piwonia 'Angel Cheeks' – jasnoróżowe, pełne, kuliste kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte kwiaty; dorasta  
do 0,7 m wys.;

5a c3

Paeonia 'Boule de Neige'  
piwonia 'Boule de Neige' – duże, białe, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Bowl of Beauty' 
piwonia 'Bowl of Beauty' – kwiaty pojedyncze, różowe z kremowym środkiem; 
płatki zaokrąglone;

5a c3

Paeonia 'Bowl of Cream' 
piwonia 'Bowl of Cream' – ogromne – średnicy 25 cm, białe, pełne kwiaty; 5a c3
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Paeonia 'Candy Stripe'  
piwonia 'Candy Stripe' – duże kwiaty o postrzępionych, białych, różowo 
nakrapianych płatkach;

5a c3

Paeonia 'Charles Burgess' 
piwonia 'Charles Burgess' – kwiaty pojedyncze, czerwone z czerwono-żółtym, 
pełnym środkiem

5a c3

Paeonia 'Claire de Lune' 
piwonia 'Claire de Lune' – kwiaty kremowe, pojedyncze z żółtym środkiem; 5a c3

Paeonia 'Command Performance' 
piwonia 'Command Performance' – kwiaty karminowo-czerwone; pełne; 5a c3

Paeonia 'Coral Charm' 
piwonia 'Coral Charm' – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a c3

Paeonia 'Coral Sunset' 
piwonia 'Coral Sunset' – kwiaty półpełne, koraloworóżowe, o spłaszczonym 
kształcie;

5a c3

Paeonia 'Dianne Parks' 
piwonia 'Dianne Parks' – duże, pełne, różowe kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Dinner Plate' 
piwonia 'Dinner Plate' – duże, jasnoróżowe, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Duchesse de Nemours' 
piwonia 'Duchesse de Nemours' – kwiaty białe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Evening Dream' 
piwonia 'Evening Dream' – kwiaty różowe w dwóch odcieniach, pełne; 
niezwykle oryginalne; 

5a c3

Paeonia 'Felix Crousse' 
piwonia 'Felix Crousse' – kwiaty ciemnoczerwone, pełne; 5a c3

Paeonia 'Festiva Maxima' 
piwonia 'Festiva Maxima' – pełne, białe kwiaty z czerwonymi smugami, 
występującymi tylko na niektórych platkach;

5a c3

Paeonia 'Gardenia' 
piwonia 'Gardenia' – duże, biało-kremowe, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Green Halo'  
piwonia 'Green Halo' – kwiaty zielonobiałe; półpełne; 5a c3

Paeonia 'Henry Bockstoce' 
piwonia 'Henry Bockstoce' – duże, intensywnie czerwone, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Hillary' Itoh Group 
piwonia 'Hillary' Itoh Group – brzoskwiniowo-różowe, pełne kwiaty;  
niezwykle oryginalne;

5a c3

Paeonia 'Immaculée' 
piwonia 'Immaculée' – kwiaty pełne, białe; 5a c3

Paeonia 'Jacorma'  
piwonia 'Jacorma' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Kansas' 
piwonia 'Kansas' – czerwone, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Karl Rosenfield' 
piwonia 'Karl Rosenfield' – pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Kirinmaru'  
piwonia 'Kirinmaru' – duże kwiaty o białych, różowo nakrapianych płatkach; 5a c3



tr
aw

y 
i b

yl
in

y

– 269 –

Paeonia 'Koningin Wilhelmina' 
piwonia 'Koningin Wilhelmina' – różowe, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Miss America' 
piwonia 'Miss America' – białe, półpełne kwiaty z żółtym środkiem; 5a c3

Paeonia 'Monsieur Jules Elie' 
piwonia 'Monsieur Jules Elie' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia officinalis 'Alba Plena' 
piwonia lekarska 'Alba Plena' – kwiaty białe, pełne; 5a c3

Paeonia officinalis 'Rosea Plena' 
piwonia 'Rosea Plena' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia officinalis 'Rubra Plena' 
piwonia lekarska 'Rubra Plena' – kwiaty czerwone, pełne; 5a c3

Paeonia 'Paula Fay'  
piwonia 'Paula Fay' – kwiaty półpełne, jaskraworóżowe; sztywne pędy; 5a c3

Paeonia 'Peaches and Cream'  
piwonia 'Peaches and Cream' – kwiaty półpełne, różowo-kremowe; 5a c3

Paeonia 'Pecher'  
piwonia 'Pecher' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a c3

Paeonia 'Peter Brand'  
piwonia 'Peter Brand' – kwiaty pełne, buraczkowe; 5a c3

Paeonia 'Pink Giant'  
piwonia 'Pink Giant' – kwiaty jasnoróżowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Pink Hawaiian Coral'  
piwonia 'Pink Hawaiian Coral' – kwiaty koralowopomarańczowe, półpełne; 5a c3

Paeonia 'Pink Supreme' 
piwonia 'Pink Supreme' – kwiaty jaskraworóżowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Raspberry Sundae' 
piwonia 'Raspberry Sundae' – kwiaty różowo-kremowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Red Charm' 
piwonia 'Red Charm' – ciemnoczerwone, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Sara Bernhardt' 
piwonia 'Sarah Bernhardt' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a c3

Paeonia 'Shirley Temple' 
piwonia 'Shirley Temple' – kwiaty duże, pełne, białoróżowe; 5a c3

Paeonia 'The Fawn'  
piwonia 'The Fawn' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Top Brass' 
piwonia 'Top Brass' – kwiaty duże, biało-cytrynowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'White Cap'  
piwonia 'White Cap' – kwiaty dwubarwne, na zewnątrz malinowe płatki, 
a środek tworzą płatki kremowe i postrzępione;

5a c3

Paeonia 'Władysława' 
piwonia 'Władysława' – kwiaty pojedyncze, różowe z jasnokremowym środkiem; 5a c3

PANICUM – PROSO

Panicum virgatum 'Heavy Metal' 
proso rózgowate 'Heavy Metal' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,2 m wys.; 
liście srebrzystoniebieskie;

5a c3
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Panicum virgatum 'Northwind'  
proso rózgowate 'Northwind' – zwarta, wyprostowana trawa osiągająca  
1,6 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a c5

Panicum virgatum 'Prairie Sky' 
proso rózgowate 'Prairie Sky' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,5 m wys.;  
liście srebrzystoniebieskie;

5a c3 
c5

Panicum virgatum 'Rehbraun' 
proso rózgowate 'Rehbraun' – trawa do 1,2 m wys.; liście przebarwiają się  
jesienią na ciemnoczerwono;

5a c3

Panicum virgatum 'Sangria'  
proso rózgowate 'Sangria' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,5 m wys.; liście 
zielone z czerwonymi końcówkami;

5a c5

Panicum virgatum 'Shenandoah' 
proso rózgowate 'Shenandoah' – trawa do 1,2 m wys.; liście szybko przebarwiają 
się na czerwono;

5a c5

Panicum virgatum 'Squaw' 
proso rózgowate 'Squaw' – odmiana ozdobna z licznych, ciemnoróżowych 
kwiatostanów;

5a c2

Panicum virgatum 'Warrior'  
proso rózgowate 'Warrior' – liście zielone, jesienią przebarwiają się na 
purpurowo; odmiana dorasta do 1,2 m wys.

5a c3 
c5

PENNISETUM – ROZPLENICA

Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' ozdobna trawa dorastajca do 1 m wys.; purpurowe 
liście; różowe, długie kwiatostany;

9 c3

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 
rozplenica japońska 'Hameln' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; 
kremowobiałe kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'  
rozplenica japońska 'Hameln Gold' – ozdobna trawa o żółtych liściach, 
dorastająca do 0,5 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Lady U'  
rozplenica japońska 'Lady U' – ozdobna trawa dorastająca do 1,5 m wys.; 
beżowofioletowe kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' 
rozplenica japońska 'Little Bunny' – karłowa trawa dorastająca do 0,4 m wys.; 
kremowobiałe, drobne kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'National Arboretum' 
rozplenica japońska 'National Arboretum' – niska, rozłożysta trawa; liście 
szerokie; liczne, stalowoszare kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Red Head' 
rozplenica japońska 'Red Head' – ozdobna trawa dorastająca do 1,5 m wys.; 
czerwonobrązowe kwiatostany;

6a c3

PHLOMIS – ŻELEŹNIAK

Phlomis russeliana 
żeleźniak Russela – kremowożółte, ułożone piętrowo na pędach kwiatostany; 
sztywne, omszone pędy;

6a c5
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PHLOX – FLOKS, PŁOMYK
Phlox paniculata 'Abendglut' 
floks wiechowaty 'Abendglut' – amarantowe kwiaty; 4 c2

Phlox paniculata 'Blue Boy' 
floks wiechowaty 'Blue Boy' – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty jednolicie 
fioletowoniebieskie, pachnące;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Blue Paradise' 
floks wiechowaty 'Blue Paradise' – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty niebieskie, 
w pąkach fioletowe, pachnące;

4 c2

Phlox paniculata 'Butonik' 
floks wiechowaty 'Butonik' – kwiaty fioletowo-różowe, pozostają w pąkach; 
niezwykle oryginalne;

4 c2

Phlox paniculata 'Cwiet Jabłoni' 
floks wiechowaty 'Cwiet Jabloni' – duże, jasnoróżowe kwiaty z białym oczkiem; 
dorasta do 0,7 m;

4 c2

Phlox paniculata 'Drakon' 
floks wiechowaty 'Drakon' – kwiaty dwukolorowe, fioletowe z ciemnym 
środkiem i smugami na płatkach;

4 c2

Phlox paniculata 'Dymczatnyj Koral' 
floks wiechowaty 'Dymczatnyj Koral' – kwiaty duże, koraloworóżowe; 4 c2

Phlox paniculata 'Flame Coral'  
floks wiechowaty 'Flame Coral' – kwiaty w kolorze koralowym; dorasta  
do 0,5 m wys.;

4 c2

Phlox paniculata 'Flame Light Pink'  
floks wiechowaty 'Flame Light Pink' – kwiaty różowe z białym środkiem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 c2

Phlox paniculata 'Flame Red'  
floks wiechowaty 'Flame Red' – kwiaty czerwone; dorasta do 0,5 m wys.; 4 c2

Phlox paniculata 'Goldmine' 
floks wiechowaty 'Goldmine' – liście szeroko żółto obrzeżone; kwiaty 
różowoczerwone;

4 c5

Phlox paniculata 'Merlinka' 
floks wiechowaty 'Merlinka' – kwiaty duże, białe; 4 c2 

c5
Phlox paniculata 'Miłyj Drug'  
floks wiechowaty 'Miłyj Drug' – kwiaty duże, jasnoróżowe z ciemniejszym 
środkiem;

4 c2

Phlox paniculata 'Niebiesa' 
floks wiechowaty 'Niebiesa' – kwiaty białe, w pąkach niebieskie; niezwykle 
oryginalne;

4 c2

Phlox paniculata 'Nora Leigh' 
floks wiechowaty 'Nora Leigh' – odmiana ozdobna z białoobrzeżonych liści 
i jasnoróżowych kwiatów;

4 c5

Phlox paniculata 'Orange Perfection' 
floks wiechowaty 'Orange Perfection' – kwiaty jaskrawo pomarańczowe 
z ciemnym środkiem; sztywne pędy; zwarty pokrój;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' 
floks wiechowaty 'Wilhelm Kesselring' – kwiaty fioletowe z dużym, białym 
środkiem;

4 c2
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Phlox paniculata 'Zołuszka' 
floks wiechowaty 'Zołuszka' – kwiaty jasnofioletowe z ciemnofioletowym środkiem; 4 c2

PHORMIUM – TĘGOSZ
Phormium 'Apricot Queen' 
tęgosz 'Apricot Queen' – szerokie, pomarańczowo paskowane liście; polecana 
jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania 
w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium 'Evening Glow'  
tęgosz 'Evening Glow' – szerokie, czerwone liście; polecana jako roślina 
tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym 
miejscu;

8a c9

Phormium tenax 'Atropurpureum' 
tęgosz mocny 'Atropurpureum' – dorasta do 2 m wys.; szerokie 
ciemnopurpurowe liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium 'Yellow Wave' 
tęgosz 'Yellow Wave' – szerokie, żółto paskowane liście; polecana jako roślina 
tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym 
miejscu;

8a c9

PHYSOSTEGIA – ODĘTKA
Physostegia virginiana 
odętka virginijska – kwiaty ciemnoróżowe; bylina do 1 m wys.; 4 c2

Physostegia virginiana 'Variegata'  
odętka virginijska 'Variegata' – liście białopstre; kwiaty różowe; bylina do 1 m wys.; 4 c2

PHYLLITIS – JĘZYCZNIK
Phyllitis scolopendrium  
języcznik zwyczajny – oryginalna paproć o błyszczących, lancetowatych liściach; 5a c5

POLYSTICHUM – PAPROTNIK
Polystichum setiferum 
paprotnik szczecinkozębny – liście zielone, głęboko powcinane, o sierpowatym 
kształcie;

5b c5

PULMONARIA – MIODUNKA
Pulmonaria 'Moonshine' 
miodunka 'Moonshine' – kwiaty niebiesko-białe; liście srebrzyste; doskonała 
roślina okrywowa;

5a c3

Pulmonaria 'Shrimps on the Barbie' 
miodunka 'Shrimps on the Barbie' – kwiaty różowe; biało nakrapiane liście; 
doskonała roślina okrywowa;

5a c3

Pulmonaria 'Trevi Fountain' 
miodunka 'Trevi Fountain' – kwiaty niebieskie; biało nakrapiane liście; 
doskonała roślina okrywowa;

5a c3

RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ
Rheum palmatum var. Tanguticum 
rabarbar dłoniasty podgat. tangucki – liście duże, powcinane, młode liście 
czerwone; dorasta do 2 m wys.;

5a c7,5

RODGERSIA – RODGERSJA
Rodgersia aesculifolia 
rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone jak u kasztanowca; białe, 
kremowe lub różowe, wiechowate kwiatostany;

5a c5
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Rodgersia podophylla  
rodgersja stopowcolistna – okazała, długowieczna bylina o dłoniasto złożonych 
liściach; białe kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany;

5a c5

HELENIUM 'SOMBRERO' - BRAK OPISU 
Rudbeckia 'Flamenco Apricot'  
rudbekia 'Flamenco Apricot' – duże, półpełne, pomarańczowoczerwone  
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'  
rudbekia 'Flamenco Dark Orange' – duże, pełne, czerwone kwiaty z czarnym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco True Red'  
rudbekia 'Flamenco True Red' – duże, pełne, ciemnoczerwone kwiaty  
z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 
rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' – okazała bylina, dorastająca do 0,6 m wys.; 
największą ozdobą są niezwykle liczne, żółte kwiaty z czarnym środkiem; obfite 
kwitnienie;

4
c2 
c3 
c5

Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' PBR 

rudbekia błyskotliwa 'Little Goldstar' – karłowa odmiana, dorastająca do 0,3 m 
wys.; liczne, drobne, żółte kwiaty z czarnym środkiem; zwarty pokrój;

4 c2 
c3

Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'  
rudbekia naga 'Goldquelle' – bylina dorasta do 1 m wys.; kwiaty cytrynowo-
żółte, pełne; 

4 c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunrise'  
rudbekia 'Littlebeckia Sunrise' – czerwono-żółte kwiaty z czarnym środkiem; 
zwarty, niski pokrój;

7b c3

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'  
rudbekia 'Littlebeckia Sunshine' – drobne, żółte kwiaty z czarnym środkiem; 
zwarty, niski pokrój;

7b c3

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 
rudbekia lśniąca 'Herbstsonne' – wysoka bylina dorastająca do 2,5 m wys.; duże 
żółte kwiaty;

4 c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Kiss'  
rudbekia 'SmileyZ Big Kiss' – duże, pomarańczowe kwiaty z czerwonym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love'  
rudbekia 'SmileyZ Big Love' – bylina dorasta do 0,5 m; kwiaty żółte 
z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'  
rudbekia 'SmileyZ Big Luck' – duże, żółte kwiaty z ciemnoczerwonym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Smile'  
rudbekia 'SmileyZ Big Smile' – duże, czerwono-brązowe kwiaty z czarnym 
śriodkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy'  
rudbekia 'SmileyZ Happy' – duże, pomarańczowoczerwone kwiaty z ciemnym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing'  
rudbekia 'SmileyZ Kissing' – niska bylina dorastająca do 0,4 m wys. o zwartym 
pokroju; kwiaty pomarańczowe z czerwonym środkiem;

7a c5
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Rudbeckia 'SmileyZ Party'  
rudbekia 'SmileyZ Party' – nowa odmiana dosrastająca do 0,4 m wys.; źółte 
kwiaty z bordowo-brązowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Tiger'  
rudbekia 'SmileyZ Party' – nowa odmiana dorastająca do 0,4 m wys.; żółte 
kwiaty z bordowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Mia'  
rudbekia Sunbeckia 'Mia' – kwiaty żółto-czerwone z przewagą koloru 
czerwonego; dorasta do 0,6 m wys.

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR  
rudbekia Sunbeckia 'Ophelia' – bylina kwitnca od czerwca do pazdziernika; 
duże pojedyncze żółte kwiaty z zielonym środkiem; dorasta do 0,5 m wys.;

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR  
rudbekia Sunbeckia 'Paulina' – nowa odmiana o zwartym pokroju; 
intensywnie żółto-złoty kolor kwiatów; dorasta do 0,5 m wys.;

7b c5

SALVIA – SZAŁWIA
Salvia nemorosa 'Caradonna' 
szałwia omszona 'Caradonna' – kwiaty fioletowe na ciemnofioletowych pędach; 
dorasta do 0,5 m wys.; 

5a c2 
c3

Salvia nemorosa 'Midnight Rose' 
szałwia omszona 'Midnight Rose' – kwiaty różowe; dorasta do 0,5 m wys.; 5a c2

Salvia nemorosa 'Night Field' 
szałwia omszona 'Night Field' – kwiaty ciemnogranatowe;  
dorasta do 0,5 m wys.; 

5a c2 
c3

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 
szałwia omszona 'Ostfriesland' – zwarta, gęsta bylina dorastająca do 0,5 m wys.; 
kwiaty fioletowoniebieskie;

5a c2 
c3

Salvia nemorosa 'Salute Deep Blue'  
szałwia omszona 'Salute Deep Blue' – zwarta, karłowa odmiana osiągająca  
25 cm wys.; kwiaty niebieskie;

5a c2

Salvia nemorosa 'Salute Ice Blue'  
szałwia omszona 'Salute Ice Blue' – zwarta, karłowa odmiana osiągająca  
25 cm wys.; kwiaty błękitne;

5a c2

Salvia nemorosa 'Salute White' 
szałwia omszona 'Salute White' – zwarta, gęsta bylina dorastająca do  
0,4 m wys.; kwiaty białe;

5a c2

Salvia verticillata 'Hannay's Blue'  
szałwia okręgowa 'Hannay's Blue' – kwiaty drobne, niebieskie, ułożone 
okółkowo na łodygach; szarozielone liście; dorasta do 0,5 m wys;

5a c3

Salvia verticillata 'Purple Rain' 
szałwia okręgowa 'Purple Rain' – kwiaty drobne, fioletowe, ułożone okółkowo 
na łodygach; szarozielone liście; dorasta do 0,5 m wys;

5a c3

SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG

Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel' 
krwiściąg hakusański 'Lilac Squirrel' – bylina dorastająca do 0,9 m wys.; różowe, 
przewisające kwiatostany; niezwykle oryginalne;

5a c5
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Sanguisorba officinalis 'Arnhem' 
krwiściąg lekarski 'Arnhem' – bylina dorastająca do 2 m wys.; różowe 
kwiatostany zebrane w kuliste główki; ażurowy pokrój;

4 c5

Sanguisorba officinalis 'Tanna'  
krwiściąg lekarski 'Tanna' – bylina dorastająca do 2 m wys.; czerwone 
kwiatostany zebrane w jajowate główki; ażurowy pokrój;

4 c5

Sanguisorba tenuifolia 'Alba' 
krwiściąg ldelikatny 'Alba' – bylina dorastająca do 1,5 m wys.; przewisające,  
białe kwiatostany przypominają bazie;

4 c5

Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant'  
krwiściąg delikatny 'Pink Elephant' – bylina dorastająca do 1,5 m wys.; różowe 
kwiatostany sterczące do góry;

4 c5

SAPONARIA – MYDLNICA

Saponaria ocymoides  
mydlnica bazyliowata – drobne, jasnoróżowe kwiaty; bylina skalna, okrywowa; 4 c5

SEDUM – ROZCHODNIK
Sedum alboroseum 'Mediovariegatum' 
rozchodnik białoróżowy 'Mediovariegatum' – liście bardzo efektowne, 
żółtopstre;

4 c2

Sedum cauticola 'Lidakense' 
rozchodnik naskalny 'Lidakense' – liście drobne, zaokrąglone, błękitne; różowe 
kwiaty; dorasta do 0,2 m wys.

4 c2

Sedum hispanicum 'Blue Carpet'  
rozchodnik siny 'Blue Carpet' – liście igiełkowe, niebieski; pokrój wzniesiony, 
dorasta do 0,2 m;

4 c2

Sedum kamtschaticum 'Ellacombianum'  
rozchodnik kamczacki 'Ellacombianum' – liście zielone; żółte kwiatostany; 
obfite kwitnienie; roślina silnie płożąca;

4 c2

Sedum 'Marina' 
rozchodnik 'Marina' – niebiesko-szare liście z odcieniem purpury; różowe 
kwiatostany; dorasta do 0,4 m wys.;

4 c2 
c5

Sedum 'Matrona' 
rozchodnik 'Matrona' – liście i pędy fioletowozielone; kwiaty bladoróżowe; 
dorasta do 0,6 m wys.;

4 c2

Sedum 'Red Cauli' 
rozchodnik 'Red Cauli' – liście i pędy ciemnobordowe; kwiaty ciemnoróżowe; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 c2

Sedum sediforme 'Gold'  
rozchodnik nicejski 'Gold' – liście drobne, wałeczkowate o złotożółtej barwie; 
dorasta do 0,2 m wys.

6a c2

Sedum sieboldii 'Mediovariegatum' 
rozchodnia Siebolda 'Mediovariegatum' – liście drobne, zaokrąglone, 
dwubarwne, błękitno-żółte; dorasta do 0,2 m wys.

4 c2

Sedum spathulifolium 'Purpureum'  
rozchodnik łopatkowaty 'Purpureum' – liście drobne, purpurowo-szare; kulisty 
pokrój; kwiaty żółte; dorasta do 0, 1 m,

4 c2
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Sedum spectabile 'Brillant' 
rozchodnik okazały 'Brillant' – liście niebieskawe; kwiaty różowe; dorasta  
do 0,6 m wys.

4 c2 
c5

Sedum spectabile 'Stardust' 
rozchodnik okazały 'Stardust' – liście zielonkawo-niebieskie; kwiaty białe; 
dorasta do 0,6 m wys.

4 c2

Sedum spurium 'Dragon's Blood'  
rozchodnik kaukaski 'Dragon's Blood' – okrągłe, burgundowoczerwone liście, 
różowe kwiatostany;

4 c2

Sedum Sunsparkler 'Dream Dazzler'  
rozchodnik Sunsparkler 'Dream Dazzler' – fioletowe liście z różowym 
brzegiem; różowe kiwaty; niezwykle dekoracyjna odmiana z liści;

4 c2 
c3

SedumSunsparkler  'Firecracker' PBR  
rozchodnik Sunsparkler 'Firecracker' – niska odmiana o purpurowych 
liściach; kompaktowy pokrój; kwiaty drobne, ciemnoróżowe;

4 c2

Sedum Sunsparkler  'Lime Twister'  
rozchodnik Sunsparkler 'Lime Twister' – liście limonkowe z białą obwódką; 
kwiaty jasnoróżowe; pokrój płożący;

4 c2

Sedum Sunsparkler  'Lime Zinger'  
rozchodnik Sunsparkler 'Lime Zinger' – liście limonkowe  
z ciemnoczerwoną obwódką; kwiaty różowe; pokrój płożący;

4 c2

Sedum Sunsparkler  'Wildfire' PBR 
rozchodnik Sunsparkler 'Wildfire' – roślina o szybkim wzroście; liście 
w atrakcyjnym wiśniowo-czerwonym kolorze z różową obwódką; duże  
różowe kwiaty;

4 c2

Sedum takesimense 'Atlantis'  
rozchodnik koreański 'Atlantis' – liście mięsiste, kremowo-białe; kwiaty żółte; 4 c2

Sedum telephium Autumn Charm 'Lajos'  
rozchodnik karpacki Autumn Charm – liście kremowoobrzeżone; różowe 
kwiatostany;

4 c2

Sedum telephium 'Cherry Truffle' PBR 
rozchodnik karpacki 'Cherry Truffle' – roślina o zwartym wyprostowanym 
pokroju; liście wiosną fioletowo-zielone; następnie przebarwiają się na 
ciemnobordowe; dorasta do 0,5 m wys.; 

4 c2 
c5

Sedum telephium 'Oriental Dancer'  
rozchodnik karpacki 'Oriental Dancer' – liście ciemnofioletowe;  
ciemnoróżowe kwiaty;

4 c2

Sedum 'Thundercloud' 
rozchodnik 'Thundercloud' – liscie szaroniebieskie, głęboko powcinane;  
kwiaty jasnoróżowe; kulisty pokrój;

4 c2

Sedum 'Touchdown Teak' PBR  
rozchodnik 'Touchdown Teak' – roślina o zwartym wyprostowanym pokroju; 
liście oliwkowo-zielone, przebarwiające się na ciemnopurpurowo; kwitnie 
obficie od sierpnia do września; kwiaty różowe;

4 c2

SOLIDAGO – NAWŁOĆ
Solidago 'Goldzwerg' 
nawłoć 'Goldzwerg – karłowa odmiana do 30 cm; obfite kwitnienie; 4 c2

Solidago 'Hiddigeigei' 
nawłoć 'Hiddigeigei' – intensywnie żółte liście, najbardziej atrakcyjne na 
wiosnę; żółte, luźne kwiatostany jesienią; dorasta do 0,5 m; 

4 c2
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Solidago rugosa 'Fireworks'  
nawłoć pomarszczona 'Fireworks' – kwiaty ciemnożółte, zebrane w podłużne 
kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; roślina bardzo efektowna późną jesienią;

4 c2 
c5

STACHYS – CZYŚCIEC
Stachys byzantina 'Big Ears'  
czyściec wełnisty 'Big Ears' – ogromne, szare, omszone liście; kwiaty 
jasnofioletowe;

5a c2

Stachys byzantina 'Primrose Heron' 
czyściec wełnisty 'Primrose Heron' – cytrynowe, omszone liście; kwiaty 
jasnofioletowe;

5a c2

Stachys byzantina 'Silver Carpet' 
czyściec wełnisty 'Silver Carpet' – odmiana o intensywnie srebrzystych liściach; 
osiąga 35 cm wys.;

5a c2

TANACETUM – WROTYCZ
Tanacetum parthenium 'Aureum' 
wrotycz maruna 'Aureum' – żółte, powcinane liście; białe, koszyczkowate 
kwiatostany jak u rumianku; roślina lecznicza;

5a c2

THALICTRUM – RUTEWKA
Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum' 
rutewka orlikolistna 'Purpureum' – kwiaty fioletowe, zebrane w puszyste, 
wiechowate kwiatostany; dorasta do 1,5 m;

5a c5

Thalictrum 'Black Stockings'  
rutewka 'Black Stockings' – odmiana o ciemnofioletowych łodygach 
i fioletowych, puszystych kwiatostanach;

5a c3

TRACHYCARPUS – SZORSTKOWIEC
Trachycarpus fortunei 
szorstkowiec Fortune'a  – najbardziej wytrzymały na mróz gatunek palmy 
naszym klimacie; liscie duże, bardzo efektowne;

7b c9

TRIFOLIUM – KONICZYNA
Trifolium medium 
koniczyna pogięta – kwiaty duże, różowe, kuliste; 4 c2

Trifolium ochroleucon 
koniczyna żółtobiała – kwiaty duże, żółtobiałe, kuliste; roślina dorasta  
do 50 cm wys.;

4 c2

Trifolium repens 'Dragon's Blood' 
koniczyna biała 'Dragon's Blood' – liście zielone z czerwonymi plamkami; 4 c2

TROLLIUS – PEŁNIK
Trollius 'Orange Princess'  
pełnik 'Orange Princess' – kwiaty duże, pomarańczowe; 5a 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 c5

VERONICA – PRZETACZNIK
Veronica austriaca 'Knallblau'  
przetacznik ząbkowany 'Knallblau' – szafirowoniebieskie kwiaty; dorasta  
do 30 cm wys.;

4 c2
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Veronica chamaedrys  
przetacznik ożankowy – niebieskie kwiaty; dorasta do 30 cm wys.; 4 c2

Veronica 'First Glory' 
przetacznik 'First Glory' – ciemnoniebieskie, kłosowate kwiaty; dorasta  
do 40 cm wys.;

5a c2

Veronica 'First Love' 
przetacznik 'First Love' – ciemnoróżowe, kłosowate kwiaty; dorasta do  
40 cm wys.;

5a c2

Veronica longifolia 'Charlotte' 
przetacznik długolistny 'Charlotte' – białe kwiatostany w kształcie kłosów;  
liście szarozielone z białym brzegiem;

4 c2

Veronica spicata 'Atomic Red Ray'  
przetacznik kłosowy 'Atomic Red Ray' – lilaróżowe kwiaty zebrane w kłosowate 
kwiatostany; osiąga 0,45 m wys.;

5a c3

Veronica spicata 'Rotfuchs' 
przetacznik kłosowy 'Rotfuchs' – kwiaty ciemnoróżowe zebrane w bardzo  
liczne kłosowate kwiatostany; osiąga 0,2–0,3 m wys.;

5a c3

Veronica spicata 'Snow Candles' 
przetacznik kłosowy 'Snow Candles' – kwiaty białe zebrane w bardzo liczne 
kłosowate kwiatostany; osiąga 0,4 m wys.;

5a c2

VERONICASTRUM – PRZETACZNIKOWIEC
Veronicastrum virginicum 'Temptation' 
przetacznikowiec wirginijski 'Temptation' – długie, fioletowe, kłosowate 
kwiatostany; dorasta do 2 m wys.;

4 c5

VIOLA –  FIOŁEK
Viola cornuta 'Alba'  
fiołek rogaty 'Alba' – czystobiałe, drobne kwiaty; bardzo długie i obfite 
kwitnienie; dorasta do 0,4 m;

6a c2

WALDSTEINIA – PRAGNIA
Waldsteinia ternata 
pragnia syberyjska – żółte, drobne kwiaty; dorasta do 0,2 m; zimozielona  
roślina okrywowa;

3 c2

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA
Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie liście; okazałe 
kwiatostany;

5a c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim, żółtym 
paskiem po środku; 

6a c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym pasem pośrodku; 6b c3 

c5
Yucca gloriosa  
jukka wspaniała – liście szablaste, niebieskie; regularny pokrój; 7b c15

Yucca gloriosa 'Variegata' 
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone; 7b c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'  
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; roślina 
o egzotycznym wyglądzie;

7a c3
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Drzewa i krzewy
 iglaste

CONIFERS

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

obwód  
pnia (cm)
dziameter

ABIES – JODŁA
Abies alba 'Brinar' 
jodła pospolita 'Brinar' – pokrój luźny, kolumnowy; 5a 15–20 c3

Abies alba 'Mlada Bolesláv' 
jodła pospolita 'Mlada Bolesláv' – spłaszczona, karłowa forma; 5a 15–20 c3

Abies alba 'Pyramidalis' 
jodła pospolita 'Pyramidalis' – pokrój stożkowy; 5a 20–30 c3

Abies balsamea  
jodła balsamiczna – rzadko spotykany u nas gatunek jodły 
pochodzący z Ameryki Północnej; niewielkie drzewo o krótkich, 
ciemnozielonych igłach;

6a 40–60 c5

Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf ' 
jodła grecka 'Meyer's Dwarf ' – zwarta, wolno rosnąca, stożkowa 
forma;

6b 20–30 c3

Abies concolor 
jodła jednobarwna – drzewo do 25 m wys.; igły długie, z obu stron 
srebrnoszare;

4

30–40 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
280–300

c3 
c30 
c30 
c43 
c60 
c60 
c80 
c100 
c100 
c130

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abies concolor 'Compacta' 
jodła jednobarwna 'Compacta' – zwarta, karłowa forma; igły 
srebrnoniebieskie;

4 15–20 
40–60

c3 
c30
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Abies fargesii 'Headfort' 
jodła Fargesa 'Headfort' – pokrój horyzontalny; 5b 30–40 c7,5

Abies homolepis 
jodła nikko – bardzo ozdobna jodła, pochodząca z gór Japonii; 6a 140–160 

180–200
c70 
c80

 

Abies koreana 
jodła koreańska – drzewo do 8–10 m wys.; wzrost powolny;  
obficie szyszkuje;

5b

40–60 
80–100 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
260–280 
280–300

c3 
c30 
c30 
c43 
c70 
c80 
c80 
c90 
c100 
c110 
c130 
c130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abies koreana 'Aurea' 
jodła koreańska 'Aurea' – igły żółtozielone; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Silberperle' 
jodła koreańska 'Silberperle' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 5b 15–20 c3

Abies koreana 'Starker's Dwarf ' 
jodła koreańska 'Starker's Dwarf ' – karłowa forma o nieregularnym 
pokroju;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Tundra' 
jodła koreańska 'Tundra' – zwarta, karłowa odmiana; igły długie; 5b 20–30 c3

Abies lasiocarpa 'Argentea' 
jodła górska 'Argentea' – srebrnoniebieskie igły; 4 100–120 c30 

Abies lasiocarpa 'Arizonica Compacta' 
jodła górska 'Arizonica Compacta' – wolno rosnca, regularna forma; 
niebieskie igły;

4 40–60 c30

Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue' 
jodła górska 'Kenwith Blue' – igły intensywnie niebieskie; wzrost silny; 4 20–30 c3

Abies nordmanniana 'Golden Spreader' 
jodła kaukaska 'Golden Spreader' – igły złotożółte; wzrost powolny; 
pokrój zwarty;

6a 15–20 c3

Abies nordmanniana 'Kolumnowa' 
jodła kaukaska 'Kolumnowa' – wzrost powolny; pokrój  
kolumnowy, później stożkowaty;

6a 30–40 c3

Abies nordmanniana 'Kulista' 
jodła kaukaska 'Kulista' – wzrost powolny; pokrój kulisty, później 
stożkowaty;

6a 20–25 
60–80

c3 
c30 

 

Abies procera 'Glauca' 
jodła szlachetna 'Glauca' – igły intensywnie niebieskie; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Sherwoodii' 
jodła szlachetna 'Sherwoodii' – igły żółte; wzrost powolny; 6b 20–30 c3

Abies sibirica 
jodła syberyjska – rzadko uprawiany gatunek jodły rosnący 
naturalnie na ogromnych obszarach północnej Rosji;

1 30–40 c3
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Abies veitchii 'Heddergott' 
jodła Veitcha 'Heddergott' – karłowa, nieregularna forma; 5a 20–30 c3

CEDRUS – CEDR

Cedrus deodara 'Feelin' Blue'  
cedr himalajski 'Feelin' Blue'– pokrój początkowo płaski, z czasem 
kopulasty; igły srebrzystoniebieskie;

7a 30–40 c5

Cedrus libani 'Atlantica Glauca' 
cedr libański 'Atlantica Glauca' – igły srebrzystoszare; 7a 60–80 c5

Cedrus libani 'Atlantica Pendula' 
cedr libański 'Atlantica Pendula' – płacząca odmiana 
o nieregularnym, majestatycznym pokroju; igły szaroniebieskie;

7a 60–80 
100–120

c5 
c6

CEPHALOTAXUS – GŁOWOCIS
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'  
głowocis japoński 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; szerokie, 
miękkie igły;

6b 20–30 c3

CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' 
cyprysik nutkajski 'Pendula' – odmiana o majestatycznym, 
zwisającym pokroju; 

6a 60–80 c7,5

Chamaecyparis obtusa 'Chirimen' 
cyprysik tępołuskowy 'Chirimen' – grube, wałeczkowate pędy, 
wzniesone do góry; pokrój kolumnowy; wzrost powolny;

6b 15–20 c3

Chamaecyparis obtusa 'Contorta'  
cyprysik tępołuskowy 'Contorta' – pędy lekko poskręcane; pokrój 
karłowy, nieregularny;

5a 20–30 c3

GINKGO – MIŁORZĄB

Ginkgo biloba 
miłorząb dwuklapowy – drzewo do 20 m wys.; jesienią liście żółte; 5a

80–100 
100–120 
140–160 
180–200

c5 
c7,5 
c15 
c25

Ginkgo biloba 'Mariken' 
miłorząb dwuklapowy 'Mariken' – bardzo karłowa forma; pokrój 
kulisty;

5a
30–40 

120–140 
40–60

c9 
c30 
c30

 
6–8 

 
pa 

Ginkgo biloba 'Menhir' PBR  

miłorząb dwuklapowy 'Menhir' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 180–200 c55

Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'  
miłorząb dwuklapowy 'Princeton Sentry' – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 30–40 c5

JUNIPERUS – JAŁOWIEC
Juniperus chinensis 'Plumosa Albovariegata'  
jałowiec chiński 'Plumosa Albovariegata' – odmiana 
o kielichowatym pokroju; pędy żywozielone, nieregularnie biało 
upstrzone;

6a 40–60 c7,5

Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata'  
jałowiec chiński 'Plumosa Aureovariegata' – odmiana 
o kielichowatym pokroju; pędy żywozielone, nieregularnie żółto 
upstrzone;

6a 40–60 c7,5
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Juniperus communis 'Green Carpet' 
jałowiec pospolity 'Green Carpet' – bardzo niska, płożąca się 
odmiana;

4 25–30 c3

Juniperus communis 'Hibernica' 
jałowiec pospolity 'Hibernica' – gęsta, kolumnowa odmiana; 4 80–100 c30

Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' 
jałowiec płożący 'Andorra Compact' – zwarta, płożąca się odmiana; 
łuski zielone;

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' 
jałowiec płożący 'Andorra Variegata' – zwarta, płożąca się odmiana; 
gałęzie biało pstre;

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 
jałowiec płożący 'Blue Chip' – niska, płożąca się odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Glauca' 
jałowiec płożący 'Glauca' – bardzo niska, ścieląca się odmiana; igły 
niebieskie;

5a 20–30 c3

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' 
jałowiec płożący 'Golden Carpet' – ścieląca się odmiana; igły żółte; 5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' 
jałowiec płożący 'Prince of Wales' – niska, płożąca się odmiana; igły 
żywozielone;

4 30–40 c7,5

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 
jałowiec płożący 'Wiltonii' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
niebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' 
jałowiec Pfitzera 'Gold Star' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
złocistożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' 
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczysto zielone; bardzo 
wysoka, ścieląca się forma;

5a 30–40 
40–60 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' – forma bonsai 
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczysto zielone; bardzo 
wysoka, ścieląca się forma;

5a 100–120 c180

Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' 
jałowiec Pfitzera 'Old Gold' – podobny do 'Pfitzeriana Aurea', ale 
bardziej zwarty;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' 
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' – pokrój rozłożysty; młode 
pędy złotożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' 
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Compacta' – zwarta, płożąca forma; 
igły szare;

5a 40–60 c7,5

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' 
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Glauca' – pokrój rozłożysty; pędy 
srebrzystoszare;

5a 40–60 c7,5

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 
jałowiec skalny 'Blue Arrow' – podobny do 'Skyrocket', ale węższy 
pokrój;

5a 40–60 
140–160

c3 
c43
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Juniperus squamata 'Blue Carpet' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' – odmiana ścieląca się; igły 
intensywnie niebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Blue Star' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Star' – karłowa, regularna odmiana; 
dorasta do 0,5 m wys.; igły niebieskie;

5a 15–20 c3

Juniperus squamata 'Holger' 
jałowiec łuskowaty 'Holger' – pokrój rozłożysty; młode przyrosty 
żółte;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Juniperus virginiana 'Hetz' 
jałowiec wirginijski 'Hetz' – igły sinoniebieskie; forma krzaczasta; 4 30–40 c3

LARIX – MODRZEW
Larix decidua 
modrzew europejski – wysokie drzewo do 40 m wys.; igły 
sezonowe;

4
80–100 

140–160 
240–260

c5 
c5 

c20
Larix decidua 'Horstmann Recurved' 
modrzew europejski 'Horstmann Recurved' – pędy spiralnie 
poskręcane; igły zielone;

4 200–220 c80 

Larix decidua 'Krejča Mutation' 
modrzew europejski 'Krejča Mutation' – bardzo karłowa odmiana; 
czarcia miotła znaleziona na odroście korzeniowym;

4 30–40 c5

Larix decidua 'Puli' 
modrzew europejski 'Puli' – forma płacząca; 4 120–140 

140–160
c10 
c10

pa 
pa 

Larix kaempferi  
modrzew japoński – drzewo o rozłożystym pokroju; igły 
szaroniebieskawe;

5a 240–260 c20 

Larix kaempferi 'Diana' 
modrzew japoński 'Diana' – gałęzie spiralnie poskręcane; igły 
niebieskawe;

5a 220–240 c80 

Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 
modrzew japoński 'Stiff Weeper' – regularna, zwisająca korona;  
igły niebieskie;

5a

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

c10 
c10 
c43 
c45 
c80

 
 
 

8–10 

pa 
pa 
pa 
pa 

Larix kaempferi 'Wolterdingen' 
modrzew japoński – zwarty, karłowy krzew o płaskokulistym 
pokroju; dorasta do 0,5 m wys. i 1 m szerokości;

5a 40–60 c5

METASEQUOIA – METASEKWOJA
Metasequoia glyptostroboides 
metasekwoja chińska – bardzo oryginalne drzewo, zrzucające na 
zimę długie, delikatne igły;

6a 60–80 
140–160

c3 
c7,5

Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush' 
metasekwoja chińska 'Goldrush' – igły złotożółte; 6a 100–120 c7,5

Metasequoia glyptostroboides 'Miss Grace' 
metasekwoja chińska 'Miss Grace' – forma zwisająca; pokrój 
parasolowaty;

6a 80–100 c7,5 pa

MICROBIOTA – MIKROBIOTA

Microbiota decussata 
mikrobiota syberyjska – niski, rozpostarty krzew; łuski zielone; 3 30–40 c3
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PICEA – ŚWIERK
Picea abies 
świerk pospolity – jedno z podstawowych, polskich drzew leśnych; 
dorasta do 50 m wys.;

4 80–100 c5

Picea abies 'Aurea' 
świerk pospolity 'Aurea' – igły złotożółte; 4 20–30 c3

Picea abies 'Aurea Magnifica' 
świerk pospolity 'Aurea Magnifica' – igły żółte; majestatyczny, 
przewisający pokrój;

4 20–30 c3

Picea abies 'Cobra'  
świerk pospolity 'Cobra' – wyjątkowo oryginalna odmiana 
o płaczącym pokroju i długich, wężowatych pędach;

4 40–60 
140–160

c5 
c30

pa 

Picea abies 'Cranstonii' 
świerk pospolity 'Cranstonii' – forma „wężowa”; drzewo 
o oryginalnym wyglądzie;

4 30–40 
300–320

c3 
c130

Picea abies 'Cruenta' 
świerk pospolity 'Cruenta' – młode przyrosty ciemnoczerwone; 4 20–25 c3

Picea abies 'Cupressina' 
świerk pospolity 'Cupressina' – odmiana wąskokolumnowa;  
wzrost silny;

4 40–60 c5

Picea abies 'Farnsburg'  
świerk pospolity 'Farnsburg' – forma płacząca; 4 20–30 c3

Picea abies 'Finedonensis' 
świerk pospolity 'Finedonensis' – młode przyrosty kremowożółte; 4 20–30 c3

Picea abies 'Fredrowiana'  
świerk pospolity 'Fredrowiana' – historyczna polska odmiana 
świerka; wzrost powolny; pokrój gęsty, stożkowaty;

4 20–30 c3

Picea abies 'Georges de Belder'  
świerk pospolity 'Georges de Belder' – młode przyrosty 
kremowożółte;

4 20–30 c3

Picea abies 'Gold Drift' 
świerk pospolity 'Gold Drift' – płacząca odmiana o żółtych igłach; 4 20–30 

100–120
c3 

c30
 

Picea abies 'Harrachii'  
świerk pospolity 'Harachii' – forma zwisająca; 4 20–30 c3

Picea abies 'Krasickiana' 
świerk pospolity 'Krasickiana' – historyczna polska odmiana 
świerka; pokrój przewisający; bardzo długie igły;

4 120–140 c30

Picea abies 'Nidiformis' 
świerk pospolity 'Nidiformis' – forma gniazdowata; 4 40–50 c30

Picea abies 'Reflexa' 
świerk pospolity 'Reflexa' – gęsta, płożąca się odmiana; 4 20–30 c3

Picea abies 'Roseospicata' 
świerk pospolity 'Roseospicata' – młode przysrosty różowe, później 
zielenieją;

4 25–30 c3

Picea abies 'Rothenhaus' 
świerk pospolity 'Rothenhaus' – forma płacząca; wytwarza 
przewodnik;

4 25–30 c3
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Picea abies 'Tompa' 
świerk pospolity 'Tompa' – gęsta, szerokostożkowa odmiana; 4 15–20 c3

Picea abies 'Wartburg' 
świerk pospolity 'Wartburg' – forma zwisająca; 4 20–30 c3

Picea abies 'Widłak' 
świerk pospolity 'Widłak' – pokrój luźny; pędy z małą liczbą 
odgałęzień;

4 20–30 c3

Picea abies 'Zagwiżdże' 
świerk pospolity 'Zagwiżdże' – karłowa, ścieląca się odmiana; igły 
ciemnozielone;

4
20–25 
30–40 
40–50

c3 
c7,5 
c30

 
 

Picea abies 'Zaječice' 
świerk pospolity 'Zaječice' – bardzo karłowa odmiana 
o nieregularnie stożkowatym pokroju; igły bardzo krótkie;

4 20–30 c3

Picea asperata 'Kórnik' 
świerk chiński 'Kórnik' – karłowa odmiana o nieregularnym 
pokroju;

5b 20–30 c3

Picea chihuahuana 
świerk chihuahuański – bardzo rzadki gatunek pochodzący 
z północno-zachodniego Meksyku; igły grube, bardzo sztywne, 
szarozielone;

7b 20–25 c3

Picea engelmannii 'Blue Magoo'  
świerk Engelmanna 'Blue Magoo' – igły srebrzystoniebieskie;  
pokrój zwarty, szeroko stożkowaty; młode przyrosty przewisają;

4 20–30 c3

Picea engelmannii 'Bush's Lace'  
świerk Engelmanna 'Bush Lace' – pokrój przewisający; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea engelmannii 'Glauca Hesse'  
świerk Engelmanna 'Glauca Hesse' – pokrój zwarty, stożkowaty; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 25–30 c3

Picea engelmannii 'Low Blow'  
świerk Engelmanna 'Low Blow' – zwarta, karłowa odmiana; igły 
szaroniebieskie;

4 20–30 c3

Picea engelmannii 'Stanley Mountain'  
świerk Engelmanna 'Stanley Mountain' – zwarta, karłowa odmiana 
o stożkowatym pokroju; igły szaroniebieskie;

4 25–30 c3

Picea engelmannii 'Vanderwolf 's Blue Pyramid'  
świerk Engelmanna 'Vanderwolf 's Blue Pyramid' – zwarta odmiana 
o wyprostowanym pokroju; igły srebrzystoniebieskie;

4 25–30 c3

Picea engelmannii subsp. mexicana 'Pervana'  
świerk Engelmanna podgatunek meksykański 'Pervana' – 
stożkowaty, lekko zwisający pokrój; igły srebrzystoniebieskie;

4 25–30 c3

Picea glauca 'Conica' 
świerk biały 'Conica' – bardzo regularna, niezwykle gęsta, stożkowa 
forma;

5a
25–30 

40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

 
 

Picea glauca 'Daisy's White' 
świerk biały 'Daisy's White' – jak 'Conica', ale młode przyrosty 
białokremowe;

5a 25–30 
60–70

c3 
c7,5

Picea glauca 'Dent' 
świerk biały 'Dent' – igły z białokremowymi przebarwieniami; 4 25–30 c3
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Picea glauca 'Pendula' 
świerk biały 'Pendula' – forma zwisająca; igły srebrzystoniebieskie; 4 100–120 

160–180
c30 
c30

 

Picea glauca 'Rainbow's End' 
świerk biały 'Rainbow's End' – jak 'Conica', ale młode przyrosty 
złotożółte;

5a 60–70 c7,5

Picea glauca 'Sander's Blue' 
świerk biały 'Sander's Blue' – jak 'Conica', ale igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 
60–80

c3 
c30

 

Picea jezoensis 'Nana' 
świerk ajański 'Nana' – zwarta, karłowa odmiana; 5b 20–25 c3

Picea mariana 'Aurea' 
świerk czarny 'Aurea' – wierzch igieł żółty; 4 20–30 c3

Picea mariana 'Beissneri'  
świerk czarny 'Beissneri' – gęsty, szeroko stożkowaty pokrój; igły 
szaroniebieskie;

4 20–30 c3

Picea omorika 
świerk serbski – drzewo do 25 m wys.; pokrój wąski;  
igły od spodu srebrzyste;

5a

40–60 
80–100 
120–140 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
260–280 
280–300 
300–320 
320–340 
340–360 
360–420

c3 
c5 
c12 
c30 
c43 
c43 
c60 
c80 
c80 
c80 
c100 
c100 
c100 
c100 
c200 
c200 
c300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea omorika 'Aurea' 
świerk serbski 'Aurea' – forma o żółtych igłach; wzrost silny; 5a 240–260 c90

Picea omorika 'Alexandra' 
świerk serbski 'Alexandra' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 4 20–30 

30–40
c3 

c30
 

Picea omorika 'De Ruyter' 
świerk serbski 'De Ruyter' – pokrój stożkowaty; wzrost karłowy; 
igły na końcach pędów krótsze niż na starszych ich częściach;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Golden Rain'  
świerk serbski 'Golden Rain' – igły złocistożółte; pokrój stożkowaty; 5a 20–30 c3

Picea omorika 'Hradec Kralove'  
świerk serbski 'Hradec Kralove' – zwarta, karłowa odmiana 
o kulistym pokroju;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Pendula' 
świerk serbski 'Pendula' – forma zwisająca; 5a 140–160 c30

Picea omorika 'Pimoko' 
świerk serbski 'Pimoko' – zwarta, karłowa odmiana o kulistym 
pokroju;

5a 20–30 c3
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Picea omorika 'Radloff '  
świerk serbski 'Radloff ' – pokrój zwisający; 5a 20–30 c3

Picea omorika 'Silberblau' 
świerk serbski 'Silberblau' – pokrój stożkowaty; igły wyraźnie 
srebrzyste od spodu;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Treblitzsch' 
świerk serbski 'Treblitzsch' – niska, karłowa odmiana; 5a 20–30 c3

Picea orientalis 'Aurea' 
świerk kaukaski 'Aurea' – młode przyrosty złocistożółte; 6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Barnes' 
świerk kaukaski 'Barnes' – karłowa, zwarta odmiana; igły 
błyszczące;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Gracilis' 
świerk kaukaski 'Gracilis' – pokrój stożkowy; igły drobne, zielone, 
błyszczące;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Juwel'  
świerk kaukaski 'Juwel' – karłowa odmiana o kulistym pokroju; 6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Losely'  
świerk kaukaski 'Losely' – karłowa odmiana o stożkowatym 
pokroju;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Shadow's Broom' 
świerk kaukaski 'Shadow's Broom' – ciemnozielone igły; gęsty, 
szerokostożkowaty pokrój;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Summergold' 
świerk kaukaski 'Summergold' – wiosenne przyrosty złotożółte; 
starsze igły żółtawe; zwarty pokrój;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Van Speybrock'  
świerk kaukaski 'Van Speybrock' – pokrój wąskokolumnowy; 6a 20–30 c3

Picea pungens 
świerk kłujący (świerk srebrny) – drzewo do 25 m wys.;  
igły srebrzystoszare;

4

30–40 
40–60 
80–100 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
260–280 
300–350

c3 
c5 

c7,5 
c30 
c43 
c50 
c80 
c80 
c100 
c110 
c130 
c160 
c200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea pungens 'Aubie's Spreader'  
świerk kłujący 'Aubie's Spreader' – zwarta, karłowa odmiana 
o niskim, ścielącym się pokroju;

4 15–20 c3

Picea pungens 'Baby Blue Eyes' 
świerk kłujący 'Baby Blue Eyes' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Bar' 
świerk kłujący 'Bar' – nowa, karłowa, bardzo oryginalna odmiana 
o krótkich, sztywnych igłach; 

4 20–30 c3
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Picea pungens 'Barabits Compact'  
świerk kłujący 'Barabits Compact' – zwarta, wolno rosnąca  
odmiana o stożkowatym pokroju;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Białobok' 
świerk kłujący 'Białobok' – młode przyrosty prawie białe; 4 40–60 c12

Picea pungens 'Blue Totem' 
świerk kłujący 'Blue Totem' – pokrój wąskokolumnowy; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20–30 
80–100

c3 
с30

 

Picea pungens 'Blue Mountain'  
świerk kłujący 'Blue Mountain' – igły srebrzystnoniebieskie; pokrój 
bardzo regularny, stożkowaty;

4 30–40 c5

Picea pungens 'Brynek' 
świerk kłujący 'Brynek' – bardzo zwarta, karłowa odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Charmer'  
świerk kłujący 'Charmer' – bardzo gęsta, karłowa odmiana; pokrój 
kulisty;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Compacta Pyramidalis' ('Tokarz') 
świerk kłujący 'Compacta Pyramidalis' – zwarty, gęsty, stożkowaty 
pokrój;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Dietz Prostrate'  
świerk kłujący 'Dietz Prostrate' – odmiana o płożących się 
gałęziach; wzrost stosunkowo silny;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Edith' 
świerk kłujący 'Edith' – odmiana o luźnym pokroju; igły długie, 
srebrnoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Frühling Gold'  
świerk kłujący 'Frühling Gold' – młode przysrosty białokremowe; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Glauca Globosa' 
świerk kłujący 'Glauca Globosa' – wolno rosnąca forma; igły 
srebrnoniebieskie; wytwarza przewodnik;

4

30–40 
40–60 
60–80 
80–100 
100–120 
40–60 
40–60 
80–10

c5 
c5 
c5 
c5 
c5 

c30 
c30 
c30

 
pa 
pa 
pa 
pa 

 
 pa 
 pa

Picea pungens 'Glauca Pendula' 
świerk kłujący 'Glauca Pendula' – pokrój zwisły; igły 
srebrnoniebieskie;

4
20–30 
40–60 
80–100

c3 
c5 

c30

 
pa 

Picea pungens 'Glauca Procumbens' 
świerk kłujący 'Glauca Procumbens' – wolno rosnąca forma; igły 
srebrzystoniebieskie; wytwarza przewodnik

4 20–30 c3

Picea pungens 'Gwiazdor'  
świerk kłujący 'Gwiazdor' – młode przysrosty białokremowe; 
igły stosunkowo krótkie, szaroniebieskie; odmiana wyhodowana 
w Szkółce Szmit;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Hermann Naue' 
świerk kłujący 'Hermann Naue' – karłowa odmiana 
o płaskokulistym pokroju; większość pędów zakończona szyszkami; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3
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Picea pungens 'Hoopsii' 
świerk kłujący 'Hoopsii' – bardzo ładny, niebieski kolor igieł; 
regularny pokrój;

4 80–100 
100–120

c12 
c43

 

Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 
świerk kłujący 'Iseli Fastigiate' – igły niebieskie, pokrój 
szerokokolumnowy;

4 20–30 
30–40

c3 
c5

Picea pungens 'Iseli Foxtail'  
świerk kłujący 'Iseli Foxtail' – igły długie u nasady pędu i coraz krótsze 
w stronę jego końca; jak sugeruje nazwa, przypominają lisią kitę;

20–30 c3

Picea pungens 'Kugel Kohout'  
świerk kłujący 'Kugel Kohout' – zwarta, karłowa odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Kut Isloo'  
świerk kłujący 'Kut Isloo' – gęsta, karłowa odmiana o kulistym 
pokroju; 

4 20–30 c3

Picea pungens 'Maigold' 
świerk kłujący 'Maigold' – młode przyrosty żółte; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Nimetz'  
świerk kłujący 'Nimetz' – młode przyrosty żółte; zwarty, stożkowaty 
pokrój;

4 15–20 c3

Picea pungens 'Oldenburg' 
świerk kłujący 'Oldenburg' – szeroki, regularny pokrój; długie, 
niebieskie igły;

4 20–30 
100–120

c3 
c30

 

Picea pungens 'Profesor Rivoli' 
świerk kłujący 'Profesor Rivoli' – luźny pokrój; długie, „wężowate” 
pędy; igły srebrzystoszare;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Saint Mary's Broom' 
świerk kłujący 'Saint Mary's Broom' – zwarta, płaskokulista 
odmiana; igły srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Schovenhorst' 
świerk kłujący 'Schovenhorst' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Stanley's Pygmy' 
świerk kłujący 'Stanley's Pygmy' – miniaturowa, kulista odmiana; 4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Strenice' 
świerk kłujący 'Strenice' – miniaturowa, bardzo gęsta odmiana 
o płaskokulistym pokroju;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'The Blues' 
świerk kłujący 'The Blues' – wąska, kolumnowa odmiana 
o zwisających pędach; igły srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Thomsen'  
świerk kłujący 'Thomsen' – regularny, szerokostożkowaty pokrój; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Thuem' 
świerk kłujący 'Thuem' – zwarta, regularna odmiana; wytwarza 
przewodnik;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Woodstock'  
świerk kłujący 'Woodstock' – miniaturowa, kulista odmiana; igły 
szarozielone;

4 40–60 c5 pa
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Picea retroflexa 
świerk pogięty – regularny stożkowy pokrój; igły niebieskoszare; 4 20–30 c3

Picea rubens 'Hexe' 
świerk czerwony 'Hexe' – bardzo karłowa kulista forma; 4 15–20 c3

Picea sitchensis 'Jiskra'  
świerk sitkajski 'Jiskra' – regularny, kulisty pokrój; 4 15–20 c3

PINUS – SOSNA
Pinus armandii 
sosna Armanda – bardzo ozdobna, pięcioigielna sosna pochodząca 
z Chin; igły długie, niebieskozielone, przewisające;

6a 30–40 c3

Pinus banksiana 'Schneverdingen' 
sosna Banksa 'Schneverdingen' – kulista, karłowa odmiana; dorasta 
do 1,2 m wys;

2 15–20 c3

Pinus bungeana 
sosna plamistokora – wyjątkowo ozdobny gatunek pochodzący 
z Chin; szarozielona kora łuszczy się, ukazując brązowe, zielone, 
czerwone i szare plamy;

6a 30–40 c3

Pinus cembra 
sosna limba – regularna, zwarta korona; 4

30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

 
 

Pinus contorta 'Fastigiata'  
sosna wydmowa 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; 5a 40–60 c3

Pinus densiflora 'Aurea' 
sosna gęstokwiatowa 'Aurea' – igły długie, żółte; 6a 20–30 c3

Pinus densiflora 'Oculus-draconis' 
sosna gęstokwiatowa 'Oculus-draconis' – igły żółto prążkowane; 6a 20–30 c3

Pinus densiflora 'Umbraculifera' 
sosna gęstokwiatowa 'Umbraculifera' – zwarta gęsta odmiana 
o kopulastym pokroju; dorasta do 2–3 m wys.;

6a 30–40 c3

Pinus densiflora 'Vibrant' 
sosna gęstokwiatowa 'Vibrant' – gęsta, regularna forma; igły 
jasnozielone;

6a 30–40 c3

Pinus heldreichii 
sosna bośniacka – drzewo do 10 m wys.; igły ciemnozielone, 
błyszczące;

6a 60–80 c30

Pinus heldreichii 'Aureospicata' 
sosna bośniacka 'Aureospicata' – końcówki igieł żółte; 6a 30–40 c3

Pinus heldreichii 'Compact Gem' 
sosna bośniacka 'Compact Gem' – zwarta, karłowa odmiana, 
dorastająca do 1,5 m wys.;

6a 20–25 
30–40

c3 
c30 

 

Pinus heldreichii 'Den Ouden' 
sosna bośniacka 'Den Ouden' – odmiana o krzaczastym pokroju; 
osiąga 1 m wys. po 10 latach;

6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Horák' 
sosna bośniacka 'Horák' – pokrój wąsko stożkowaty; 6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Little Gem'  
sosna bośniacka 'Little Gem' – wolno rosnąca odmiana o gęstym, 
początkowo kulistym, później szerokostożkowatym pokroju;

6a 20–30 c3
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Pinus heldreichii 'Mint Truffle' 
sosna bośniacka 'Mint Truffle' – wolno rosnąca odmiana o gęstym, 
szerokostożkowatym pokroju;

6a 60–80 c25

Pinus heldreichii 'Satellit' 
sosna bośniacka 'Satellit' – pokrój kolumnowy; igły błyszczące; 6a 20–30 c3

Pinus jeffreyi 
sosna Jeffreya – wysokie drzewo o bardzo długich igłach  
i okazałych szyszkach;

6a 30–40 c3

Pinus koraiensis  
sosna koreańska – pięcioigielna sosna pochodząca z Dalekiego 
Wschodu; igły niebieskawozielone;

4 20–30 c3

Pinus koraiensis 'Jack Corbit'  
sosna koreańska 'Jack Corbit' – szaroniebieskie, przewisające igły 
z żółtymi prążkami;

4 20–30 c3

Pinus mugo 
sosna górska, kosodrzewina – krzew z pokładającymi się gałęziami; 4

20–30 
30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c7,5 
c15 
c25 
c30

 
 
 
 

Pinus mugo 'Allgäu' 
sosna górska 'Allgäu' – zwarta, karłowa forma; 4 30–40 c5

Pinus mugo 'Alpenzwerg' 
sosna górska 'Alpenzwerg' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Carsten Wintergold' 
sosna górska 'Carsten Wintergold' – zwarta kulista odmiana; igły 
zimą złotożółte;

4 30–40 
40–60

c5 
c5

 
pa

Pinus mugo 'Chameleon' 
sosna górska 'Chameleon' – igły z żółtymi końcówkami; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Dezember Gold' 
sosna górska 'Dezember Gold' – w zimie igły złotożółte; 4 20–30 

40–60
c3 
c5

 
pa

Pinus mugo 'Golden Glow' 
sosna górska 'Golden Glow' – igły długie, żółte; odmiana 
szczególnie atrakcyjna zimą;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Heinis Triumph'  
sosna górska 'Heinis Triumph' – zwarta, karłowa forma; 4 30–40 c5

Pinus mugo 'Hnízdo' 
sosna górska 'Hnízdo' – czeska, miniaturowa, zwarta odmiana; 4 40–60 c5

Pinus mugo 'Hostýn Gold' 
sosna górska 'Hostýn Gold' – zwarta, karłowa odmiana o żółtym 
zimowym zabarwieniu igieł;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Jalubí I' 
sosna górska 'Jalubí I' – zwarty, krzaczasty pokrój; igły dosyć długie, 
zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Litomyšl' 
sosna górska 'Litomyšl' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 

30–40
c3 
c5

Pinus mugo 'Little Goldstar' 
sosna górska 'Little Goldstar' – bardzo karłowa, zwarta odmiana 
o złotożółtym zimowym przebarwieniu igieł;

4 15–20 
40–60

c3 
c5

 
pa
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Pinus mugo 'Nana Balcanica Aurea' 
sosna górska 'Nana Balcanica Aurea' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; w zimie igły złocistożółte;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Ophir' 
sosna górska 'Ophir' – pokrój poduszkowaty; w zimie igły 
złocistożółte;

4

20–30 
30–40 
40–60 
40–60 
80–100 
100–120 
40–60

c3 
c5 

c30 
c5 
c5 
c5 

c30

 
 
 

pa 
pa 
pa 
 pa

Pinus mugo 'Orange Sun' 
sosna górska 'Orange Sun' – igły długie, zimą ciemnożółte; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Peve Roam' 
sosna górska 'Peve Roam' – igły zimą złotożółte; niski, nieregularny 
wzrost;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Piatra Craiului'  
sosna górska 'Piatra Craiului' – zwarta, karłowa odmiana; zimą  
igły złocistożółte;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo var. Pumilio 
sosna górska odm. niska – bardzo gęsty, niski krzew; 4

20–30 
30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c7,5 
c15 
c25 
c30

 
 
 
 

Pinus mugo 'Schweizer Tourist' 
sosna górska 'Schweizer Tourist' – zwarty, krzaczasty pokrój; igły 
dosyć długie, zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Thomas' 
sosna górska 'Thomas' – zwarta odmiana; półkulisty pokrój; igły 
zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Wintergold' 
sosna górska 'Wintergold' – igły długie, w zimie złotożółte; 4 20–30 

40–60
c3 

c30 
 

Pinus mugo 'Wintersonne' 
sosna górska 'Wintersonne' – zwarta, kulista odmiana; igły zimą 
złotożółte;

4
20–30 
40–60 
35–45

c3 
c5 
c12 

 
pa 

Pinus mugo 'Winzig' 
sosna górska 'Winzig' – zwarta, kulista, bardzo karłowa odmiana; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Zundert' 
sosna górska 'Zundert' – karłowy pokrój; igły długie, w zimie żółte; 4 20–30 c3

Pinus nigra 
sosna czarna – drzewo do 40 m wys.; bardzo gęsta korona; igły 
długie, ciemnozielone;

5b 30–40 
120–140

c3 
c60

 

Pinus nigra 'Bełdyga'  
sosna czarna 'Bełdyga' – igły zielonożółte; wzrost silny; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Bright Eyes' 
sosna czarna 'Bright Eyes' – karłowa, regularna odmiana; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Buda'  
sosna czarna 'Buda' – zwarta, bardzo karłowa odmiana o kulistym 
pokroju;

5b 20–30 c3
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Pinus nigra 'Caperci's Gold Cream'  
sosna czarna 'Caperci's Gold Cream' – igły żółto prążkowane; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Fastigiata' 
sosna czarna 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 5b 80–100 c40

Pinus nigra 'Frank' 
sosna czarna 'Frank' – wolno rosnąca, kolumnowa forma; igły krótkie; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Globosa' 
sosna czarna 'Globosa' – regularna, kulista odmiana; igły bardzo długie; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Goldfingers' 
sosna czarna 'Goldfingers' – długie, żółte igły; wzrost silny; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Green Tower' 
sosna czarna 'Green Tower' – kolumnowa odmiana o bardzo 
gęstym, zwartym pokroju;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Helga' 
sosna czarna 'Helga' – niska, zwarta forma o nieregularnym pokroju; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Juda'  
sosna czarna 'Juda' – zwarta, bardzo karłowa odmiana; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Molette' 
sosna czarna 'Molette' – forma kolumnowa; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Nana' 
sosna czarna 'Nana' – niska, zwarta forma; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Obelisk' 
sosna czarna 'Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Oregon Green'  
sosna czarna 'Oregon Green' – pokrój szerokostożkowaty; długie, 
regularnie rozgałęzione pędy nadają odmianie wygląd araukarii 
chilijskiej;

5b 80–100 c30

Pinus nigra 'Richard' 
sosna czarna 'Richard' – miniaturowa odmiana o kolumnowym 
pokroju;

5b 20–30 
40–60

c3 
c30

 

Pinus nigra 'Scholz' 
sosna czarna 'Scholz' – pokrój wąskokolumnowy; 5b 20–30 

80–100
c3 

c30
 

Pinus nigra 'Spielberg' 
sosna czarna 'Spielberg' – regularna forma kulista; wzrost powolny; 
bardzo długie igły;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Zimmer 2' 
sosna czarna 'Zimmer 2' – gęsta, kolumnowa forma; 5b 20–30 c3

Pinus peuce 
sosna rumelijska – rzadko spotykana pięcioigielna sosna, odporna 
na rdzę wejmutkowo-porzeczkową;

5a 180–200 c70

Pinus ponderosa  
sosna żółta – wysokie drzewo; igły do 25 cm długości; 6a 30–40 c3

Pinus pumila  
sosna karłowa, kosolimba – niski, karłowy gatunek pochodzący ze 
wschodniej Syberii; igły srebrzystoszare, miękkie; 

4 30–40 c3

Pinus resinosa 'Pillnitz'  
sosna czerwona 'Pillnitz' – wolno rosnąca odmiana o zwartym, 
kulistym pokroju; igły bardzo długie;

5a 80–100 c25 pa
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Pinus sylvestris – forma bonsai 
sosna pospolita w formie bonsai 2 200–220 c200

Pinus sylvestris 'Albospicata' 
sosna pospolita 'Albospicata' – silnie rosnąca odmiana o biało 
prążkowanych igłach;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Aurea' 
sosna pospolita 'Aurea' – igły zielonóżółte latem, zimą złocistożółte; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Aurea Nisbet' 
sosna pospolita 'Aurea Nisbet' – igły zielonóżółte latem, zimą 
złocistożółte;

2 140–160 c30

Pinus sylvestris 'Beuvronensis' 
sosna pospolita 'Beuvronensis' – zwarta, gęsta forma; igły 
srebrnoszare;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Białogon' 
sosna pospolita 'Białogon' – silnie rosnąca odmiana o białych 
przyrostach;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Fastigiata' 
sosna pospolita 'Fastigiata' – igły niebieskie, pokrój kolumnowy; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Gold Coin' 
sosna pospolita 'Gold Coin' – igły żółte; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Moseri' 
sosna pospolita 'Moseri' – bardzo gęsta, stożkowata odmiana; igły 
latem jasnozielone, zimą żółte;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Sandrigham' 
sosna pospolita 'Sandrigham' – zwarta, karłowa odmiana; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Saxatilis' 
sosna pospolita 'Saxatilis' – niska, karłowa odmiana; igły sine; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Watereri' 
sosna pospolita 'Watereri' – zwarta forma o sinoniebieskich igłach; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Wintergold' 
sosna pospolita 'Wintergold' – igły żółte; cecha szczególnie 
widoczna zimą;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Wolting's Gold'  
sosna pospolita 'Wolting's Gold' – igły zielonóżółte latem, zimą 
złocistożółte;

2 20–30 c3

Pinus uncinata 'Bochnik' 
sosna hakowata 'Bochnik' – zwarta, karłowa odmiana; igły krótkie; 4 20–30 c3

Pinus uncinata 'Boží Dar' 
sosna hakowata 'Bozi Dar' – zwarta, karłowa odmiana; 4 40–60 c5 pa

Pinus uncinata 'Fritsche' 
sosna hakowata 'Fritsche' – zwarta, kulista odmiana; 4 15–20 c3

Pinus uncinata 'Pyramidata' 
sosna hakowata 'Pyramidata' – pokrój stożkowaty; 4 20–30 c3

Pinus walichiana 
sosna himalajska – gatunek o bardzo długich, niebieskich, 
przewisających igłach;

6b 30–40 c3
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PLATYCLADUS – ŻYWOTNIK
Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (syn. Thuja orientalis 'Aurea 
Nana') 
żywotnik wschodni 'Aurea Nana' – igły złocistożółte; pokrój 
jajowaty; odmiana wolno rosnąca;

6b 20–30 c3

PSEUDOLARIX – MODRZEWNIK
Pseudolarix amabilis   
modrzewnik chiński – bardzo rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; wyglądem przypomina modrzew, ale ma 
dłuższe i szersze igły oraz charakterystyczne szyszki z trójkątnymi 
łuskami; traci igły na zimę;

6a 40–60 
100–120

c9 
c15

PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA
Pseudotsuga menziesii 'Pannenhoef ' 
daglezja zielona 'Pannenhoef ' – wolno rosnąca odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5b 20–30 c3

SCIADOPITYS – SOŚNICA
Sciadopitys verticillata  
sośnica japońska – gatunek pochodzący z Japonii o bardzo 
oryginalnym wyglądzie; igły ułożone na pędach w okółkach;  
pokrój stożkowaty;

7a 30–40 c5

SEQUOIADENDRON – MAMUTOWIEC
Sequoiadendron giganteum 'Glaucum'  
mamutowiec olbrzymi 'Glaucum' – igły szaroniebieskawe; 7a 30–40 c6

Sequoiadendron giganteum 'Pendulum' 
mamutowiec olbrzymi 'Pendulum' – odmiana zwisająca 
o „monstrualnym”, nieregularnym pokroju;

7a 40–60 
60–80

c6 
c15

TAXODIUM – CYPRYŚNIK

Taxodium distichum 
cypryśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; igły sezonowe; może 
rosnąć w wodzie stojącej;

6a 80–100 
260–280

c5 
c45

Taxodium distichum 'Secrest' 
cypryśnik błotny 'Secrest' – wzrost bardzo powolny; odmiana 
rosnąca w formie dysku;

6a 140–160 
180–200

c30 
c30

pa 
pa

TAXUS – CIS

Taxus baccata 
cis pospolity – wysoki krzew lub małe drzewo; bardzo dobry na 
formy strzyżone;

6b

20–30 
60–80 

160–180 
80–100 
100–120 
120–140

c3 
c43 
c80 
c43 
c43 
c60

 
  
  
  
  
 

Taxus baccata 'David' 
cis pospolity 'David' – pokrój kolumnowy, igły złotożółte; 6b 30–40 c3

Taxus baccata 'Repandens' 
cis pospolity 'Repandens' – rozłożysta, niska forma; 6b 25–30 c3

Taxus ×media 'Hicksii' 
cis pośredni 'Hicksii' – pokrój wyprostowany; wcześnie zawiązuje 
nasiona;

5a 40–50 
100–120

c3 
c43
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Taxus ×media 'Hillii' 
cis pośredni 'Hillii' – zwarta odmiana o wyprostowanym pokroju; 5a

40–50 
60–80 

100–120 
120–140

c3 
c7,5 
c43 
c60

 
 
 

Taxus ×media 'Selektion Kordes' 
cis pośredni 'Selektion Kordes' – wzrost silny; szeroki, wzniesiony 
pokrój;

5a 60–80 c7,5

Taxus ×media 'Wojtek' 
cis pośredni 'Wojtek' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 40–60 c7,5

THUJA – ŻYWOTNIK, TUJA
Thuja koraiensis 
żywotnik koreański – luźny krzew; pędy z wierzchu szarozielone,  
od spodu srebrzyste;

5a 60–80 c7,5

Thuja occidentalis 'Brabant' 
żywotnik zachodni 'Brabant' – piramidalna, szybko rosnąca 
odmiana; dobra na żywopłoty;

5a

60–80 
140–160 
180–200 
160–180 
200–220 
240–260

c3 
c43 
c60 
c60 
c70 
c110

 
 
 
  

  
 

Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower' 
żywotnik zachodni 'Brobeck's Tower' – karłowa, wąsko kolumnowa 
odmiana;

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Thuja occidentalis 'Danica' 
żywotnik zachodni 'Danica' – bardzo regularna, kulista odmiana; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a
15–20 
30–35 
60–80

c3 
c7,5 
c30

 
 

Thuja occidentalis 'Golden Globe' 
żywotnik zachodni 'Golden Globe' – pokrój kulisty; barwa żółta; 5a 30–40 

40–50
c3 

c7,5
Thuja occidentalis Golden Smaragd 'Janed Gold' PBR 

żywotnik zachodni Golden Smaragd – do tej pory najlepszy, 
żółty sport od odmiany 'Smaragd';

5a
30–40 
40–60 

100–120

c3 
c7,5 
c30

 
 

Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' 
żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' – karłowa odmiana; igły 
ciemnożółte;

6a 20–30 c3

Thuja occidentalis 'Hoseri' 
żywotnik zachodni 'Hoseri' – stara, polska odmiana; pokrój  
kulisty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a
25–30 
30–40 
40–60

c3 
c7,5 
c30

 
 

Thuja occidentalis 'Krasnal'  
żywotnik zachodni 'Krasnal' – prawdopodobnie najbardziej 
karłowa odmiana żywotnika zachodniego; została znaleziona 
w naszej Szkółce w latach 90-tych xx wieku; 

5a 15–20 c6

Thuja occidentalis 'Magdalena'  
żywotnik zachodni 'Magdalena' – pokrój kulisty; barwa żółta 
z białym upstrzeniem; odmiana wyhodowana w naszej szkółce;

5a
30–40 
40–50 
60–80

c3 
c7,5 
c30

 
 

Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR 

żywotnik zachodni 'Mirjam' – nowa, kulista odmiana 
o zielonożółtej barwie; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 
25–30

c3 
c6 

Thuja occidentalis 'Sagrada'  
żywotnik zachodni 'Sagrada' – karłowa odmiana o niezwykłym, 
nieregularnym, wzniesionym, kandelabrowym pokroju;

5a 40–50 c3
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Thuja occidentalis 'Selena' 
żywotnik zachodni 'Selena' – dorasta do 1,5 m wys.; pokrój kulisty; 
kolor żółtoseledynowy;

5a 40–50 
80–100

c7,5 
c30

 

Thuja occidentalis 'Smaragd' 
żywotnik zachodni 'Smaragd' – piramidalna, soczysto zielona 
forma; idealna odmiana na żywopłoty;

5a

50–60 
60–80 
80–100 
120–140 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220

c3 
c3 

c7,5 
c10 
c30 
c43 
c43  
c60 
c70

 
 
 
 
 
 
 
 

Thuja occidentalis Totem Smaragd 'Thucavlo' PBR  
żywotnik zachodni Totem Smaragd – nowa odmiana o bardzo 
gęstym, jajowatym pokroju; odmiana szczególnie polecana do 
sadzenia w pojemnikach;

5a 60–80 c3

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 
żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – pokrój stożkowy; kolor 
złotożółty;

5a

40–60 
80–100 
160–180 
140–160 
60–180

c3 
c7,5 
c43 
c43 
c43

 
 
 
  
 

Thuja plicata 'Whipcord' 
żywotnik olbrzymi 'Whipcord' – krzew do 0,7 m wys.; pędy 
„sznurkowate”, 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 

160–180

c3 
c7,5 
c55
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Rośliny owocowe
FRUIT BEARING PLANTS

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

obwód  
pnia (cm)
dziameter

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga' 
świdośliwa olcholistna Greatberry Aroma – samopylna 
odmiana o ciemnogranatowych, soczystych owocach, średnicy do 
1,3 cm, zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany;

5a 60–80 c5 

Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf ' 
świdośliwa olcholistna Greatberry Farm – obficie owocująca 
odmiana; owoce ciemnogranatowe, soczyste i słodkie;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Fruit 'Kojuaagr' 
świdośliwa olcholistna Greatberry Fruit – samopylna 
odmiana o dużych (do 1,7 cm średnicy), niebieskich owocach, 
zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg' 
świdośliwa olcholistna Greatberry Garden – owoce duże (do 
1,6 cm średnicy), gruszkowate, niebieskie, słodkie i soczyste; 

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk'  
świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 60–80 c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill'  
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny pokrój;

5a 80–100 
140–160

c7,5  
c20

 

Amelanchier canadensis 'Globe' 
świdośliwa kanadyjska 'Globe' – regularna, kulista korona; 5a 80–100 c5 

Amelanchier canadensis 'October Flame' 
świdośliwa kanadyjska 'October Flame' – odmiana o gęstym, 
stożkowatym pokroju; liście przebarwiają się jesienią na czerwono;

5a 80–100 c5
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Amelanchier canadensis Rainbow Pillar 'Glennform' 
świdośliwa kanadyjska Rainbow Pillar – pokrój 
szerokokolumnowy; piękny czerwonopomarańczowy jesienny 
kolor liści;

5a 80–100 c5

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

5a 40–60 
60–80

c5  
c7,5

 

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

5a 60–80 
100–120 

c5  
c25

 

Amelanchier 'Princess Diana'  
świdośliwa 'Princess Diana' – żółte pąki kwiatowe; bardzo obfite 
kwitnienie i owocowanie; piękne czerwonopomarańczowe 
jesienne przebarwienie liści;

5a 60–80 c5 

Amelanchier 'Prince William'  
świdośliwa 'Prince William' – odmiana o dużych owocach, 
polecanych do wyrobu soków, dżemów, konfitur i nalewek;

5a 60–80 c5 

AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB
×Amelasorbus jackii świdojarząb Jacka – bardzo rzadki 
mieszaniec międzyrodzajowy; owoce małe, czerwone; 4 80–100 c5 

ARONIA – ARONIA
Aronia xprunifolia 'Viking' 
aronia śliwolistna 'Viking' – popularna, bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5a 30–40 c2

CASTANEA – KASZTAN
Castanea sativa 
 kasztan jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce jadalne; 6b 120–140 c12

CHAENOMELES – PIGWOWIEC
Chaenomeles japonica 'Cido' 
pigwowiec japoński 'Cido' – niski, rozłożysty krzew; kwiaty 
pomarańczowe; odmiana o wyjątkowo aromatycznych owocach;

5a 30–40 c3

CORNUS – DEREŃ
Cornus mas 
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 60–80 

200–220
c5  

c43 
Cornus mas 'Aurea'  
dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; owoce 
jadalne;

5a 60–80 
120–140

c5  
c43

 

Cornus mas 'Bolestraszycki' 
 dereń jadalny 'Bolestraszycki' – duże, ciemnowiśniowe, 
gruszkowate owoce; dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Dublany' 
 dereń jadalny 'Dublany' – duże owoce o gruszkowatym kszałcie; 
krzew o szerokiej koronie; bardzo plenna odmiana;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Egzotycznyj'   
dereń jadalny 'Egzotycznyj'  –  ukraińska odmiana o dużych, 
czerwonych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Flava' 
dereń jadalny 'Flava' – owoce drobne, złotożółte; odmiana 
owocuje bardzo obficie;

5a 100–120 c9
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Cornus mas 'Florianka'  
dereń jadalny 'Florianka' – owoce kształtu owalnego; odmiana 
późna, owocująca pod koniec września;

5a 100–120 
140–160

c9 
c9

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'  
dereń jadalny 'Jubilejnyj Klymenko' – ukraińska odmiana 
o dużych, czerwonych owocach;

5a 80–100 
100–120

c6  
c9

Cornus mas 'Korałłowyj Marka' 
dereń jadalny 'Korałłowyj Marka' – ukraińska odmiana;  
bardzo smaczne, czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Kostia' 
dereń jadalny 'Kostia' – ukraińska odmiana o dużych, 
ciemnoczerwonych, gruszkowatych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Nikołka' 
dereń jadalny 'Nikołka'  – owoce duże, prawie czarne;

5a 80–100 
100–120

c6 
c9

Cornus mas 'Pancharevo' 
dereń jadalny 'Pancharevo' – bułgarska odmiana o dużych, 
czerwonych owocach, które dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Radost' 
dereń jadalny 'Radost' – duże, słodkie owoce; 5a 100–120 c9

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'  
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka 
odmiana owocowa;

5a 100–120 
140–160

c9 
c10

Cornus mas 'Swietljaczok' 
dereń jadalny 'Swietljaczok' – owoce duże o gruszkowatym 
kształcie; pokrój kulisty; bardzo plenna odmiana;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Szafer' 
dereń jadalny 'Szafer' – duże, ciemnowiśniowe owoce; dojrzewają 
we wrześniu;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Variegata'  
dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało obrzeżone;

5a 120–140 c43

CORYLUS – LESZCZYNA
Corylus avellana Barceloński 
leszczyna pospolita Barceloński – orzechy bardzo duże, 
kanciaste; dojrzewa w i połowie września;

5a 100–120 c7,5

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

5a
100–120 
160–180 
160–180

c5  
c15  
c20

CRATAEGUS – GŁÓG

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

5a 60–80 c5

CYDONIA – PIGWA
Cydonia oblonga f. maliformis 
pigwa pospolita forma jabłkowata – małe drzewko; owoce duże, 
jabłkowate, jadalne;

5b 100–120 
60–80

c5  
c5

 

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

5b 180–200 c20
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Cydonia oblonga 'Vranja' 
pigwa pospolita 'Vranja' – owoce bardzo duże, gruszkowate; 5b 40–60 c5

DIOSPYROS – HEBANOWIEC
Diospyros grandiflora  
 hebanowiec wielkokwiatowy – pochodzący z Ameryki Północnej, 
rzadko spotykany gatunek hebanowca; owoce kuliste, słodkie, 
pomarańczowe; może być uprawiany jako amatorska roślina 
owocowa;

7a 60–80 c5

Diospyros kaki  
hebanowiec wschodni, „kaki” – popularne w cieplejszych rejonach 
drzewo owocowe; owoce duże, pomarańczowe, soczyste;

7a 60–80 c5

Diospyros lotus  
hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew 
o ozdobnych pomarańczowych owocach i błyszczących liściach; 

7a 60–80 c5

Diospyros virginiana 
hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, eliptyczne; okazałe, 
pomarańczowe jadalne owoce; 

7a 60–80 c5

ELAEAGNUS – OLIWNIK
Elaeagnus multiflora  
oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m wys; jadalne owoce 
o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

6a 60–80 c5

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

5a 80–100 c10

FICUS – FIGOWIEC

Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana partenokrapiczna; 
owoce do 6 cm, dojrzewające w sierpniu;

7b 40–60 c5

HIPPOPHAË – ROKITNIK
Hippophaë rhamnoides 'Friesdorfer Orange'  
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana samopylna; 
owoce duże, soczyste z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy 'Habego'  
rokitnik pospolity Orange Energy – odmiana żeńska; 
niezwykle obfite owocowanie; wysoka zawartość witaminy C 
w owocach;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'  
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska; dobry zapylacz; 4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'  
rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce duże, 
intensywnie pomarańczowe; 

4 40–60 c5
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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 c6

JUGLANS – ORZECH
Juglans regia   
orzech włoski – popularne drzewo owocowe, sadzone ze względu 
na jadalne orzechy;

6a 120–140 c11

LONICERA – SUCHODRZEW
Lonicera kamtschatica 'Amphora'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Amphora' – wczesna 
odmiana o wydłużonych, cylindrycznych owocach; 

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Chernychko' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Chernychko' – 
rosyjska, bardzo plenna odmiana;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Diana' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Diana' – odmiana 
o wydłużonych, cylindrycznych owocach; 

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Kulon' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Leningradskij Kulon' 
– owalne, stosunkowo słodkie owoce dojrzewają w czerwcu;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Regina' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Regina' – bardzo 
plenna odmiana o kwaskowatych owocach;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Siniczka'   
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Siniczka' – krzew 
do 1,5 m wysokości, owoce owalne lub jajowate, słodko-kwaśne, 
aromatyczne;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Troe Druzej' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Troe Druzej' – 
odmiana o jajowatych owocach; dojrzewa w czerwcu;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Wołszebnica' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Wołszebnica' – 
owoce bardzo duże, smaczne; dojrzewa na początku czerwca;

2 40–60 c5

MALUS – JABŁOŃ
Malus baccata 'Macrocarpa' 
jabłoń jagodowa 'Macrocarpa' – owoce drobne, ale większe niż 
u gatunku, pomarańczowe; odmiana bardzo lubiana przez ptaki;

3 120–140 c5 

Malus 'Chestnut' 
jabłoń 'Chestnut' – owoce drobne, zielone z czerwonym 
rumieńcem, słodkie z orzechowym posmakiem; 

5a 100–120 c5

 'Adam Mickiewicz' 
jabłoń domowa 'Adam Mickiewicz' – owoce średniej wielkości 
lub duże, żółto-zielone; miąższ aromatyczny, kwaskowy; owoce 
dojrzewają w połowie października;

4 120–140 c5

 'Ananas Berżenicki'  
jabłoń domowa 'Ananas Berżenicki' – owoce duże, jasnokremowe 
z pomarańczowo-różowym rumieńcem; miąższ kruchy, winno-
słodki; owoce dojrzewają w połowie sierpnia;

4 120–140 c5
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 Antonówka Półtorafuntowa 
jabłoń domowa Antonówka Półtorafuntowa – owoce 
duże, jasnożółte; miąższ soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają 
we wrześniu; doskonałe na przetwory;

4 120–140 c5

 Antonówka Zwykła 
jabłoń domowa Antonówka Zwykła – owoce średniej 
wielkości, zielono-żółte, dojrzewają na początku września; miąższ 
kwaskowaty, bardzo aromatyczny; doskonała na szarlotki;

4 120–140 
160–180

c5  
c11

 'Aporta' 
jabłoń domowa 'Aporta' – owoce duże, żółto-zielone, pokryte 
woskowym nalotem; miąższ zielonkawy, kruchy i soczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w i połowie września;

4 120–140 c5

 'Aurea' 
jabłoń domowa 'Aurea' – owoce średniej wielkości; liście 
zielonożółte;

4 120–140 c5

 'Belfer Krasnyj' 
jabłoń domowa 'Belfer Krasnyj' – stara rosyjska odmiana 
o oryginalnych czerwonych owocach; miąższ czerwony, 
kwaskowaty;

4 120–140 c5

 Brzoskwiniowa 
jabłoń domowa Brzoskwiniowa – owoce duże, żółto-zielone 
z różowym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-kwaśny; 
dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia;

4 120–140 c5

 'Bursztówka Polska' 
jabłoń domowa 'Bursztówka Polska' – owoce średniej wielkości, 
zielonkawo-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ jasnokremowy 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają na przełomie września 
i października;

4 120–140 c5

 'Calville de Saint Sauver' 
jabłoń domowa 'Calville de Saint Sauver' – owoce duże, zielono-
czerwone; dojrzewają w połowie października;

4 120–140 c5

 Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm' 
jabłoń domowa Cesarz Wilhelm – owoce średniej wielkości, 
zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, winno-
słodki; dojrzewają na początku października;

4 120–140 c5

 Charłamowskie jabłoń domowa Charłamowskie 
– owoce średniej wielkości, żółte z czerwonym rumieńcem; 
miąższ delikatny, kruchy, kwaśny; dojrzewają w sierpniu; owoce 
doskonałe na przetwory;

4 120–140 c5

 'Cukrówka Litewska'   
jabłoń domowa 'Cukrówka' – miąższ owoców biały, soczysty, 
bardzo słodki, aromatyczny; dojrzewa we wrześniu; 

4 160–180 c11

 'Cynamonówka Prążkowana'  
jabłoń domowa 'Cynamonówka Prążkowana' – owoce spłaszczone, 
zielonkawo-żółte; miąższ słodko-kwaśny, o cynamonowym 
aromacie; owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września;

4 120–140 c5
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 'Glogierówka' (syn. 'Pepinka Litewska')  
jabłoń domowa 'Glogierówka' – owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają w połowie września;

4 120–140 c5

 'Golden Delicious'   
jabłoń domowa 'Golden Delicious' – popularna odmiana 
o zielonkawożółtych, słodkich, bardzo smacznych owocach;

4 160–180 c11

 'Golden Noble' 
jabłoń domowa 'Golden Noble' – owoce zielono-pomarańczowe; 
dojrzewają we wrześniu; owoce stosowane do produkcji cydru;

4 120–140 
200–220 

c5 
c20

 'Grafsztynek Czerwony' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Czerwony' – owoce duże, pokryte 
czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, kwaskowaty; dojrzewają 
na początku września; 

4 120–140 c5

 'Grafsztynek Inflancki' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Inflancki' – owoce średniej wielkości, 
pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-winny, 
bardzo aromatyczny; dojrzewają we wrześniu;

4 120–140 c5

 'Grochówka' 
jabłoń domowa 'Grochówka' – owoce niewielkie, żółto-zielone 
z czerwonym rumieńcem; miąższ owoców średnio soczysty; 
owoce dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

 Kalwila Adersleberska  
'Adersleber Kalvill' 
jabłoń domowa Kalwila Adersleberska – owoce słodkie, 
średniej wielkości, zielonożółte z delikatnym pomarańczowym 
rumieńcem; dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

 'Kandil Sinap' 
jabłoń domowa 'Kandil Sinap' – owoce średniej wielkości 
z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, winno-słodki; owoce 
dojrzewają we wrześniu;

4 120–140 c5

 'Kantówka Gdańska' 
jabłoń domowa 'Kantówka Gdańska' – owoce duże, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ lekko soczysty; dojrzewają  
we wrześniu;

4 120–140 c5

 Kardynalska 
jabłoń domowa Kardynalska – owoce bardzo duże, 
stożkowate, zielone; miąższ soczysty, słodko-kwaskowaty; 
dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

 Koksa Pomarańczowa 
jabłoń domowa Koksa Pomarańczowa – owoce małe 
z pomarańczowym rumieńcem; bardzo soczysty miąższ 
przypomina w smaku gruszkę; dojrzewają pod koniec września;

4 120–140 
160–180 

c5 
c11

 'Korobówka'  
jabłoń domowa 'Korobówka' owoce drobne, zielono-żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ słodki o miodowym posmaku;

4 120–140 c5

 'Kosztela'  
jabłoń domowa 'Kosztela' – owoce średniej wielkości, zielone; 
miąsz słodki, soczysty; owoce dojrzewaj w pazdzierniku; odmiana 
deserowa;

4 120–140 
140–160

c5 
c11
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 Kronselska 'Transparente de Croncels' jabłoń domowa 
Kronselska – duże, zielono-żółte owoce; miąższ soczysty, 
kwaskowaty, aromatyczny; owoce dojrzewają na początku 
września;

4 120–140 c5

 Królowa Renet 
jabłoń domowa Królowa Renet – duże, żółte owoce; miąższ 
średnio soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają w ii połowie 
września;

4 120–140 c5

 Krótkonóżka Królewska 
jabłoń domowa Krótkonóżka Królewska – owoce średniej 
wielkości, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, 
winny; owoce dojrzewają na początku października; doskonałe na 
przetwory;

4 120–140 c5

 Księżna Luiza 'Prinzessin Luisa' 
jabłoń domowa Księżna Luiza – owoce średniej wielkości, 
jasnozielone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, o słodko-
kwaśnym smaku; owoce dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

 Papierówka (syn. Oliwka Żółta)  
jabłoń domowa Papierówka owoce średniej wielkości, 
jasnozielonkawe, kwaskowate i aromatyczne; dojrzewają  
w ii połowie lipca;

4 160–180 c11

 Papierówka Słodka 
jabłoń domowa Papierówka Słodka – owoce biało-żółte; 
miąższ soczysty, słodkokwaskowaty; owoce dojrzewają na 
początku sierpnia;

4 120–140 c5

 Pepina Parkera 
jabłoń domowa Pepina Parkera – zielono-żółte owoce; miąższ 
kruchy, aromatyczny; owoce dojrzewają w i połowie października;

4 120–140 c5

 Pepina Szafranowa 
jabłoń domowa Pepina Szafranowa – owoce podłużne, 
żółtopomarańczowe z czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-
winny, lekko kwaśny; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

 'Piękna Ołtarzewska'  
jabłoń domowa 'Piękna Ołtarzewska' – owoce duże, lekko 
spłaszczone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, chrupiący; 
dojrzewają w i połowie września; odmiana deserowa;

4 120–140 c5

 Piękna z Boskoop 'Schone van Boskoop'  
jabłoń domowa Piękna z Boskoop – owoce duże, zielono-żółte; 
miąższ kruchy, kwaśny; owoce dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

 'Rajewskie'  
jabłoń domowa 'Rajewskie' – owoce duże, słomkowozielone 
z niebieskim nalotem; miąższ kruchy, soczysty; dojrzewają pod 
koniec października;

4 120–140 c5

 'Rajka' 
jabłoń domowa 'Rajka' – czeska odmiana o średniej wielkości 
owocach; skórka żółta z czerwonym rumieńcem; odmiana 
odporna na parcha; dojrzewa na przełomie września 
i października;

4 120–140 c5
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 'Rapa Zielona'  
jabłoń domowa 'Rapa Zielona' – owoce bardzo duże, zielone, 
szerokostożkowate; miąższ kruchy, soczysty, lekko kwaśny; owoce 
dojrzewają we wrześniu; 

4 120–140 c5

 'Rarytas Śląski'  
jabłoń domowa 'Rarytas Śląski' owoce średniej wielkości, 
kulistospłaszczone, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ kruchy, 
soczysty; owoce najlepsze do spożycia pod koniec grudnia;

4 120–140 c5

 Reneta Ananasowa 
jabłoń domowa Reneta Ananasowa – owoce średniej 
wielkości, żółte; miąższ soczysty; owoce dojrzewają  
w pierwszej połowie września;

4 120–140 c5

 Reneta Landsberska 
jabłoń domowa Reneta Landsberska – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają na przełomie września 
i października;

4 120–140 c5

 Reneta Muszkatowa 
jabłoń domowa Reneta Muszkatowa – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; 
miąsz soczysty, winny; owoce dojrzewaj przełomie września 
i października;

4 120–140 c5

 Reneta Szampańska 
jabłoń domowa Reneta Szampańska – owoce średniej 
wielkości, spłaszczone, żółte, pokryte różowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, kruchy; owoce najlepsze do spożycia pod koniec 
grudnia;

4 120–140 c5

 Ryszard Żółty 
jabłoń domowa Ryszard Żółty – odmiana jesienno-zimowa 
o średniej wielkości jajowatych, żółtych owocach; miąższ smaczny, 
kruchy, niezbyt soczysty;

4 120–140 c5

 'Sary Sinap' 
jabłoń domowa 'Sary Sinap' – owoce małe, cylindryczne, 
wydłużone; miąższ biały o przyjemnym słodkim smaku; 
dojrzewają w październiku; odmiana bardzo interesujące ze 
względu na kształt owoców;

4 120–140 c5

 'Strumiłłówka' 
jabłoń domowa 'Strumiłłówka' – owoce średniej wielkości, 
okrągławe, szarożółte z ceglastym rumieńcem; miąższ twardy, 
kwaskowy; dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

 'Suislepper' 
jabłoń domowa 'Suislepper' – owoce średniej wielkości, 
zielonkawo-żółte; dojrzewają na początku sierpnia;

4 120–140 c5

 Szampańskie 
jabłoń domowa Szampańskie – owoce średniej wielkości, 
podłużne, jasnozielone z lekkim, różowym rumieńcem; dojrzewają 
w połowie października;

4 120–140 
200–220

c5 
c20
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Titówka 
jabłoń domowa Titówka  – owoce duże, żółte 
z pomarańczowymi rumieńcami; miąższ soczysty o winnym 
kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

 Truskawkowe Nietschnera 
jabłoń domowa Truskawkowe Nietschnera – owoce średniej 
wielkości, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-winny 
o lekko truskawkowym posmaku; owoce dojrzewają w sierpniu;

4 120–140 c5

 'Winter Banana' 
jabłoń domowa 'Winter Banana' – owoce duże, szeroko-
stożkowate, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, 
słodki, w smaku przypominający banany; najlepsze do  
spożycia grudniu;

4 120–140 c5

 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;

4 120–140 c5

 'Złota Reneta' 
jabłoń domowa Złota Reneta – owoce średniej wielkości, 
żółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ średniosoczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

 'Złotka Kwidzyńska' 
jabłoń domowa 'Złotka Kwidzyńska' – owoce średniej wielkości, 
zielonożółte; miąższ słodko-kwaśny; owoce dojrzewają w połowie 
października;

4 120–140 c5

Malus 'Hyvingiensis' 
jabłoń 'Hyvingiensis' – niewielkie drzewo o płaczącym, 
parasolowatym pokroju; kwiaty białe; owoce średniej  
wielkości, zielone z czerwonym rumieńcem;

4 140–160 
80–100

c5 
c5

 
pa

Malus 'John Downie' 
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone  
owoce, doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 100–120 
140–160

c5 
c5

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus' 
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus' – bardzo plenna odmiana 
o dużych owocach;

5b 100–120 c5 pa

Mespilus germanica 'Macrocarpa'  
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo duże, pękate; 
odmiana uprawiana w Europie od czasów starożytnych; odmiana 
pózno dojrzewajca; owoce jadalne, dobre na przetwory;

5b 100–120 c5 pa

Mespilus germanica 'Tardive'  
nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno dojrzewająca; 
owoce jadalne, dobre na przetwory;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Westerveld' 
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna odmiana 
o olbrzymich owocach;

5b 80–100 c5

MORUS – MORWA
Morus alba 
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne; 5b 140–160 c12
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Morus alba 'Czerwonoowocowa' Red Fruit   
morwa biała 'Czerwonoowocowa' – plenna odmiana 
o czerwonych owocach;

5b 140–160 c10 pa

Morus alba 'Giant Fruit' 
morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne owoce, 
osiągające 5–8 cm długości;

5b 180–200 c20

Morus alba 'King's White'   
morwa biała 'King's White' – wyjątkowo duże białe owoce, 
osiągające 5–8 cm długości;

5b 80–100 c9

Morus alba 'Pendula' 
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca; 5b

100–120 
140–160 
180–200

c12  
c45 
c55

 
6–8 
6–8

pa 
pa 
pa

Morus rubra 
morwa czerwona – północnoamerykański gatunek o smacznych, 
czerwonych lub purpurowych owocach;

5b 80–100 c5

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 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 'Hargrand'   
morela pospolita 'Hargrand' – owoce duże, smaczne, bardzo 
jędrne; skórka pomarańczowa z czerwonym rumieńcem; dojrzewa 
w pierwszej połowie sierpnia;

6a 140–160 c11

Prunus armeniaca Wczesna z Morden 
morela pospolita Wczesna z Morden – owoce 
jasnopomarańczowe, silnie omszone, śreniej wielkości; odmiana 
wczesna – dojrzewa w końcu lipca;

6a 160–180 c11

Prunus avium 'Bladoróżowa'   
czereśnia ptasia 'Bladoróżowa' – owoce duże, słodkie, 
kremowożółte z bladoróżówym rumieńcem; dojrzewa w czerwcu;

5a 180–200 c20

Prunus avium 'Burlat'   
czereśnia ptasia 'Burlat' – owoce duże, ciemnoczerwone, soczyste; 
dojrzewa w czerwcu;

5a 180–200 c20

Prunus avium 'Kordia'  
czereśnia ptasia 'Kordia' – owoce duże, ciemnoczerwone; 
dojrzewają pod koniec lipca; jedna z najpóźniejszych odmian 
czereśni; obfite owocowanie;

5a 180–200 c20

Prunus avium Kunzego 'Kunzes Kirche'   
czereśnia ptasia Kunzego – owoce bardzo duże, słodkie, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia;

5a 160–180 c20

Prunus avium 'Plena' 
czereśnia ptasia 'Plena' – kwiaty pełne, białe; 5a 100–120 c5 

Prunus avium Poznańska 'Büttners Rote Knorpelkirsche'   
czereśnia ptasia Poznańska – owoce bardzo duże, słodkie, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewa pod koniec lipca;

5a 140–160 c20
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Prunus avium 'Regina'   
czereśnia ptasia Regina' – owoce bardzo duże, ciemnoczerwone, 
soczyste i smacze; dojrzewa bardzo późno – pod koniec lipca;

5a 180–200 c20

Prunus avium 'Staccato'  
czereśnia ptasia 'Staccato' – owoce ciemnoczerwone, słodkie; 
odmiana bardzo późna; 

5a 180–200 c20

Prunus cerasifera  
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych 
kwiatach i drobnych żółtych lub pomarańczowych owocach, tzw. 
mirabelkach;

5a 120–140 c10

Prunus cerasifera 'Bila Obilna'   
śliwa ałycza 'Bila Obilna' – drobne, słodkie, żółte owoce; 5b 160–180 c11

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam' 
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój kolumnowy; liście 
purpurowoczerwone; 

5b 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Prunus cerasifera 'Hollywood' 
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, czerwone 
owoce;

5b 60–80 c5  

Prunus cerasifera 'Oakville Crimson Spire'   
śliwa ałycza 'Oakville Crimson Spire' – nowa, amerykańska 
odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju i ciemnopurpurowych 
lisciach; duże, smaczne owoce;

5b 180–200 c20

Prunus cerasus Łutówka 
wiśnia pospolita Łutówka – owoce duże,  
ciemnowiśniowe; dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia;

5b 160–180 c11

Prunus cerasus 'North Star' 
wiśnia pospolita 'North Star' – plenna odmiana; owoce  
średniej wielkości; dojrzewają w lipcu;

5b 160–180 c11

Prunus domestica Królowa Wiktoria 'Victoria'  
śliwa domowa Królowa Wiktoria 'Victoria' – owoce  
różowo-czerwone z niebieskawym nalotem; dojrzewają na 
przełomie sierpnia i września; 

5b 160–180 c11

Prunus domestica 'Opal'   
śliwa domowa 'Opal' – popularna odmiana o owocach żółtych 
z fioletowym rumieńcem; miąższ żółty, soczysty i smaczny; owoce 
dojrzewają na początku sierpnia;

5b 160–180 c11

Prunus domestica Renkloda Ulena 'Reine Claude d'Oullins' 
śliwa domowa Renkloda Ulena – owoce duże, kuliste o żółtej 
skórce; miąższ soczysty, słodki; dojrzewają w połowie lipca;

5b 180–200 c11

Prunus domestica 'Tophit'   
śliwa domowa 'Tophit' – bardzo duże, jajowate, ciemnofioletowe 
owoce; dojrzewają pod koniec września;

5b 140–160 c11

Prunus domestica 'Węgierka Dąbrowicka' 
śliwa domowa 'Węgierka Dąbrowicka' – owoce średniej wielkości, 
granatowe z niebieskawym nalotem; dojrzewają w połowie lipca; 

5b 140–160 c11

Prunus domestica 'Węgierka Zwykła' 
śliwa domowa 'Węgierka Zwykła' – powszechnie znana, samopylna 
odmiana; owoce małe o granatowej skórce; najlepsza odmiana na 
powidła;

5b 160–180 c11
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Prunus ×gondouinii 'Hortensja'  
czerecha (czereśniowiśnia) 'Hortensja' – owoce słodko-
kwaskowate, żółte z karminowym rumieńcem; dojrzewa na 
początku lipca;

5a 140–160 c11

Prunus persica 'Inka' 
brzoskwinia zwyczajna 'Inka' polska odmiana deserowa; owoce 
duże, żółtawe z pomarańczowym rumieńcem; 

6b 180–200 c20

Prunus persica 'Harnaś' 
brzoskwinia zwyczajna 'Harnaś' – odmiana deserowa o owocach 
średniej wielkości z jasnoczerwonym rumieńcem; miąższ żółty; 
dojrzewa na początku sierpnia;

6b 180–200 c20

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA
Pseudocydonia sinensis  
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony  
z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 80–100 c5 

PYRUS – GRUSZA
Pyrus communis Bonkreta Williamsa 
grusza pospolita Bonkreta Williamsa – owoce średniej 
wielkości, żółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ soczysty, 
delikatny; zbiór w sierpniu;

5b 180–200 
160–180

c10 
c11

Pyrus communis 'Burakówka'   
grusza pospolita Burakówka' – owoce czerwonopurpurowe; 5b 160–180 c11

Pyrus communis 'Cytrynówka'   
grusza pospolita Cytrynówka' – owoce drobne, zielonożółte, 
soczyste i smaczne, dojrzewają w lipcu;

5b 240–260 c30 6–8

Pyrus communis Dobra Szara 'Grise Bonne'   
grusza pospolita Dobra Szara – bardzo stara, xvii-wieczna 
francuska odmiana; owoce żółtawozielone, ordzawione;  
miąższ zielonkawy, soczysty, kwaskawaty z korzennym 
posmakiem;

5b 160–180 c11

Pyrus communis Faworytka (syn. Klapsa)  
grusza pospolita Faworytka owoce bardzo duże, 
szerokojajowate o zielonożółtej skórce z czerwonym rumieńcem; 
miąższ soczysty, bardzo smaczny; zbiór w ii połowie sierpnia;

5b 160–180 c11

Pyrus communis 'Garden Pearl' 
grusza pospolita 'Garden Pearl' – karłowa odmiana o smacznych 
owocach; zbiór pod koniec września; odmiana polecana jako 
roślina tarasowa; odmiana polecana jako roślina tarasowa do 
sadzenia w donicach;

5b 80–100 c10

Pyrus communis Komisówka 
grusza pospolita Komisówka – owoce średniej wielkości, 
zielonożółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ soczysty, 
bardzo smaczny; zbiór w pierwszej połowie października;

5b 160–180 
260–280 

c11 
c30

 
6–8

Pyrus communis Konferencja 
grusza pospolita Konferencja – owoce średniej wielkości 
o zielonej skórce; miąższ bardzo słodki, smaczny; zbiór  
w ii połowie września;

5b 160–180 c11

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 
c11
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Pyrus communis Oliwierka 'Olivier de Serres'   
grusza pospolita Oliwierka – owoce średniej wielkości, owalne, 
zielone z ordzawieniami; dojrzewa w połowie października;

5b 160–180 c11

Pyrus communis Paryżanka 'Comtesse de Paris' 
grusza pospolita Paryżanka owoce średniej wielkości, 
jasnozielone, z białym soczystym miąższem; odmiana zimowa; 
owoce można przechowywać do lutego;

5b 160–180 c11

Pyrus communis Pasówka 'Schweizerhose'   
grusza pospolita Pasówka bardzo oryginalna odmiana  
o żółto paskowanych owocach;

5b 140–160 c11

Pyrus communis Red Faworytka 'Starkrimson' 
grusza pospolita Red Faworytka – owoce średniej wielkości 
pokryte czerwonobrążowycm rumieńcem; miąższ słodki, bardzo 
smaczny;

5b 160–180 c11

Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki' 
grusza japońska 'Nijisseiki' – owoce jabłkowate, słodkie, soczyste, 
bardzo smaczne;

6b 160–180 c11

RIBES – PORZECZKA, AGREST

Ribes nigrum 'Ben Sarek' 
porzeczka czarna 'Ben Sarek' – odmiana deserowa o zwartym 
pokroju; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 60–80 c5

Ribes nigrum 'Ruben' 
porzeczka czarna 'Ruben' – odmiana deserowa o zwartym pokroju; 
dorasta do 1,5 m wys.;

5a 60–80 c5

Ribes nigrum 'Titania' 
porzeczka czarna 'Titania' – odmiana o silnym wzroście do 
2 m wys.; owoce doskonałe na przetwory;

5a
40–60 
80–100 
120–140

c5 
c5 

c7,5

 
pa 
 

Ribes niveum Biała Wersalska 'Versailles Blanche' 
porzeczka biała Biała Wersalska – owoce zebrane w długie, 
wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;

5b 60–80 c5

Ribes niveum Biała z Jüteborg 'Weisse aus Jüteborg' 
porzeczka biała Biała z Jüteborg – owoce zebrane w długie, 
wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;

5b 60–80 
80–100

c5 
c5

 
pa

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets ' 
porzeczka czerwona 'Jonkheer van Tets' – odmiana o silnym 
wzroście do 2 m; pokrój szerokokulisty; owoce bardzo duże; 
doskonałe na przetwory;

4 60–80 c5

Ribes rubrum 'Macherauch's Rote Spatlese'   
porzeczka czerwona 'Macherauch's Rote Spatlese' – bardzo plenna 
odmiana o średniej wielkości owocach;

4 80–100 c5 pa

Ribes rubrum 'Rondom' 
porzeczka czerwona 'Rondom' – bardzo plenna odmiana deserowa; 
dorasta do 1,5 m wys.;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa Bezkolcowy ('Spine Free') 
agrest 'Bezkolcowy' – odmiana o słodkich, czerwonych owocach; 5a  40–60 

80–100
c5 
c5

 
pa

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Gelb' 
agrest 'Hinnonmaki Gelb' – plenna odmiana o żółtych owocach; 5a 40–60 c5
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Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd' 
agrest 'Hinnonmäki Röd' – plenna odmiana o czerwonych 
owocach; mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Invicta' 
agrest 'Invicta' – plenna odmiana o średniej wielkości zielonożółtych 
owocach; mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu;

5a 40–60 
80–100

c5 
c5

 
pa

Ribes uva-crispa 'Mucurines' 
agrest 'Mucurines' – rosyjska odmiana; owoce żółte, średniej 
wielkości, słodkie;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Riversa' 
agrest 'Riversa' plenna odmiana o żółtych owocach; 5a 80–100 c5  pa

ROSA – RÓŻA
Rosa canina 
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; kwiaty 
jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina lecznicza;

4 40–60 c5

RUBUS – JEŻYNA, MALINA, MALINOJEŻYNA

Rubus caesius  
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym nalotem; 
ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus chamaemorus 
malina moroszka – niska, ścieląca się roślina o bardzo smacznych, 
pomarańczowych owocach; 

2 20–30 c5

Rubus fruticosus 'Navaho' 
jeżyna bezkolcowa 'Navaho' – odmiana o dużych, smacznych 
owocach; pędy osiągają 1,5–2 m długości;

5b 100–120 c5

Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen' 
jeżyna bezkolcowa 'Thornless Evergreen' – zimozielona, bezkolcowa 
odmiana o średniej wielkości owocach; owoce dojrzewają na 
przełomie sierpnia i września;

5b 100–120 c5

Rubus idaeus 'Glen Coe' 
malina właściwa 'Glen Coe' – nowa odmiana o bardzo 
aromatycznych, fioletowych owocach;

5b 100–120 c5

Rubus idaeus 'Golden Everest'   
malina właściwa 'Golden Everest' – duże, żółte owoce; owocuje od 
sierpnia do późnej jesieni;

5b 100–120 c5

Rubus idaeus 'Malling Promise'   
malina właściwa 'Malling Promise' – jedna z najpopularniejszych 
odmian maliny; owoce duże, czerwone, dojrzewają w połowie lipca;

5b 100–120 c5

Rubus ×loganobaccus 'Thornless Loganberry'   
malinojeżyna bezkolcowa 'Thornless Loganberry' – owoce duże, 
ciemnoczerwone, kwaskowate;

5b 100–120 c5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra 'Bad Muskau' 
bez czarny 'Bad Muskau' – liście duże z żółtymi przebarwieniami; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej plenności; 5a 40–60 c5
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SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea 
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew osiągający 2 m wys.; 
liście srebrzyste, wydłużone; czerwone owoce są jadalne po 
przemrożeniu;

5a 25–30 c3

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax' 
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 80–100 c5 

×Sorbaronia 'Ivan's Beauty' 
jarzębinoaronia 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone, polecane 
na przetwory i nalewki

3 100–120 c5 

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab' 
jarzębinoaronia 'Likerovyj Jarab' – czerwonopurpurowe, duże 
owoce, polecane na przetwory i nalewki;

3 60–80 c5 

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii   
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew o nieregularnym 
pokroju; rzadko spotykany mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce 
czerwone, błyszczące;

3 120–140 c5 

×Sorbopyrus auricularis  
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej gruszki;

3 80–100 c5

×Sorbopyrus auricularis 'Bulbiformis'  
jarzębogrusza uszkowata 'Bulbiformis' – mieszaniec bardziej 
przypominający gruszę; owoce jadalne, gruszkowate;

6a 80–100 c5 

SORBUS – JARZĄB

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny' 
jarząb Black Ruby – nowa polska odmiana 
o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki owocach;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

  

Sorbus 'Granatnaja' 
jarząb 'Granatnaja' owoce bardzo duże, słodkie, ciemnogranatowe; 
odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3 120–140 c5

Sorbus 'Krasavica' 
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa; 3 100–120 c5 

Sorbus 'Krasnaja' 
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce kwaśne, 
czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana nadająca się na 
przetwory;

3 120–140 c5

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja' 
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce 
duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus 'Kubowaja' 
jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne; 3 120–140 c5

Sorbus 'Likjornaja' 
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; odmiana 
nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 120–140 c5 
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Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja' 
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub 
w formie przetworzonej;

3 120–140 c5

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja' 
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, duże, 
jadalne;

3 120–140 c5

Sorbus 'Rubinowaja' 
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, ciemnoczerwone, 
słodkie;

3 120–140 
160–180

c5 
c5

  
 

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa' 
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana o wyjątkowo 
słodkich owocach;

4 120–140 c5

Sorbus 'Titan' 
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne; 4 100–120 c5

Sorbus 'Żółtaja' 
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

4 120–140 c5

VIBURNUM – KALINA
Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny' 
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana owocowa; 
duże owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 160–180 c12 pa

Viburnum opulus 'Ulgen' 
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże owoce, 
nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 30–40 c3
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Rośliny tarasowe
TERRACE PLANTS

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

obwód  
pnia (cm)
dziameter

pojemnik
container
контейнер

ABELIA – ABELIA

Abelia chinensis Autumn Festival 'Minabaut01' PBR   
abelia chińska Autumn Festival – pokrój zwarty, kulisty; bardzo  
obficie kwitnąca odmiana;

6b 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Caramel Charm 'Minacara1' PBR    
abelia wielkokwiatowa Caramel Charm – liście początkowo 
pomarańczoworóżowe, później złotożółte;

7a 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Jelly Beans 'Nd'   
abelia wielkokwiatowa Jelly Beans – liście białokremowo obrzeżone; 
zwarty, płaskokulisty pokrój;

7a 30–40 
60–80

c5 
c12

Abelia ×grandiflora 'Kaleidoscope' PBR   

abelia wielkokwiatowa 'Kaleidoscope' – odmiana o zwartym, gęstym 
pokroju; liście błyszczące, młode w odcieniach żółtych, zmieniąjace  
barwę na zielonożółtą i różowawą; jesienią liście przebarwiają się na 
czerwono i pomarańczowo; kwiaty białe;

7a 30–40 c5

Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR 
abelia wielkokwiatowa Pinky Bells – zwarty gęsty krzew osiągający  
0,5 m wys. i 2 m szer.; kwitnie niezwykle obficie na różowo;

7a 30–40
c5 

Abelia ×grandiflora Tricolor Charm 'Mincautri' PBR   
abelia wielkokwiatowa Tricolor Charm – liście biało i różowo 
obrzeżone; zwarty pokrój;

7a 30–40 c5

ACER – KLON

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

7b 200–220 
300–320

c15  
c45
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AESCULUS – KASZTANOWIEC
Aesculus californica  
kasztanowiec kalifornijski – niewielkie drzewo lub wysoki krzew 
o regularnym, płaskokulistym pokroju; kwiaty białe, zebrane w długie, 
spiczaste kwiatostany;

7a 60–80 c7,5

Aesculus indica 'Sydney Pearce' 
kasztanowiec indyjski 'Sydney Pearce' – bardzo obficie kwitnąca odmiana; 
kwiaty białoróżowe zebrane w długie, spiczaste kwiatostany;

7a 60–80 c5

AGAPANTHUS – AGAPANT
Agapanthus 'Arctic Star' 
agapant 'Arctic Star' – kwiaty białe, zebrane w kuliste baldachogrona; 7a c5

Agapanthus 'Black Magic' 
agapant 'Black Magic' – kwiaty granatowe, prawie czarne, zebrane 
w kuliste baldachogrona;

7a c5

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR  

agapant Fireworks – kwiaty przewisające, dwubarwne, niebiesko-białe, 
w kulistych baldachogronach;

7a c5

Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR 
agapant Mi Casa – kwiaty czysto białe; zwarta, karłowa odmiana; 7a c6

Agapanthus 'Peter Pan'   
agapant 'Peter Pan' – kwiaty błękitne; zwarty pokrój; 7a c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR 

agapant Silver Moon – kwiaty błękitne; białooobrzeżone liście; 
odmiana zwarta i karłowa;

7a c5

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR  

agapant Twister – kwiaty dwubarwne niebiesko – białe w kulistych 
baldachogronach;

7a c5

ALANGIUM – ALANGIUM
Alangium chinense   
alangium chińskie – rzadko spotykany krzew pochodzący z Chin; 
oryginalne, klapowane liście;

7b 60–80 c9

ALBIZIA – ALBICJA
Albizia julibrissin    
albicja jedwabista – niewielkie drzewo lub wysoki krzew o egzotycznym 
wyglądzie; największą ozdobą są różowe, „puszyste”, główkowate kwiaty 
oraz delikatne, podwójnie pierzasto złożone liście;

7b 60–80 c6

Albizia julibrissin Chocolate Fountain 'Ncaj1' PBR   
albicja jedwabista Chocolate Fountain – liście purpurowoczerwone; 
pokrój płaczący;

7b 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Ernest Wilson'  
albicja jedwabista 'Ernest Wilson' – krzew o różowych, egzotycznie 
wyglądających kwiatach; liście delikatne, przypominające liście mimozy;

6b 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Evey's Pride'    
albicja jedwabista 'Evey's Pride' – liście czerwonopurpurowe; kwiaty 
ciemnoróżowe; wzrost silny;

7b 100–120 c12

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' PBR  

albicja jedwabista 'Summer Chocolate' – liście podobe do mimozy 
w kolorze purpurowo-czekoladowym; kwitnie na różowo;

7b 80–100 c5

Albizia julibrissin 'Tropical Dream'    
albicja jedwabista 'Tropical Dream' – stosunkowo wytrzymała na mróz 
odmiana; kwiaty duże, ciemnoróżowe;

6b 100–120 c15
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ARUNDO – ARUNDO
Arundo donax 'Ely' 
arundo trzcinowate 'Ely' – szerokie, białoobrzeżone liście; dorasta do 1,5 m; 7b c6

AUCUBA – AUKUBA
Aucuba japonica 'Crotonifolia' 
aukuba japońska 'Crotonifolia' – zimozielony krzew o jajowatych, 
ciemnozielonych, skórzastych liściach z charakterystycznymi żółtymi plamami;

7a 40–60 c5

CAESALPINIA – BREZYLKA
Caesalpinia gilliesii   
brezylka cytrynowa – pochodzący z Ameryki Południowej egzotyczny 
krzew o niezwykle ozdobnych, motylkowych kwiatach – żółtych 
z długimi, wystającymi czerwonymi pręcikami;

8 40–60 c5

CALLISTEMON – KUFLIK
Callistemon citrinus 'Splendens'   
kuflik cytrynowy 'Splendens' – oryginalny, zimozielony krzew ozdobny 
z czerwonych kwiatów, zebranych w kwiatostany przypominające szczotki 
do mycia butelek;

9 40–60 c5

Callistemon viminalis Inferno 'Yanferno'   
kuflik płaczący Inferno – oryginalny, zimozielony krzew ozdobny 
z czerwonych kwiatów, zebranych w kwiatostany przypominające szczotki 
do mycia butelek;

9 40–60 c5

CAMELLIA – KAMELIA
Camellia sasanqua 'Narumi-gata'   
kamelia mała 'Narumi-gata' – kwiaty pojedyncze, białe z różowymi 
naciekami;

7b 40–60 c5

Camellia sasanqua 'Plantation Pink'   
kamelia mała 'Plantation Pink' – kwiaty pojedyncze lub podwójne, 
jasnoróżowe, silnie pachnące;

7b 40–60 c5

Camellia sasanqua 'Rainbow'   
kamelia mała 'Rainbow' – kwiaty pojedyncze, dwubarwne – biało-różowe; 7b 40–60 c5

CEANOTHUS – PRUSZNIK
Ceanothus ×pallidus 'Marie Simon'   
prusznik blady 'Marie Simon' – atrakcyjny krzew o różowych 
wiechowatych kwiatostanach; 

6b 40–60 c3

CHAMAEROPS –  KARŁATKA
Chamaerops humilis 
karłatka niska – wachlarzowate liście; zwarty pokrój; jeden 
z najwytrzymalszych na mróz gatunków palm;

8a c9

CLERODENDRUM – SZCZĘŚLIN
Clerodendrum bungei 'Pink Diamond'  
szczęślin Bungego 'Pink Diamond' – krzew dorastający do 1,5 m wys.; duże 
niebieskozielone liście z białokremowym obrzeżeniem; kwiaty różowe;

7a 60–80 c5

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

7b 60–80 c5

Clerodendrum trichotomum var. fargesii 
szczęślin późny odmiana Fargesa – wysoki krzew lub nieduże drzewo; 
płatki kwiatów białe, kielich różowiejący wraz z dojrzewaniem 
niebieskogranatowych owoców;

7a 120–140 
120–140

c7,5 
c20
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CORNUS – DEREŃ

Cornus elliptica Empress Of China 'Elsbry' 
dereń eliptyczny Empress Of China – zimozielony, bardzo obficie 
kwitnący na biało krzew, który przypomina wyglądem dereń kousa;

7a 60–80 c15

Cornus hongkongensis   
dereń hongkoński – bardzo rzadko uprawiany zimozielony gatunek 
pochodzący z południowej Azji; skórzaste, błyszczący liście; ozdobne, 
białe podsadki;

7b 40–60 c5

Cornus nuttallii 'North Star' 
dereń Nuttalla 'North Star' – wysoki, silnie rosnący krzew o bardzo 
ozdobnych, białych, dużych podsadkach;

7a 40–60 
80–100

c5 
c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth' 
dereń Nuttalla 'Portlemouth' – podsadki kremowobiałe, do 10 cm 
średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;

7a 120–140 c6

Cornus 'Summer Flair'
dereń 'Summer Flair' – duże błyszczące liście, które na końcach pędów 
przebarwiają się na brązowo;

7a 40–60 c5

Cornus 'Summer Glossy'   
dereń 'Summer Glossy' – półzimozielony krzew; piękne błyszczące liście; 7a 40–60 

60–80
c5 
c6

Cornus 'Summer Sky Tree'   
dereń 'Summer Sky Tree' – podsadki duże, czysto białe; półzimozielone, 
błyszczące liście; 

7a 40–60 c5

CORTADERIA – KORTADERIA
Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR 
kortaderia pampasowa 'Golden Goblin' – ozdobne żółtozielone liście; 
efektowne białe kwiatostany;

7a c6

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR  

kortaderia pampasowa Tiny Pampa – kwiatostany do 0,8 m wys.; zwarty, 
karłowy pokrój;

7a c5

CORDYLINE – KORDYLINA
Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink' 
kordylina Electric Pink – liście różowo-brązowo paskowane; sztywne, 
kształtu mieczowatego;

7b c9

Cordyline 'Purple Tower' 
kordylina 'Purple Tower' – liście purpurowe; zwarty, kolumnowy pokrój; 7b c9

Cordyline 'Torbay Dazzler'  
kordylina 'Torbay Dazzler' – liście żółtoobrzeżony; sztywne, kształtu 
mieczowatego;

7b c9

CROCOSMIA – KROKOSMIA

Crocosmia 'Emily McKenzie' 
krokosmia 'Emily McKenzie' – wyraziste, dwubarwne kwiaty, 
pomarańczowoczerwone, dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Lucifer' 
krokosmia 'Lucifer' – intensywnie czerwone kwiaty; dorasta do 0,6 m wys.; 7a c3

DAPHNIPHYLLUM – DAFNIFYLLUM
Dapniphyllum himalayense var. macropodum 
dafnifyllum himalajskie odmiana Miquela – zimozielona roślina 
o liściach przypominających wyglądem różanecznik; kwiaty drobne, 
purpurowoczerwone; owoce drobne, granatowe z szarym nalotem;

7b 40–60 c6
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DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros kaki  
hebanowiec wschodni, „kaki” – popularne w cieplejszych rejonach  
drzewo owocowe; owoce duże, pomarańczowe, soczyste;

7a 60–80 c5

DISTYLIUM – DWUSŁUPEK
Distylium Blue Cascade 'PIIDIST-II' PBR 
dwusłupek Blue Cascade – zimozielony, rozłożysty krzew 
o szarozielonych liściach; młode przyrosty czerwonoróżowe;

7a 40–60 c6

Distylium Linebacker 'PIIDIST-IV'   
dwusłupek Linebacker – zimozielony krzew o beczkowatym pokroju; 
młode przyrosty czerwone;

7a 40–60 c5

Distylium 'Vintage Jade'   
dwusłupek 'Vintage Jade' – zimozielony, rozłożysty krzew o płożącym pokroju; 7a 40–60 c5

EDGEWORTHIA – BANKNOTKA
Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'  
banknotka złocista 'Grandiflora' – oryginalny krzew o złocistożółtych 
kwiatach, zebranych w główkowate kwiatostany; kwitnie w stanie 
bezlistnym na przedwiośniu; 

7b 40–60 
60–80

c5 
c9

ELAEAGNUS – OLIWNIK
Elaeagnus ×ebbingei 'Gilt Edge'   
oliwnik Ebbinge'a 'Gilt Edge' – liście żółto obrzeżone; 7a 40–60 c5

Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight' 
oliwnik Ebbinge'a 'Limelight' – zimozielony krzew o sztywnych, 
ciemnozielonych liściach z żółtym środkiem;

7a 40–60 c5

Elaeagnus pungens 'Maculata' 
oliwnik kłujący 'Maculata' – zwarty, gęsty, zimozielony krzew o sztywnych, 
żółtych liściach z ciemnozielonym obrzeżeniem;

7b 40–60 c5

ENSETE – ENSETE
Ensete ventricosum 'Maurelii' 
ensete abisyńskie 'Maurelii' – egzotyczna roślina o wielkich, 
purpurowoczerwonych liściach; wymaga bezmroźnego zimowania;

9a c12

ELSHOLTZIA – ELSZOLCJA
Elsholtzia stauntonii   
elszolcja chińska – półkrzew o bardzo atrakcyjnych, różowych 
kłosowatych kwiatostanach;

6b 60–80 c12

EMMENOPTERYS – WIOSEŁKO
Emmenopterys henryi  
wiosełko Henry'ego – niezwykłe drzewo pochodzące z południowych 
Chin i Wietnamu; ozdobne z niezwykłych kwiatostanów – niektóre 
pojedyncze działki kielicha rozrastają się tworząc wiosłokształtne „płatki”; 
kwiaty białe; roślina kwitnie w starszym wieku, bardzo nieregularnie – raz 
na kilka – kilkanaście lat;

7a 140–160 c15 

ERYTHRINA – KORALODRZEW
Erythrina crista-galli 'Compacta' 
koralodrzew grzebieniasty 'Compacta' – wyjątkowo ozdobna, kolczasta 
roślina o dużych, sztywnych, motylkowych, koralowoczerwonych 
kwiatach, zebranych w okazałe grona na końcach pędów; 

8b 80–100 c9

FARGESIA – FARGEZJA
Fargesia 'Winter Joy' 
fargezja 'Winter Joy' – czerwonawe pędy; silny wzrost; 6a c9
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FATSIA – FATSIA
Fatsia polycarpa 'Green Fingers' 
fatsia wieloowocowa 'Green Fingers' – liście bardzo duże, dłoniaste, 
głęboko klapowane; roślina o egzotycznym wyglądzie;

8a 100–120 c12

FICUS – FIGOWIEC

Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana partenokrapiczna; owoce  
do 6 cm, dojrzewające w sierpniu;

7b 40–60 c5

FUCHSIA – FUKSJA, UŁANKA
Fuchsia 'Riccartonii' 
fuksja 'Riccartonii' – jedna z niewielu odmian fuksji, która pod 
przykryciem może zimować w gruncie; liczne, czerwone kwiaty;

6b c2

GAURA – GAURA
Gaura lindheimeri 'Blanc' 
gaura Lindheimera 'Blanc' – kwiaty drobne, białe; dorasta do 1 m wys.; 7a c2 

c5
Gaura lindheimeri 'Gaudi' Red' 
gaura Lindheimera 'Gaudi Red' – kwiaty drobne, różowe; liście 
czerwonawe; dorasta do 1 m wys.;

7a c2

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy' 
gaura Lindheimera Rosyjane – kwiaty drobne; dorasta do 1 m wys.; 7a c2 

c5
Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 
gaura Lindheimera 'Siskiyou Pink' – kwiaty różowe; dorasta do 1 m wys.; 7a c5

HOLBOELLIA – HOLBOELLIA

Holboellia latifolia 
holboellia szerokolistna – zimozielone pnącze o ozdobnych różowych, 
dzwonkowatych kwiatach i oryginalnych, różowych, „ogórkowatych” owocach;

8a 100–120 c6

ILEX – OSTROKRZEW
Ilex ×altaclerensis 'Golden King' 
ostrokrzew angielski 'Golden King' – zimozielony krzew o skórzastych, 
żółto obrzeżonych liściach; 

7a 30–40 c3

LAGERSTROEMIA – LAGERSTREMIA
Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe' 
lagerstremia indyjska 'Berlington Menthe' – kwiaty ciemnoróżowe 
z widoczną białą obwódką; odmiana dorastająca do 3 m wys.; kwitnie od 
lipca do października;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Enduring Summer White'   
lagerstremia indyjska 'Enduring Summer White' – zwarty, niski krzew 
o regularnym, kulistym pokroju; kwiaty czysto białe;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica' 
lagerstremia indyjska 'Rubra Magnifica' – kwiatostany do 20 cm.; kwiaty 
pokarbowane, różowe;

7a 40–60 c6

LEYCESTERIA – LEJCESTERIA

Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR  

lejcesteria piękna Golden Lanterns – bardzo ozdobny krzew 
o oryginalnych biało-czerwonych kwiatostanach; liście intensywnie żółte;

7b 40–60 c5

Leycesteria formosa 'Purple Rain'  
lejcesteria piękna 'Purple Rain' – bardzo ozdobny krzew o oryginalnych 
purpurowych kwiatostanach; liście zielone;

7b 40–60 c5
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MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ
Magnolia grandiflora Alta 'Tmgh' PBR 
magnolia wielkokwiatowa Alta – duże, błyszczące, zimozielone liście; 
kwiaty duże, białokremowe;

7a 60–80 c5

Magnolia grandiflora 'Bracken's Brown Beauty'   
magnolia wielkokwiatowa 'Bracken's Brown Beauty' – jedna 
z najwytrzymalszych na mróz magnolii wielkokwiatowych; liście od  
spodu brązowo omszone;

6a 60–80 c5

Magnolia grandiflora 'Francois Treyve' 
magnolia wielkokwiatowa 'Franpois Treyve' – duże, błyszczące, 
zimozielone liście; kwiaty okazałe, kremowobiałe;

7a 60–80 c5

Magnolia grandiflora 'Kay Parris' 
magnolia wielkokwiatowa 'Kay Parris' – liście duże, błyszczące, skórzaste, 
ciemnozielone z wierzchu i brązowepomarańczowe od spodu; duże,  
czysto białe kwiaty;

7a 60–80 c5

MAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ
Mahonia eurybracteata Sweet Winter 'Minganpi' PBR  

mahonia cykasowa Sweet Winter – atrakcyjny zimozielony krzew 
dorastający do 1 m wys.; liście pierzaste, miękkie, pozbawione kolców; 
kwiaty żółte zebrane w wydłużone kłosowate kwiatostany;

7b 30–40 c5

MUSA – BANAN
Musa basjoo 
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi krótkotrwałe 
obniżenie temperatury do -10°c; wielkie liście o egzotycznym wyglądzie;

8a c12

MUSELLA – BANANEK

Musella lasiocarpa 
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi żółtymi 
kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecany jako roślina tarasowa;

8a c9 
c12

NANDINA – NANDINA
Nandina domestica 'Fire Power' 
nandina domowa 'Fire Power' – niski, półzimozielony krzew; wiosną liście 
czerwone, potem zielenieją; jesienne przebarwienie jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR  

nandina domowa Obsessed – zwarty, półzimozielony krzew; dorasta  
do 0,6 m wys.; liście jesienią jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

Nandina domestica 'Twilight' PBR   
nandina domowa 'Twilight' – liście na młodych przyrostach biało  
i różowo nakrapiane;

7a 40–50 c5

OSMANTHUS – WOŃCZA
Osmanthus fragrans   
wończa pachnąca – zimozielony krzew o niezwykle pachnących 
kremowożółtych kwiatach;

8 40–60 c5

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'  
wończa różnolistna 'Goshiki' – zimozielony krzew przypominający 
Ilex; młode liście z kremowym, żółtym, pomarańczowym i zielonym 
upstrzeniem;

7a 30–35 c3

Osmanthus heterophyllus 'Purpureus' 
wończa różnolistna 'Purpureus' – zimozielony krzew przypominający  
Ilex; młode liście ciemnoczerwone;

7a 30–35 c3
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Osmanthus heterophyllus 'Variegatus' 
wończa różnolistna 'Variegatus' – liście skórzaste, kolczaste, zimozielone, 
nieregularnie biało obrzeżone;

7a 30–35 c3

PENNISETUM – ROZPLENICA
Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; 
purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;

9 c3

PHILLYREA – FILIREA
Phillyrea angustifolia  
filirea wąskolistna – zimozielony krzew o poduchowatym pokroju; 7b 80–100 c12

PHOTINIA – GŁOGOWNIK

Photinia fraseri Pink Marble 'Cassini' PBR    
głogownik Frasera 'Pink Marble' – zimozielony krzew polecany 
na żywopłoty w cieplejszych rejonach Europy; młode liście czerwone 
z różowym obrzeżeniem, z czasem zielenieją, a obrzeżenie staje się białe;

7b 40–60 c5

Photinia fraseri 'Red Robin'   
głogownik Frasera 'Red Robin' – zimozielony krzew polecany na 
żywopłoty w cieplejszych rejonach Europy; liście na młodych przyrostach 
czerwone;

7b 40–60 c5

PHORMIUM – TĘGOSZ

Phormium 'Apricot Queen' 
tęgosz 'Apricot Queen' – szerokie, pomarańczowo paskowane liście; 
polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium 'Evening Glow' 
tęgosz 'Evening Glow' – szerokie, czerwone liście; polecana jako 
roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania 
w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium tenax 'Atropurpureum' 
tęgosz mocny 'Atropurpureum' – dorasta do 2 m wys.; szerokie 
ciemnopurpurowe liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium 'Yellow Wave' 
tęgosz 'Yellow Wave' – szerokie, żółto paskowane liście; polecana jako 
roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania 
w chłodnym miejscu;

8a c9

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 c5

RUDBECKIA –  RUDBEKIA
Rudbeckia 'Flamenco Apricot' 
rudbekia 'Flamenco Apricot' – duże, półpełne, pomarańczowoczerwone 
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'   
rudbekia 'Flamenco Dark Orange' – duże, pełne, czerwone kwiaty 
z czarnym środkiem;

7a c5
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Rudbeckia 'Flamenco True Red' 
rudbekia 'Flamenco True Red' – duże, pełne, ciemnoczerwone kwiaty 
z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine' 
rudbekia 'Littlebeckia Sunshine' – drobne, żółte kwiaty z czarnym 
środkiem; zwarty, niski pokrój;

7b c3

Rudbeckia 'SmileyZ Big Kiss' 
rudbekia 'SmileyZ Big Kiss' – duże, pomarańczowe kwiaty z czerwonym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love' 
rudbekia 'SmileyZ Big Love' – bylina dorasta do 0,5 m; kwiaty żółte 
z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck' 
rudbekia 'SmileyZ Big Luck' – duże, żółte kwiaty z ciemnoczerwonym 
środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy' 
rudbekia 'SmileyZ Happy' – duże, pomarańczowoczerwone kwiaty 
z ciemnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing' 
rudbekia 'SmileyZ Kissing' – niska bylina dorastająca do 0,4 m wys. 
o zwartym pokroju; kwiaty pomarańczowe z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Party' 
rudbekia 'SmileyZ Party' – nowa odmiana dorastająca do 0,4 m wys.;  
żółte kwiaty z bordowo-brązowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Tiger' 
rudbekia 'SmileyZ Tiger' nowa odmiana dorastająca do 0,4 m wys.; żółte 
kwiaty z bordowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Mia' 
rudbekia Sunbeckia 'Mia' – kwiaty żółto-czerwone z przewagą koloru 
czerwonego; dorasta do 0,6 m wys.

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR 

rudbekia Sunbeckia 'Ophelia' – bylina kwitnąca od czerwca do 
października; duże pojedyncze żółte kwiaty z zielonym środkiem; dorasta 
do 0,5 m wys.;

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR 

 rudbekia Sunbeckia 'Paulina' – nowa odmiana o zwartym pokroju; 
intensywnie żółto-złoty kolor kwiatów; dorasta do 0,5 m wys.;

7b c5

STACHYURUS – STACHIUREK
Stachyurus salicifolius  
stachiurek wierzbolistny – zimozielony krzew o luźnym pokroju; ciekawe, 
wydłużone, wąskie liście przypominające liście wierzby; żółte, zebrane 
w zwisające grona kwiaty pojawiają się w marcu lub kwietniu;

7b 120–140 c9

SYCOPARROTIA – SYKOPARRPCJA
×Sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso 'Sartori'   
sykoparrocja Schönholzera Autunno Rosso – półzimozielony wysoki 
krzew; liście pięknie przebarwiają się jesienią na czerwono i purpurowo;

7a 140–160 c15

SYCOPSIS – SYKOPSIS
Sycopsis sinensis 
sykopsis chińska – wysoki zimozielony krzew o wyprostowanym 
pokroju, osiągający 3–4 m wys.; największą ozdobą są pojawiające się na 
przedwiośniu różowoczerwone, bardzo oryginalne kwiaty;

7b 60–80 c6
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TETRACENTRON – TETRACENTRON
Tetracentron sinense 
tetracentron chiński – bardzo rzadko spotykane drzewo pochodzące 
z południowo-wschodniej Azji; ozdobne ze względu na długie, zwisające 
kwiatostany, oryginalne liście i jesienne, żółte lub pomarańczowe przebarwienie;

7b 60–80 c9

TRACHYCARPUS – SZORSTKOWIEC
Trachycarpus fortunei  
szorstkowiec Fortune'a  – najbardziej wytrzymały na mróz gatunek palmy 
naszym klimacie; liscie duże, bardzo efektowne;

7b c9

VITEX – NIEPOKALANEK
Vitex agnus-castus 'Blue Diddley' 
niepokalanek mnisi 'Blue Diddley' – niski, bardzo gęsty krzew osiągający 
0,8–1 m wys.; kwiaty lawendowofioletowe;

7b 40–60
c5 

Vitex agnus-castus Blue Puffball 'Pivac-ii' 
niepokalanek mnisi Blue Puffball – zwarta, bardzo gęsta odmiana 
osiągająca 1 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues' 
niepokalanek mnisi 'Delta Blues' -kwiaty niebieskie, pachnące, zebrane 
w bardzo duże, rozgałęzione kwiatostany;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Latifolia' 
niepokalanek mnisi 'Latifolia' – krzew o wyprostowanych pędach 
z wiechowatymi niebieskofioletowymi kwiatostanami; kwitnie od sierpnia 
do września;

7b 60–80 c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR 

 niepokalanek Flip Side – zwarty krzew dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty 
ciemnoniebieskie; liście fioletowe od spodu;

7b 40–60 c6

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA
Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie liście;  
okazałe kwiatostany;

5a c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a c5

Yucca filamentosa 'Colour Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim,  
żółtym paskiem po środku; 

6a c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword' 
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym pasem 
pośrodku;

6a c3 
c5

Yucca gloriosa 
jukka wspaniała – liście szablaste, niebieskie; regularny pokrój; 7b c15

Yucca gloriosa 'Variegata' 
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone; 7b c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies' 
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; roślina 
o egzotycznym wyglądzie;

7a c3
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Stachyurus praecox
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Abeliophyllum distichum 'Roseum'

Calycanthus 'Venus'Abeliophyllum distichum

Franklinia alatamahaNeviusia alabamensis
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Catalpa fargesii f. duclouxii

Calycanthus floridus 'Athens' ×Chitalpa tashkentensis Summer Bells 'Minsum'

Staphylea pinnata Chimonanthus praecox
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Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'

+Laburnocytisus adamii Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' PBR
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Lespedeza thunbergii

Corylopsis spicata
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Zanthoxylum simulansPseudocydonia sinensis

Parrotia persica 'Pendula'Chamaerops humilis
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Stewartia pseudocamellia Caragana jubata

Chionanthus retusus Toona sinensis 'Flamingo'
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Chionanthus virginicus

Decaisnea fargesiiOsmanthus heterophyllus 'Goshiki'

Nyssa sylvaticaNandina domestica Obsessed 'Seika' PBR
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Laburnum alpinum 'Aureum'

Clerodendrum bungei 'Pink Diamond' Photinia fraseri Pink Marble 'Cassini' PBR

Rhodotypos scandens Stachyurus chinensis 'Goldbeater'
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Calycanthus 'Hartlage Wine'

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii Euonymus planipes
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Pseudolarix amabilis

Rhus typhina Tiger Eyes 'Bailtiger' PBR
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30
h e k t a r ów

upraw w pojemnikach

15
h e k t a r ów

upraw gruntowych

300
nowości wprowadzanych 

co roku do oferty

p o n a d

1500
gatunków i odmian drzew, 

krzewów oraz bylin w stałej 
sprzedaży

p o n a d

40
l a t

doświadczenia
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