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prezentu j e

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

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

J

autorstwa!

Nowa książka
naszego

do kupienia na:



P r z edstaw i a m y  pa ń st wu  x x x i v  c en n i k  h u rtowy  roś li n  
produkowanych w naszej Szkółce. Znalazło się w nim ponad 300 nowości.

Okładka katalogu przedstawia nową polską odmianę robinii – Robinia 'Anna 
Irena'PBR. Jest to tegoroczna nowość o dwubarwnych, biało-różowych kwiatach. 
Podobnie jak pozostałe robinie, drzewo to doskonale znosi okresowe susze i za-
nieczyszczenia gleby – problemy, z którymi trzeba się coraz częściej zmagać. Posia-
damy prawa i patenty do tej odmiany – jako właściciele zgłosiliśmy ją do ochrony 
w Unii Europejskiej.

Chcąc zwrócić szczególną uwagę na rośliny odporne na zmiany klimatyczne, 
proponujemy odmiany niegdyś popularnego, a obecnie nieco zapomnianego ta-
maryszka (Tamarix). Jest to roślina doskonale znosząca suszę i zasolenie, która 
świetnie sprawdza się w zieleni miejskiej i ogrodach.

Wprowadziliśmy także nowy dział rośliny tarasowe. Są to rośliny, które przez 
większą część roku można uprawiać na zewnątrz, a chować jedynie na zimę. Wśród 
nich znajdą Państwo odmiany tęgosza (Phormium) i kordyliny (Cordyline). Cie-
kawym uzupełnieniem asortymentu, wprowadzającym powiew egzotyki, będą 
najwytrzymalsze ze swojej rodziny i znoszące nawet niewielkie mrozy bananowce 
japońskie (Musa basjoo) i bananki chińskie (Musella lasiocarpa).

Miło nam poinformować, że podczas ubiegłorocznej wystawy Zieleń to 
Życie nasze stoisko zdobyło Złoty Wawrzyn – najwyższą nagrodę w konkursie na 
najatrakcyjniejsze stoisko roślinne. Jesteśmy także dumni, że wyhodowana przez 
Szkółkę Szmit krzewuszka cudowna (Weigela florida Lime Monster 'brs1'PBR) 
została odznaczona złotym medalem. Doceniono ją również na wystawie Flowers 
Expo w Moskwie, również przyznając złoto.

Jak co roku zachęcamy do odwiedzenia naszej szkółki i ogrodu pokazowego. 
Polecamy Państwa uwadze strony internetowe www.szmit.pl i www.Encyklopedia 
Drzew.pl oraz nasz profil na Facebooku facebook.com/SzkolkaSzmit.

W tym sezonie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk 
na międzynarodowych wystawach:
• Zieleń to Życie, Warszawa, 5–7 września 2019
• Flowers Expo, Moskwa, 10–12 września 2019
• Zielony Szkółkarski Showroom, Konstantynów Łódzki, 28–30 listopada 2019
• ipm Essen, Essen, Niemcy, 28–31 stycznia 2020

Życzymy udanego sezonu ogrodniczego.

Szanowni Państwo,

Joanna Szmit 
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



We are pleased to present you the 34rd wholesale price list of 
plants produced in our Nursery. This year’s price list includes over 300 novelties.

Cover page of the catalogue presents a new Polish variety of Robinia – 
Robinia 'Anna Irena'PBR. This plant is this year's novelty with bicolored white 
and pink flowers. Similarly to the remaining Robinia, this tree adapts well to 
temporary drought and soil contamination– problems that become more and 
more common. We hold the rights and patents to this variety – as the owners 
we applied for protection within the European Union.

We would like to pay special attention to plants resistant to climate change; 
therefore, we offer a variety of the formerly popular and nowadays a bit forgot-
ten Tamarix. This plant adapts well to drought and salinity, and is perfect for 
urban green spaces and gardens.

We have also introduced a new chapter entitled terrace plants. These are 
plants that can be cultivated outdoors for the majority of the year, and taken 
indoor only during the winter season. Among these plants you can find vari-
ous varieties of Phormium and Cordyline. The most enduring from the entire 
family and light freezes tolerant Musa basjoo and Musella lasiocarpa, seem 
to constitute an interesing addition to the assortment as they instroduce  
a scent of exocitism.

We are pleased to inform you that during the last year’s Green is Life exhi-
bition, our stand was granted the Golden Lauren award in the most attractive 
plant stand arrangement contest. We are also proud of the fact that Weigela 
florida Lime Monster 'brs1'PBR, cultivated by Szmit Nursery, was awarded 
a gold medal. It was appreciated during the Flowers Expo exhibition organized 
in Moscow, where it was also awarded a gold medal.

We again encourage plants lovers to visit our Nursery and the display gar-
den. You are invited to visit www.szmit.pl and www.Encyklopedia Drzew.pl web 
pages, and our Facebook profile facebook.com/SzkolkaSzmit.

This year you are invited to visit our stands at the following  
international exhibitions:
• Green in Life, Warsaw, 05–07 September 2019
• Flowers Expo, Moscow, 10–12 September 2019
• Green Nursery Showroom, Konstantynów Łódzki, 28–30 November 2019
• ipm Essen, Essen, Niemcy, 28–31 January 2020

Wishing you a great gardening season.

Dear Sir or Madam,

Joanna Szmit
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



Представляем вам хххiv оптовый прейскурант растений, выращиваемых  

в нашем питомнике. В нем имеется свыше 300 новинок.

На обложке настоящего каталога представлен новый польский сорт робинии – роби-

ния 'Anna Irena'PBR. Это новинка нынешнего года, с двухцветными, бело-розовыми цвет-

ками. Так же как и другие робинии, это дерево прекрасно справляется с периодическими  

засухами и загрязненностью почв, т.е. проблемами, которые надо все чаще преодолевать. 

Мы владеем патентом и обладаем правами на этот сорт; являясь патентообладателями мы 

подали заявку на ее охрану в ес.

Особое внимание хотим обратить на растения, устойчивые к климатическим изменени-

ям, предлагая сорта популярного когда-то, а в настоящее время немного подзабытого тама-

риска (Tamarix). Это растение отлично переносит засуху и засоленность почвы, прекрасно 

оправдывает себя в городской зелени и садах.

Мы ввели тоже новый раздел «террасные растения». Это растения, которые на про-

тяжении большей части года можно держать на открытом воздухе, перенося  их в закрытые 

помещения лишь на зиму. Среди них находятся сорта льна новозеландского (Phormium) 

и кордилины (Cordyline). Интересным дополнением ассортимента, вносящим веяние экзо-

тики, станут самые выносливые в своем семействе и устойчивые даже к небольшим морозам 

бананы (Musa basjoo) и бананы карликовые (Musella lasiocarpa).

Нам очень прятно сообщить вам, что на прошлогодней выставке Zieleń to Życie (Зелень 
это жизнь) наш стенд получил Złoty Wawrzyn (Золотой Лавр) – высшую награду в конкурсе 

на самый интересный стенд с растениями. Мы гордимся также тем, что выращенная нашим 

питомником вейгела цветущая (Weigela florida Lime Monster ‘brs1’PBR) была награждена 

золотой медалью. С такой же высокой оценкой она встретилась на выставке Flowers Expo 
в Москве, тоже получив золотую медаль.

К а к  и   в   пр едыду щи е  г оды ,  пригл а ша ем  в а с  п о се т и т ь  на ш  Пи т ом -

ник и показательно-образцовый сад. Рекомендуем тоже наши интернет-сай-

ты www.szmit.pl и www.Encyklopedia Drzew.pl, а также наш профиль на Фейсбуке 

facebook.com/SzkolkaSzmit.

В текущем году приглашаем посетить наши стенды  

на международных выставках:

• Zieleń to Życie Варшава, 5–7 сентября 2019

• Flowers Expo Москва, 10–12 сентября 2019

• Zielony Szkółkarski Showroom Польша, Константинув-Лудзки, 28-30 ноября 2019

• ipm Essen Эссен, Германия, 28–31 января 2020

Желаем успешного сезона в саду.

 Уважаемые господа!

Иоанна Шмит
Бронислав Шмит

Бронислав Ян Шмит



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.

Na s i  s t a l i  k l i e n c i  ma j ą  m o ż l i w o ś ć 
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 realizu-
jemy od 1 września.

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

Sprzedaż indywidualna
Wszystkie zawarte w cenniku rośliny oraz 
wiele innych możecie Państwo nabyć 
w naszym punkcie sprzedaży detalicznej, 
znajdującym się na terenie szkółki, czyn-
nym w sezonie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 700–1800 oraz w soboty 
w godzinach 700–1500.

W przypadku sprzedaży detalicznej, obo-
wiązują ceny detaliczne, wyższe od hurto-
wych 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 
p lants  at  our  reta i l  outlet  lo cate d 
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 -ma i l :  szm it@szm it .p l  или по факс у 
+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 
р о з н и ч н о й  п р од а ж и ,  н а х од я щ е м с я 
на  территории Питомника, работающем 
в сезоне с понедельника по пятницу с  700–1800, 
а по субботам – 700–1500.

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

Рассылочную продажу наш Питомник не осу-
ществляет.



WHOLESALE PRICES FOR SEASON AUTUMN 2019 – SP RING 2020

ПРЕЙСКУРАНТ ОПТОВЫХ ЦЕН НА СЕЗОН ОСЕНЬ  2019 – ВЕСНА 2020

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 części 
albumowej na końcu katalogu
a photo of the variety can be found in the album part  
at the end of 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 2019 2 wiosna 2020

Katalog
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drzewa i krzewy liściaste
broad - leaved trees and shrubs

лиственные деревья и кустарники

1. Acer campestre 'Evelyn Red'
2. Acer campestre 'William Caldwell'
3. Acer palmatum 'Moonfire'
4. Acer palmatum 'Red Dragon'
5. Acer palmatum 'Stella Rossa'
6. Acer platanoides 'Jirka'
7. Acer pseudoplatanus 'Hermitage'
8. Acer rubrum 'North Wind'
9. Acer tataricum 'Bailey Compact'
10. Acer tataricum 'Flame'
11. Amelanchier alnifolia 'Saskatoon Berry'
12. Amelanchier laevis 'Snowflakes'
13. Berberis thunbergii Golden Horizon 'Hoho 2' PBR

14. Berberis thunbergii 'Orange Ice' PBR

15. Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' PBR

16. Berberis thunbergii 'Orange Tower'
17. Berberis thunbergii 'Thunderbolt' PBR

18. Betula pendula 'Karaca' PBR

19. Buddleja davidii Free Petite Blue Heaven 
'Podaras 8' PBR

20. Buddleja davidii 'Gulliver' PBR

21. Buddleja davidii Reve de Papillon Red  
'Boscranz' PBR

22. Buddleja 'Wisteria Lane' PBR

23. Carpinus betulus 'Stegemanns Primus' PBR

24. Carpinus turczaninowii
25. Cercidiphyllum japonicum 'Morioka Weeping'
26. Cercidiphyllum japonicum 'Strawberry'
27. Cercis canadensis 'Pink Pom Poms'
28. Cercis canadensis 'Royal White'
29. Cercis gigantea
30. Chaenomeles speciosa 'Moerloosei'
31. Chaenomeles speciosa 'Umbilicata'
32. Chimonanthus praecox 'Variegata'
33. Clethra alnifolia 'Creel's Calico'
34. Cornus sericea Firedance 'Baiadeline'
35. Corylus avellana 'Variegata'
36. Crataegus laevigata 'Mutabilis'
37. Cydonia oblonga 'Champion'
38. Cydonia oblonga 'Darunok Onuku'
39. Cydonia oblonga 'Konstantinopel'
40. Cydonia oblonga 'Leskovacka'
41. Cydonia oblonga 'Meech's Prolific'

42. Cydonia oblonga 'Rea's Mammoth'
43. Cydonia oblonga 'Wudonia'
44. Davidia involucrata 'Columnar'
45. Davidia involucrata 'Crimson Spring'
46. Davidia involucrata 'Lady Dahlia'
47. Deutzia compacta 'Lavender Time'
48. Deutzia ×hybrida 'Mont Rose'
49. Deutzia ×hybrida 'Pink Pom-Pom'
50. Deutzia ×magnifica
51. Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'
52. Deutzia 'Raspberry Sundae'
53. Deutzia ×rosea
54. Deutzia scabra 'Candidissima'
55. Deutzia scabra 'Codsall Pink'
56. Deutzia scabra 'Plena'
57. Diervilla rivularis Honeybee 'Diwibru01' PBR

58. Diospyros virginiana
59. Euonymus myrianthus
60. Fagus sylvatica 'Calista'
61. Fagus sylvatica 'Cheeky Slab'
62. Fagus sylvatica 'Comptoniifolia'
63. Fagus sylvatica 'Knusperbäumchen'
64. Fagus sylvatica 'Retroflexa'
65. Fagus sylvatica 'Rohan Green Sentry'
66. Fagus sylvatica 'Rohan Red Globe'
67. Forsythia Marée d'Or 'Courtasol'
68. Fothergilla ×intermedia 'Red Licorice'
69. Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'
70. Fraxinus excelsior 'Punctata'
71. Hamamelis ×intermedia 'Cyrille'
72. Hamamelis ×intermedia 'Hiltingbury'
73. Hamamelis ×intermedia 'Luna'
74. Hamamelis ×intermedia 'Ripe Corn'
75. Hamamelis ×intermedia 'Sunburst'
76. Hamamelis vernalis 'Lombart's Weeping'
77. Hamamelis vernalis 'Sandra'
78. Hibiscus syriacus 'Éléonore'
79. Hibiscus syriacus Eruption 'Mineru'
80. Hibiscus syriacus 'Freedom'
81. Hibiscus syriacus Pinky Spot 'Minspot'
82. Hibiscus syriacus Purple Pillar 'Gandini Santiago'
83. Hibiscus syriacus Rosalbane 'Minrosa' PBR

84. Hibiscus syriacus Ultramarine 'Minultra'
85. Hibiscus syriacus White Chiffon 'Notwoodtwo' PBR

86. Hibiscus syriacus White Pillar 'Gandini van Aart'
87. Hydrangea arborescens 'Golden Annabelle' PBR

88. Hydrangea paniculata 'Little Alf' PBR

89. Hydrangea paniculata Little Spooky 'grhp08' PBR

Nowości
w naszej ofercie

NEW IN OUR OFFER / НОВИНКИ В НАШЕМ ПРАЙС-ЛИСТЕ
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nowości 2019

90. Hydrangea paniculata Living Strawberry Blossom 
'lcno3' PBR

91. Hydrangea paniculata Living Summer Love 
'lcno2' PBR

92. Hydrangea paniculata Living Summer Snow 
'lcno5' PBR 

93. Hydrangea paniculata Pinkachu 'Smhppinka' PBR

94. Hydrangea paniculata 'Touch of Pink'
95. Hydrangea serrata Avelroz 'Dolmyf' PBR

96. Hydrangea serrata Cotton Candy 'mak20' PBR

97. Hydrangea serrata 'Veerle' PBR

98. Ilex aquifolium 'Ferox Argentea'
99. Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBR

100. Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'
101. Leycesteria formosa 'Purple Rain'
102. Liquidambar styraciflua 'Golden Sun'
103. Lonicera involucrata var. ledebourii
104. Magnolia acuminata 'Blue Opal'
105. Magnolia amoena
106. Magnolia ×brooklynensis 'Hattie Carthan'
107. Magnolia delavayi
108. Magnolia 'Felicity'
109. Magnolia 'Flamingo'
110. Magnolia 'Forrest's Pink'
111. Magnolia grandiflora
112. Magnolia hypoleuca
113. Magnolia 'Iolanthe'
114. Magnolia kobus 'Esveld Select'
115. Magnolia kobus 'Rogów'
116. Magnolia 'Limelight'
117. Magnolia ×loebneri 'Donna'
118. Magnolia 'Lotus'
119. Magnolia officinalis
120. Magnolia 'Olivia'
121. Magnolia 'Orchid'
122. Magnolia 'Pride of Norway'
123. Magnolia 'Purple Eye'
124. Magnolia 'Purple Sensation'
125. Magnolia 'Ruth'
126. Magnolia sieboldii subsp. sinensis
127. Magnolia ×soulangeana 'Amabilis'
128. Magnolia ×soulangeana 'Big Pink'
129. Magnolia ×soulangeana 'Lennei Alba'
130. Magnolia ×soulangeana 'Picture'
131. Magnolia ×soulangeana 'Satisfaction'
132. Magnolia ×soulangeana 'Speciosa'
133. Magnolia ×soulangeana 'Sundew'
134. Magnolia stellata 'Dr Massey'
135. Magnolia stellata 'Waterlily'
136. Magnolia 'Ula'
137. Malus'Butterball'
138. Manglietia insignis
139. Morus nigra
140. Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist'
141. Orixa japonica

142. Parrotia persica 'Pendula'
143. Parrotia persica 'Persian Lace'
144. Parrotia persica Persian Spire 'jlpn01' PBR

145. Philadelphus 'Kasia'
146. Philadelphus 'Pompon'
147. Philadelphus sericanthus 
148. Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 

'smnpotwg' PBR

149. Platanus orientalis
150. Potentilla fruticosa Creme Brulee 'Bailbrule'
151. Potentilla fruticosa Double Punch Cream 

'Mincrero01'
152. Potentilla fruticosa Double Punch Gold 

'Minjau03'
153. Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 

'Mincrer04'
154. Potentilla fruticosa Lemon Meringue 

'Bailmeringue'
155. Prunus 'Beni-yukata'
156. Prunus 'Colingwood Ingram'
157. Prunus mume 'Dawn'
158. Prunus mume 'Pendula'
159. Prunus padus 'Tiefurt'
160. Prunus persica 'Pink Peachy'
161. Prunus persica 'Red Peachy'
162. Prunus persica 'White Peachy'
163. Prunus rufa
164. Prunus serrulata 'Takasago'
165. Pterostyrax psilophyllus
166. Quercus cerris 'Argenteovariegata'
167. Quercus robur 'Gnome'
168. Quercus ×warei 'Wind Candle'
169. Rosa Queen of Sweden 'Austiger' PBR

170. Rosa 'Champlain'
171. Rosa 'Frontenac'
172. Rosa 'Henry Hudson'
173. Rosa rugosa Exception 'Rotes Meer'
174. Salix alba 'Drakenburg'
175. Salix alba 'Liempde'
176. Salix alba 'Vitellina Pendula'
177. Salix babylonica var. pekinensis 'Pendula'
178. Sambucus nigra 'Blue Sheen'
179. Sambucus nigra 'Din Dryfol'
180. Sambucus nigra 'Green Tower'
181. Sambucus Sunny Days 'Jonsun' PBR

182. Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
183. Spiraea betulifolia Pink Sparkler 'Courispi01' PBR

184. Spiraea japonica Double Play 'Blue Kazoo'
185. Spiraea japonica Little Flame 'minspil04' PBR

186. Spiraea japonica Merlo Gold 'davcop04' PBR

187. Spiraea japonica Merlo Star 'davcop01' PBR

188. Spiraea nipponica 'Inez'
189. Styrax japonicus 'Pendulus'
190. Syringa ×prestoniae 'Isabella'
191. Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott'
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192. Syringa vulgaris 'Ogni Donbassa'
193. Syringa vulgaris 'P. P. Konchalovskii'
194. Tamarix 'Hulsdonk White' PBR

195. Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'
196. Tamarix ramosissima 'Rubra'
197. Tilia amurensis
198. Tilia mandshurica
199. Viburnum ×carlcephalum 'Cayuga'
200. Viburnum opulus 'Kijevskaja Sadowaja'
201. Viburnum ×rhytidophylloides 'Willowwood'
202. Vitex agnus-castus 'Laciniata'
203. Weigela florida All Summer Peach 'Slingpink' PBR

204. Zelkova schneideriana

pnącza
climbers

вьющиеся

1. Campsis radicans 'Stromboli'
2. Parthenocissus quinquefolia 'Kirigami'

byliny
grasses and perennials
травы и многолетники

1. Acanthus mollis 'Tasmanian Angel'
2. Achillea millefolium 'Apple Blossom'
3. Ajuga reptans 'Mahogany'
4. Anemone ×hybrida 'Serenade'
5. Aquilegia 'Red Barlow'
6. Armeria maritima 'Armada Rose'
7. Aster ericoides 'Pink Cloud'
8. Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'
9. Astilbe chinensis 'Purple Glory'
10. Astrantia major 'Claret'
11. Astrantia major 'Ruby Wedding'
12. Astrantia 'Moulin Rouge'
13. Athyrium niponicum 'Burgundy Lace'
14. Bergenia cordifolia 'Spring Fling'
15. Bergenia Dragonfly 'Sakura'
16. Bergenia 'Wintermärchen'
17. Campanula lactiflora 'Prichard's Variety'
18. Carex buchananii 'Red Rooster'
19. Carex testacea 'Prairie Fire'
20. Centauera montana 'Amethyst in Snow'
21. Chrysanthemum 'Cottage Apricot'
22. Chrysanthemum 'Nantyderry Sunshine'
23. Cordyline australis 'Southern Splendor'
24. Cordyline australis 'Sunrise'
25. Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink'
26. Dianthus plumarius 'Angel of Hope'
27. Dianthus plumarius 'Angel of Virtue'
28. Dianthus plumarius 'Pretty Becky'

29. Echinacea purpurea 'Innocent Meadow Mama'
30. Filipendula kamtschatica
31. Helenium 'Loysder Wieck'
32. Helichrysum italicum 'Silbernadel'
33. Hemerocallis 'Archangel'
34. Hemerocallis 'Bitsy'
35. Hemerocallis 'Black Cat'
36. Hemerocallis 'Brunette'
37. Hemerocallis 'Bumble Bee'
38. Hemerocallis 'Byzantine Emperor'
39. Hemerocallis 'Dream Legacy'
40. Hemerocallis 'Happy Returns'
41. Hemerocallis 'Heady Wine'
42. Hemerocallis 'Leonidas'
43. Hemerocallis 'Little Wine Cup'
44. Hemerocallis 'Love Those Eyes'
45. Hemerocallis 'Malachite Prism'
46. Hemerocallis 'Malaysian Monarch'
47. Hemerocallis 'Mighty Mogul'
48. Hemerocallis 'Mini Pearl'
49. Hemerocallis 'Peach Whisper'
50. Hemerocallis 'Siloam Grace Stamile'
51. Hemerocallis 'Siloam Merle Kent'
52. Hemerocallis 'Siloam Stormy Night'
53. Hemerocallis 'Snowy Owl'
54. Hemerocallis 'Sympatia'
55. Hemerocallis 'Unusual Revelations'
56. Hemerocallis 'Vienna Nightstreet'
57. Heuchera 'Black Taffeta'
58. Heuchera 'Fire Alarm'
59. Heuchera 'Marmalade'
60. Heuchera 'Obsidian'
61. Heuchera 'Plum Pudding'
62. Heuchera 'Zipper'
63. ×Heucherella 'Gold Zebra'
64. ×Heucherella 'Mojito'
65. ×Heucherella 'Red Rover'
66. Hosta 'Blue Mammoth'
67. Hosta 'Enterprise'
68. Hosta 'Golden Meadows'
69. Hosta 'Jurassic Park'
70. Hosta 'White Feather'
71. Hyssopus officinalis 'Roseus'
72. Iris ensata 'Electris Rays'
73. Iris sibirica 'Dear Delight'
74. Iris sibirica 'Happy Returns'
75. Iris sibirica 'Marilyn Holmes'
76. Iris sibirica 'Mrs Rowe'
77. Iris sibirica 'Pink Perfait'
78. Iris sibirica 'Roter Milan'
79. Kalimeris incisa 'Charlotte'
80. Kniphofia 'Papaya Popsicle'
81. Mentha ×piperita 'Multimentha'
82. Miscanthus sinensis 'Memory'
83. Miscanthus sinensis 'Rotfeder'
84. Miscanthus sinensis 'Sioux'
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85. Monarda 'Raspberry Wine'
86. Muhlenbergia reverchonii 'Undaunted'
87. Musa basjoo
88. Musella lasiocarpa
89. Nepeta ×faassenii 'Limelight'
90. Nepeta ×faassenii 'Superba'
91. Nepeta 'Blue Dragon'
92. Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant'
93. Nepeta racemosa 'Odeur Citron'
94. Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
95. Paeonia 'Evening Dream'
96. Paeonia 'Nymphe'
97. Paeonia 'Pink Supreme'
98. Paeonia 'Top Brass'
99. Phlomis tuberosa 'Amazone'
100. Phormium 'Evening Glow'
101. Phormium 'Rainbow Maiden'
102. Phormium 'Rainbow Sunrise'
103. Pulmonaria 'Moonshine'
104. Pulmonaria 'Shrimps on the Barbie'
105. Pycnanthemum muticum
106. Salvia nemorosa 'Salute White'
107. Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'
108. Satureja montana
109. Stachys byzantina 'Primrose Heron'
110. Veronica 'First Glory'
111. Veronica 'First Love'

drzewa i krzewy iglaste
conifers

хвойные деревья и кустарники

1. Abies ×arnoldiana 'Poulsen'
2. Abies koreana 'Kohot's Icebreaker' PBR

3. Abies lasiocarpa 'Mikolas'
4. Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta'
5. Chamaecyparis obtusa 'Chirimen'
6. Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold'
7. Larix laricina 'Julian's Weeper'
8. Picea abies 'Widłak'
9. Picea glauca 'Dent'
10. Picea orientalis 'Shadow's Broom'
11. Picea pungens 'Sonia'
12. Picea sitchensis 'Pévé Wiesje'
13. Pinus mugo 'Gold Star'
14. Pinus mugo 'Nana Balcanica Aurea'
15. Pinus mugo 'Thomas'
16. Pinus mugo 'Triangle'
17. Pseudotaxus chienii
18. Taxodium ascendens
19. Taxus baccata 'Snow Lady'
20. Thuja occidentalis 'King of Brabant' PBR

21. Thuja occidentalis Sunny Smaragd 'Hoogi023' PBR

22. Tsuga canadensis 'Pendula'

rośliny owocowe
fruit bearing plants
съедобные растения

1. Amelanchier alnifolia 'Saskatoon Berry'
2. Amelanchier laevis 'Snowflakes'
3. Cydonia oblonga 'Champion'
4. Cydonia oblonga 'Darunok Onuku'
5. Cydonia oblonga 'Konstantinopel'
6. Cydonia oblonga 'Leskovacka'
7. Cydonia oblonga 'Meech's Prolific'
8. Cydonia oblonga 'Rea's Mammoth'
9. Cydonia oblonga 'Wudonia'
10. Diospyros virginiana
11. Malus domestica 'Belfer Krasnyj'
12. Malus domestica 'Charlotte'
13. Morus nigra
14. Prunus cerasus 'Kowelka'
15. Prunus cerasus 'North Star'
16. Prunus persica 'Pink Peachy'
17. Prunus persica 'Red Peachy'
18. Prunus persica 'White Peachy'
19. Pyrus communis 'Garden Pearl'
20. Rubus idaeus 'Tadmor' PBR

21. Sambucus nigra 'Din Dryfol'
22. Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
23. Viburnum opulus 'Kijevskaja Sadowaja'

rośliny tarasowe
terrace plants

террасные растения

1. Cordyline australis 'Southern Splendor'
2. Cordyline australis 'Sunrise'
3. Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink'
4. Euonymus myrianthus
5. Helichrysum italicum 'Silbernadel'
6. Leycesteria formosa 'Purple Rain'
7. Magnolia delavayi
8. Magnolia grandiflora
9. Manglietia insignis
10. Musa basjoo
11. Musella lasiocarpa
12. Phormium 'Evening Glow'
13. Phormium 'Rainbow Maiden'
14. Phormium 'Rainbow Sunrise'
15. Vitex agnus-castus 'Laciniata'
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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

ACER – KLON

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

6a 60–80 c5

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

6b 100–120 c5

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

5a 100–120 
200–220

c5 
c10

Acer campestre 'Anny's Globe' 
klon polny 'Anny's Globe' – korona kulista; 5a 100–120 c5 pa

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

5b 100–120 
120–140

c5 
c10

 
pa

Acer campestre 'Evelyn Red'  
klon polny'Evelyn Red' – wiosną liście 
ciemnopurpurowe;

5b 100–120 c5 pa

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

5b 80–100 
100–120

c5 
c5

pa 
pa

Acer campestre 'Nanum' 
klon polny 'Nanum' – zwarta, kulista odmiana; 5a 100–120 c5 pa
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Acer campestre 'Postelense' 
klon polny 'Postelense' – liście żółte; 5a 120–140 c7,5 pa

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

140–160
c10 
c7,5

pa 
pa

Acer campestre 'William Caldwell'  
klon polny 'William Caldwell' – odmiana 
o wąskokolumnowym pokroju; doskonałe drzewo 
alejowe do miast;

5a 140–160 c10

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

6b 220–240 
300–320

c15 
c55

 
14–16

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

6b 240–260 c30

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

5b 60–80 c5

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

6b 160–180 c15

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

4 160–180 c7,5

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

6b 160–180 c15

Acer japonicum 'Aconitifolium' 
klon japoński 'Aconitifolium' – liście głęboko 
powcinane;

6a 120–140 c12

Acer japonicum 'Green Cascade' 
klon japoński 'Green Cascade' – liście zielone, 
powcinane; piękny, płaczący pokrój;

6a 100–120 c12

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

5b 80–100 
140–160

c5 
c15

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

4 80 – 100 c5

Acer micranthum 
klon drobnokwiatowy – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Japonii; drobne liście pięknie 
przebarwiają się jesienią na pomarańczowo;

5b 180–200 c15
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klon francuski – wysoki krzew; liście drobne  
3-klapowe; roślina polecana na suche stanowiska;

6a 160–180 c5

Acer negundo 'Auratum' 
klon jesionolistny 'Auratum' – liście złotożółte; młode 
przyrosty żółtopomarańczowe;

4 140–160 c15 pa

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

4 140–160 c7,5

Acer negundo 'Elegans' 
klon jesionolistny 'Elegans' – liście szeroko żółto 
obrzeżone, powyginane;

4 140–160 c10 pa

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

5a 120–140 
180–200

c7,5 
c20

Acer negundo 'Kelly's Gold' 
klon jesionolistny 'Kelly's Gold' – liście złotożółte; 4 120–140 c5 pa

Acer negundo 'Sensation' 
klon jesionolistny 'Sensation' – wiosną i jesienią liście 
różowoczerwone;

4 80–100 c5

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

4 80–100 c5

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

6b 320–340 c30

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

5a 340–360 c43 8–10

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

6b
120–140 
160–180 
100–120

c25 
c45  
c15

 
 

pa

Acer palmatum 'Atrolineare'  
(syn. 'Scolopendriifolium Atropurpureum') 
klon palmowy 'Atrolineare' – klapy długie, nitkowate; 
liście purpurowe;

6b 220–240 c30

Acer palmatum 'Asahi-zuru' 
klon palmowy 'Asahi-zuru' – liście biało i różowo 
upstrzone;

6b 180–200 c55

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

6b 80–100 c15 pa
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Acer palmatum 'Beni-shichi-henge' 
klon palmowy 'Beni-shichi-henge' – liście  
nieregularnie biało i różowo obrzeżone;

6b 100–120 c12

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

6b
40–60 

100–120 
140–160 

c9 
c12 
c25

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

6b
80–100 
80–100 
100–120

c7,5 
c15 
c30

 
pa 

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

6b 40–60 
80–100

c9 
c12

Acer palmatum 'Crippsii' 
klon palmowy 'Crippsii' – zwarta, wolno rosnąca 
odmiana; blaszka liściowa pozaginana do wewnątrz 
każdej z klap;

6b 60 c12 pa

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

6b 100–120 c30 pa

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

6a 120–140 c12

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

6b 60–80 c7,5

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

6b 100–120 c30

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

6b 100–120 c12

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

6b 60–80 
100–120 

c7,5 
c30

 
pa

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

6b 140–160 c10

Acer palmatum 'Kagiri-nishiki'  
(syn. 'Roseomarginatum') 
klon palmowy 'Kagiri-nishiki' – liście jasnozielone 
z biało-różowym obrzeżeniem;

6b 100–120 c12
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eAcer palmatum 'Koto-no-ito'  
klon palmowy 'Koto-no-ito' – klapy niezwykle  
wąskie, nitkowate; ładny pomarańczowożółty  
jesienny kolor liści;

6b 100–120 c12

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

6b 100–120 c15 pa

Acer palmatum 'Moonfire'  
klon palmowy 'Moonfire' – liście purpurowe,  
a jesienią czerwone;

6b 100–120 c12

Acer palmatum 'Omurayama' 
klon palmowy 'Omurayama' – liście zielone, głęboko 
klapowane; pokrój przewisający;

6b 100–120 c10

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

6b 80–100 
100–120 

c12 
c15

 
pa

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

6a 120–140 
140–160

c15 
c30

Acer palmatum 'Peaches and Cream' 
klon palmowy 'Peaches and Cream' – wiosną liście 
kremowo-pomarańczowe z zielonymi nerwami; 

6b 40 – 60 c9

Acer palmatum 'Red Dragon'  
klon palmowy 'Red Dragon' – liście  
purpurowo-czerwone, powcinane; płaczący pokrój;

6b 100–120 c15 pa

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

6a
120–140 
140–160 
160–180

c12 
c15 
c25

Acer palmatum 'Red Pygmy' 
klon palmowy 'Red Pygmy' – liście ciemnoczerwone 
z wydłużonymi, równowąskimi klapami; wzrost 
karłowy;

6b 120–140 c30

Acer palmatum 'Ryusen' 
klon palmowy 'Ryusen' – forma zwisająca; liście zielone; 6b 100–120 c15 pa

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

6b 80–100 
100–120 

c7,5 
c12

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

6b 180–200 c30
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Acer palmatum 'Shirazz' 
klon palmowy 'Shirazz' – liście różowo obrzeżone; 6b 80–100 

80–100 
c12 
c15

 
pa

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

6b 240–260 c55

Acer palmatum 'Stella Rossa'  
klon palmowy 'Stella Rossa' – liście purpurowo-czerwone, 
postrzępione; pokrój płaczący;

6b 100–120 c15 pa

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

6b

60–80 
80–100 
60–80 

100–120

c7,5 
c12 
c15 
c30

 
 

pa 

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

6a
140–160 
160–180 
200–220

c15 
c30 
c45

Acer palmatum 'Ukigumo' 
klon palmowy 'Ukigumo' – liście gęsto biało 
nakrapiane;

6b 120–140 
100–120

c12 
c15

 
pa

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

6b

100–120 
100–120 
160–180 
180–200

c10 
c15 
c30  
c55

 
pa 
 

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

6b 40–60 c9

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

6a
160–180 
180–200 
260–280

c5 
c10 
c20

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

7b 200–220 c15 pa

Acer platanoides 
klon pospolity – popularne drzewo parkowe; 4 120–140 

300–320
c7,5 
c30

 
8–10

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

4 120–140 c10 pa

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

4
220–240 
340–360 
340–360

c20 
c55 
c60

 
10–12 
10–12

 
pa 
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eAcer platanoides 'Crimson King' 
klon pospolity 'Crimson King' – liście 
ciemnoczerwone;

4

180–200 
200–220  
220–240 
240–260

c15 
c20 
c30 
c20

 
 
 

6–8

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

4 140–160 c20 pa

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

4

120–140 
140–160 
340–360 
340–360 
340–360 
380–400

c10 
c10 
c45 
c70 
c55 
c90

 
 

8–10  
10–12 
12–14 
12–14

 
 
 
 

pa 
pa

Acer platanoides 'Dissectum' 
klon pospolity ‘Dissectum’ 4 140–160 

160–180
c12 
c15

pa 
pa

Acer platanoides 'Drummondii' 
klon pospolity 'Drummondii' – liście kremowo 
obrzeżone;

4

200–220 
220–240 
300–320 
380–400

c25 
c30  
c30 
c90

 
 

6–8 
10–12

 
 
 

pa

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

4

200–220 
180–200 
200–220 
200–220

c20 
c43 
c43 
c55

 
6–8 
8–10 
10–12

pa 
pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Globosum Select' 
klon pospolity 'Globosum Select' – spłaszczona  
korona, widoczna już u młodych egzemplarzy;

4 200 c20 pa

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

4 160–180 
180–200

c10 
c20

pa 
pa

Acer platanoides 'Jirka'  
klon pospolity 'Jirka' – liście zielone; karłowa odmiana 
o nieregularnym, wyprostowanym pokoju;

4 100–120 c7,5 pa

Acer platanoides 'Laciniatum' 
klon pospolity 'Laciniatum' – bardzo głęboko 
powcinane liście; klapy pozwijane;

4 140–160 c12 pa

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

4 100–120 
140–160

c10 
c12

pa 
pa

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

4 30–40 c7,5
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Acer platanoides 'Novush' 
klon pospolity 'Novush' – zwarta, karłowa forma;  
liście bardzo drobne (do 4–5 cm długości);

4 60–80 
120–140

c7,5 
c12

 
pa

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

4 120–140 c10

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

4
80–100 
120–140 
160–180

c7,5 
c10 
c12

 
pa 
pa

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

4 140–160 
420–440

c7,5 
c43

 
12–14

 
pa

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

4
100–120 
120–140 
200–220

c20 
c20 
c20

pa 
pa 
pa

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

4

120–140 
220–240 
360–380 
360–380

c7,5 
c25 
c45 
c60

 
 

8–10 
10–12

 
 

pa 
pa

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

4 140–160 c12 pa

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

4
120–140 
140–160 
280–300

c10 
c12 
c30

 
 

8–10

pa 
pa 
pa

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

4 120–140 
140–160

c10 
c12

pa 
pa

Acer platanoides 'Walderseei' 
klon pospolity 'Walderseei' – młode liście 
kremowożółte, później zielenieją;

4 100–120 
140–160

c7,5 
c12

 
pa

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

4 140–160 
260–280

c5 
c7,5

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

4 200–220 c15

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 
80–100 

180–200

c7,5 
c7,5 
c43

 
pa 
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eAcer pseudoplatanus 'Foliis Atropurpureis 
Argenteovariegatis' 
klon jawor 'Foliis Atropurpureis Argenteovariegatis' 
– liście biało i kremowo upstrzone, od spodu 
różowe; polska historyczna odmiana hodowli Feliksa 
Rożyńskiego;

5b 80–100 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Hermitage'  
klon jawor 'Hermitage' – liście biało i kremowo 
upstrzone; zwarty pokrój;

5b 120–140 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Leat's Cottage' 
klon jawor 'Leat's Cottage' – liście drobne, podczas 
rozwoju łososioworóżowe, później żółkną; wzrost 
powolny;

5b 100–120 
140–160

c15 
c7,5

pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' 
klon jawor 'Leopoldii' – liście duże, biało-żółto pstre; 4 120–140 

320–340
c7,5 
c45

 
8–10

 
pa

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

4 80–100 c7,5

Acer pseudoplatanus 'Orlov' 
klon jawor 'Orlov' – czeska odmiana o regularnym 
pokroju korony;

4 120–140 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan' 
klon jawor 'Prince Camille de Rohan' – dolna część 
liścia czerwona, górna jasna, biało i żółto upstrzona;

4 120–140 c7,5

Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' 
klon jawor 'Prinz Handjery' – wiosną liście 
łososioworóżowe, potem zielenieją;

4 140–160 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Průhonice' 
klon jawor 'Průhonice' – liście duże, wiosną złotożółte; 4 160–180 c5

Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' 
klon jawor 'Puget Pink' – liście drobne, różowe wiosną, 
później żółtawe;

5b 120–140 
140–160

c7,5 
c10

pa 
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;

4 160–180 c12

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

4 80–100 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Sunshine' 
klon jawor 'Sunshine' – liście drobne, wiosną 
łososiowożółte, później żółtawe;

5b
80–100 
120–140 
180–200

c7,5 
c7,5 
c7,5

pa 
pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Worley' 
klon jawor 'Worley' – liście na wiosnę złotożółte; 4

300–320 
300–320 
340–360

c25 
с45 
с60

6–8 
8–10 
8–10
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Acer pseudoplatanus 'Zenith'  
klon jawor 'Zenith' – czeska odmiana o regularnym 
pokroju korony;

4 120–140 c7,5 pa

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

5a 200–220 c20

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

4 120–140 c5

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

4 160–180 c7,5

Acer rubrum Burgundy Belle  
'Magnificent Magenta'  
klon czerwony Burgundy Belle – pokrój  
bardzo regularny zaokrąglony; piękne, czerwone 
jesienne przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Candice Ice'  
klon czerwony 'Candice Ice' – liście biało i różowo 
pstre;

5b 80–100 
120–140

c5 
c7,5

pa 
pa

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

5a 60–80 c7,5 pa

Acer rubrum 'North Wind'  
klon czerwony 'North Wind' – piękny, pomarańczowy 
kolor liści na jesieni;

4 120–140 c7,5 pa

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

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 
340–360

c7,5 
c45

 
8–10

 
pa

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

4 340–360 c45 8–10 pa

Acer rubrum 'Sekka' 
klon czerwony 'Sekka' – końcówki pędów staśmione; 4 80–100 

200–220
c5 

c7,5
pa 
pa

Acer rubrum 'Shocking Gold' 
klon czerwony 'Shocking Gold' – liście złotożółte; 5a 100–120 c7,5 pa

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

4 160–180 c7,5
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eAcer rufinerve 
klon rdzawy – dalekowschodni gatunek ozdobny 
z pięknej, paskowanej kory;

6b
280–300 
200–220 
320–340

c10 
c15 
c55

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

4 140–160 c5

Acer saccharinum 'Born's Gracious' 
klon srebrzysty 'Born's Gracious' – blaszka liściowa 
jedynie wzdłuż nerwów głównych;

4 220–240 c20

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

100–120 
200–220 
400–420

c5 
c7,5 
c80

 
 

12–14
Acer saccharum 
klon cukrowy – drzewo z charakterystycznymi, 
długokończystymi liśćmi, przebarwiającymi się  
jesienią na żółto;

5a 100–120 c5

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

6b
40–60 

100–120 
160–180

c5 
c12 
c15

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

6b 100–120 c12

Acer tataricum 'Bailey Compact'  
klon tatarski 'Bailey Compact' – zwarty, kulisty  
pokrój; liście jesienią jaskrawoczerwone;

3 80–100 c5

Acer tataricum 'Flame'  
klon tatarski 'Flame' – wyjątkowo piękne  
przebarwienie jesienne – karminowo – czerwone;

3 80–100 c5

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

3 100–120 c7,5

Acer tataricum 'Hot Wings'  
klon tatarski 'Hot Wings' – owoce tej odmiany 
są jaskrawoczerwone; pięknie kontrastują 
z ciemnozielonymi liśćmi;

3 100–120 c6

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

5b 160–180 c20 pa

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

5b 160–180 c30 pa

AESCULUS – KASZTANOWIEC

Aesculus ×arnoldiana  
kasztanowiec Arnolda – rzadko spotykany mieszaniec 
kasztanowca żółtego z kasztanowcem krwistym;

5b 160–180 c5
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Aesculus ×bushii  
kasztanowiec Busha – rzadko spotykany mieszaniec 
o dużych czerwonych kwiatach zebranych w wydłużone 
kwiatostany; liście duże, ciemnozielone, błyszczące;

6a 160–180 
220–240

c5 
c20

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

6a
100–120 
100–120 
360–380

c5 
c7,5 
c60

 
 

12–14

 
pa 
pa

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

6a 80–100 c5

Aesculus ×carnea 'Plantierensis' 
kasztanowiec czerwony 'Plantierensis' – kwiaty 
bladoróżowe;

6a 80–100 c5

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

6b 160–180 c20

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 240–260 
300–320

c30 
c43

6–8 
10–12

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

5b 160–180 c7,5

Aesculus flava 
kasztanowiec żółty – liście błyszczące; kwiaty żółte; 5b 80–100 c5

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

5a 80–100 c5

Aesculus glabra 'Autumn Blaze' 
kasztanowiec gładki 'Autumn Blaze' – odmiana 
ozdobna z czerwonego, jesiennego przebarwienia liści;

5a 80–100 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 120–140 c5

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

5a 100–120 c5
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eAesculus hippocastanum 
kasztanowiec pospolity – rozłożyste drzewo do 25 m 
wys.; liście dłoniasto złożone; kwiaty białe;

4
80–100 
120–140 
180–200

c5 
c5 

c30

Aesculus hippocastanum 'Alek' 
kasztanowiec pospolity 'Alek' – liście małe, 
z nieregularnymi, wąskimi listkami; pokrój 
wyprostowany;

4 120–140 c5

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

4 160–180 
240–260

c5 
c55

 
8–10

Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gold' 
kasztanowiec pospolity 'Hamton Court Gold' –  
wiosną liście żółte, później zielenieją; wzrost powolny;

4 100–120 
160–180

c5 
c5

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

4 80–100 
220–240

c5 
c20

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

5b 60–80 
80–100

c5 
c20

pa 
pa

Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' 
kasztanowiec pospolity 'Pyramidalis' – korona szeroko 
kolumnowa;

4 100–120 c5

Aesculus hippocastanum 'Schuch' 
kasztanowiec pospolity 'Schuch' – liście nieregularnie 
biało pstre;

4 60–80 c5

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

4 120–140 c5

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

5a 80–100 
200–220

c5 
c60

 

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

5a 120–140 c5

Aesculus ×mississipiensis 
kasztanowiec missisipijski – kwiaty żółtozielone; 5b 100–120 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 120–140 c5
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Aesculus ×neglecta 'Autumn Fire' 
kasztanowiec plamisty 'Autumn Fire' – piękne, 
pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;

5b 60–80 
120–140

c5 
c5

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

5b
60–80 

120–140 
160–180

c5 
c5 

c10

Aesculus parviflora 
kasztanowiec drobnokwiatowy – bardzo ozdobny 
krzew do 2–3 m wysokości i 10 m średnicy; białe  
kwiaty zebrane w wydłużone kwiatostany;

5b 120–140 c15

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

6a 40–60 c5

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

6a 60–80 c5

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

6a 60–80 c5

Aesculus pavia 'Purple Spring' 
kasztanowiec krwisty 'Purple Spring' – wiosną liście 
purpurowoczerwone; kwiaty żółto-różowe;

6a 100–120 c5 pa

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

6a
60–100 

180–200 
140–160

c5 
c12 
c45

pa 
pa 
 pa

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; 3 140–160 c5

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

5a
120–140 
260–280 
480–500

c5 
c45 
c130

 
8–10 

18–20

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

3 120–140 c5

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

Alnus glutinosa 'Luszyn' 
olcha czarna 'Luszyn' – pokrój szeroko kolumnowy; 3 100–120 c5



– 25 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eAlnus 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;

3 100–120 
200–220

c5 
c20

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 200–220 c15

Alnus incana 'Pendula' 
olcha szara 'Pendula' – forma zwisła; 3 80–100 c5

Alnus incana 'Razzmatazz' 
olcha szara 'Razzmatazz' – liście nieregularnie żółto 
obrzeżone;

3 80–100 c5

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

160–180
c5 
c5

Alnus ×spaethii 
olcha Spaetha – liście duże, wydłużone, ciemnozielone; 
ozdobne, bardzo długie kwiatostany męskie;

6a 240–260 c15

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

2 100–120 c5

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja'  
świdośliwa olcholistna 'Krasnojarskaja' – owoce 
gruszkowate średniego rozmiaru, słodkie; odmiana 
wczesna;

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 
160–180

c5 
c60

 
 

Amelanchier alnifolia 'Saskatoon Berry'    
świdośliwa olcholistna 'Saskatoon Berry' – odmiana 
obficie owocująca;

5a 60–80 c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill'  
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny 
pokrój;

5a 60–80 c5

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

5a 120–140 c5 pa
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Amelanchier canadensis Rainbow Pillar 
'Glennform'  
świdośliwa kanadyjska Rainbow Pillar – pokrój 
szerokokolumnowy; piękny czerwonopomarańczowy 
jesienny kolor liści;

5a 80–100 
180–200

c5 
c12

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

5a
60–80 
80–100 
120–140

c5 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa

Amelanchier laevis 'Snowflakes'    
świdośliwa gładka 'Snowflakes' – duże, białe kwiaty 
wczesną wiosną; kwitnienie obfite;

5a 60–80 c5

Amelanchier 'Prince William'  
świdośliwa 'Prince William' – odmiana o dużych, 
jadalnych owocach;

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB

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

4 120–140 
140–160

c5 
c7,5

 
pa

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

4 140–160 c5

ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

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

5b 40–80 c5

ARONIA – ARONIA

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

5a 30–40 c2

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

5a 30–40 c2

BERBERIS – BERBERYS

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

5a 40–60 
60–80 

c3 
c7,5
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eBerberis ×ottawensis 'Superba' 
berberys ottawski 'Superba' – duży, szybko rosnący, 
czerwonolistny krzew;

5a 40–60 
60–80 

c3 
c7,5

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

5a 30–40 c3

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

5a
20–25 
25–30 
30–35

c2 
c3 
c5

Berberis thunbergii 'Aurea' 
berberys Thunberga 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 20–30 c3

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

5a 15–20 c2

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

5a 20–25 c3

Berberis 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, 
najczęciej 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 c3

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

5a 30–40 c3
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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 25–30 c3

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

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii Golden Horizon  
'Hoho 2' PBR  
berberys Thunberga Golden Horizon 'Hoho 2'  
– liście drobne, żółte; pokrój krzaczasty;

5a 30–40 c3 

Berberis thunbergii 'Golden Nugget' 
berberys Thunberga 'Golden Nugget' – karłowa, 
żółtolistna forma;

5a 20–25 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' 
berberys Thunberga 'Golden Rocket' – liście żółte; 
pokrój kolumnowy;

5a 30–40 
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 'Harlequin' 
berberys Thunberga 'Harlequin' – odmiana 
czerwonolistna, nakrapiana biało i różowo;

5a 20–30 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 'Kobold' 
berberys Thunberga 'Kobold' – bardzo zwarta,  
karłowa odmiana; liście zielone;

5a 15–20 
20–25

c2 
c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3
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eBerberis 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 
40–60 

c3 
c5

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 'Orange Tower'  
berberys Thunberga 'Orange Tower' – liście 
pomarańczowe; pokrój kolumnowy; 

5a 30–40 c3

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

5a 20–30 c2

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

5a 30–40 c3

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

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Red Chief ' 
berberys Thunberga 'Red Chief ' – 
purpurowoczerwone, wąskie liście; pokrój rozłożysty;

5a 25–30 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 
40–60 

c3 
c5

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

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Ruby Star' PBR 
berberys Thunberga 'Ruby Star' – liście karminowo 
– czerwone z żółtą obwódką; pokrój kulisty; wzrost 
powolny;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Silver Pillar' PBR 
berberys Thunberga 'Silver Pillar' – 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 
40–60

c3 
c5

Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR 
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 'Fascination'  
brzoza białochińska 'Fascination' – nieduże drzewo; 
kora łuszcząca się, kremowo-różowa;

6a 200–220 
360–380

c5 
c45

 
8–10

Betula costata 'Select'  
brzoza żeberkowana 'Select' – kora kremowobiała; 6a 80–100 c5

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

2 180–200 c5

Betula davurica 
brzoza dahurska – łuszcząca się papierzasto różowawa 
kora;

5a 80–100 c5

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

4 100–120 c5
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eBetula maximowicziana 
brzoza Maksymowicza – pomarańczowo-brązowa, 
łuszcząca się kora; wyjątkowo duże liście; żółte 
przebarwienie jesienne;

5b 80–100 c5

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

1 30–35 
80–100

c3 
c7,5

 
pa

Betula nigra 'Shiloh Splash' 
brzoza czarna 'Shiloh Splash' – liście szeroko biało 
obrzeżone; wzrost powolny;

5b 120–140 c7,5

Betula nigra 'Summer Cascade' PBR 
brzoza czarna 'Summer Cascade' – pokrój płaczący; 5a 100–120 

200–220
c5 

c60
 

12–14

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

5a 80–100 c5

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

2

140–160 
260–280  
360–380 
400–420  
440–460

c5 
c30 
c43 
c60 
c160

 
8–10 
10–12 
12–14 

 
 
 
 

Betula pendula 'Crispa' 
brzoza brodawkowata 'Crispa' – liście postrzępione; 2 140–160 

240–260
c5 
c5

Betula pendula 'Fastigiata' 
brzoza brodawkowata 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 2 100–120 

300–320
c5 
c15

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

2 100–120 
140–160

c5 
c5

Betula pendula 'Golden Beauty' 
brzoza brodawkowata 'Golden Beauty' – liście 
złotożółte, błyszczące;

2 100–120 c5

Betula pendula 'Golden Cloud' 
brzoza brodawkowata 'Golden Cloud' – liście 
złotożółte, błyszczące;

2 80–100 c5

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

2 100–120 c5

Betula pendula 'Gracilis' 
brzoza brodawkowata 'Gracilis' – forma zwisła 
o postrzępionych liściach;

2 120–140 c5 pa

Betula pendula 'Karaca' PBR  
brzoza brodawkowata 'Karaca' – liscie zielone, 
zredukowane prawie do samych nerwów;

2 100–120 c9
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Betula pendula Magical Globe 'Globe' PBR 
brzoza brodawkowata Magical Globe – karłowa 
odmiana o bardzo zwartej, kulistej koronie; polecana  
do uprawy w donicach;

2 100–120 c5 pa

Betula pendula 'Obelisk' 
brzoza brodawkowata 'Obelisk' – bardzo wąski, 
kolumnowy pokrój;

2 80–100 
180–200

c5 
c5

Betula pendula 'Purpurea' 
brzoza brodawkowata 'Purpurea' – liście 
ciemnopurpurowe;

2 140–160 c5

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

2

120–140 
160–180 
260–280 
320–340

c5 
c5 
c12 
c15

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

2
60–80 

120–140 
180–200

c5 
c10 
c50

 
 

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

120–140 
140–160 
200–220 
200–220

c5 
c5 

c45 
c130

 
 

8–10 
20–22

pa 
pa 
pa 
pa

Betula pendula 'Zöld Szakáll'  
brzoza brodawkowata 'Zöld Szakáll' – karłowa, wolno 
rosnąca odmiana o parasolowatym pokroju;

2 100–120 
120–140

c5 
c5

pa 
pa

Betula pubescens 'Aurea' 
brzoza omszona 'Aurea'– liście omszone, liście 
cytrynowo; wzrost powolny;

2 100 – 120 c5

Betula pubescens 'Yellow Wings' 
brzoza omszona 'Yellow Wings' – liście omszone, 
cytrynowożółte;

2 100 – 120 c5

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

2 100–120 c5

Betula 'Trost's Dwarf ' 
brzoza 'Trost's Dwarf ' – karłowa forma; blaszka 
liściowa zredukowana do samych nerwów;

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

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

5b

200–220 
200–220 
220–240 
220–240 
340–360 
220–240 
280–300

c10 
c12 
c25 
c30 
c45 
c90 
c160

 
 
 
 

6–8 
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eBetula utilis 'Grayswood Ghost' 
brzoza pożyteczna 'Grayswood Ghost' – śnieżnobiała, 
gładka kora;

6a 120–140 c5

Betula utilis 'Long Trunk'  
brzoza pożyteczna 'Long Trunk' – forma zwisła; duże, 
błyszczące liście; śnieżnobiała kora;

5a 100–120 
340–360

c5 
c130 

 
12–14

 
pa

Betula utilis 'Silver Shadow' 
brzoza pożyteczna 'Silver Shadow' – śnieżnobiała, 
gładka kora;

6a 120–140 
160–180

c5 
c5

Betula 'Veruna' 
brzoza 'Veruna' – mieszaniec brzozy brodawkowatej 
z brzozą karłowatą;

2 100–120 c12 pa

Betula 'White Light'  
brzoza 'White Light' – wzrost szybki; śnieżnobiała kora; 5b 160–180 c5

BROUSSONETIA – PAPIERÓWKA
Broussonetia papyrifera  
papierówka chińska – spokrewnione z morwą drzewo 
o dwóch rodzajach liści – bez wcięć lub głęboko 
klapowane; liście omszone; wymaga okrycia na zimę;

6b 120–140 c7,5

BUDDLEJA – BUDLEJA, OMŻYN
Buddleja alternifolia Unique 'pmoore12' PBR  
budleja skrętolistna Unique – zwarta odmiana; 
kwitnie bardzo obficie i długo – od lipca do 
października; liście srebrzystoszare;

6a 40–60 c5

Buddleja davidii 'Black Knight' 
budleja Davida 'Black Knight' – kwiaty 
czarnofioletowe;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii Free Petite Blue Heaven 
'Podaras 8' PBR  
budleja Davida Free Petite Blue Heaven – niski, 
zwarty krzew, polecany do sadzenia w donicach;  
kwiaty niebiesko – fioletowe;

6b 40–60 c6

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

6b 40–60 c5

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

6b 60–80 c5

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

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

6b 40–60
c5 
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Buddleja davidii Moonshine 'Buddma' PBR  
budleja Davida Moonshine – odmiana o żółtych 
liściach ładnie kontrastujących z ciemnoróżowymi 
kwiatami;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Pink Delight' 
budleja Davida 'Pink Delight' – kwiatostany duże, 
jasnoróżowe;

6b 40–60 c3

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

6b 60–80 c5

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

6b 40–60 
60–80

c3 
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 Red  
'Boscranz' PBR  
budleja Davida Reve de Papillon Red – kwiaty 
czerwone, zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 40–60 c3

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

6b 60–80 c5

Buddleja davidii 'Royal Red' 
budleja Davida 'Royal Red' – kwiaty 
purpurowoczerwone;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'White Ball' 
budleja Davida 'White Ball' – niski, zwarty krzew; 
kwiaty białe;

6b 30–40 c3

Buddleja davidii 'White Profusion' 
budleja Davida 'White Profusion' – kwiaty białe; 6b 40–60 c3

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

6b 40–60 c6

BUXUS – BUKSZPAN

Buxus microphylla 'Compacta'  
bukszpan drobnolistny 'Compacta' – bardzo karłowa, 
zwarta odmiana o płaskokulistym pokroju; 

6b 20–25 c2

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

6b 25–30 
40–60

c2 
c20
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eBuxus sempervirens 'Angustifolia' 
bukszpan wieczniezielony 'Angustifolia' – liście 
wydłużone; wysoka odporność na mróz;

6a 20–25 c3

CALLICARPA – PIĘKNOTKA

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

6b 60 – 80 c5

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

6b 60–80 c5

CALYCANTHUS – KIELICHOWIEC

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 '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 
80–100

c5 
c10

CARAGANA – KARAGANA

Caragana arborescens 'Lorbergii'  
karagana syberyjska 'Lorbergii' – liście zredukowane 
prawie do samych nerwów;

2 80–100 c5

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

2 100–120 c5

Caragana arborescens 'Nana' 
karagana syberyjska 'Nana' – krzew do 1 m wys.; 
z krótkimi gałązkami;

2 60–80 c5 pa

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

140 
160  

180–200

c12 
c15 
c15

pa 
pa 
pa

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

2 120 
140–160

c10 
c15

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

3 60–80 c5

CARPINUS – GRAB

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

5a

40–60 
80–100 
120–140 
180–200  
240–260 
280–300 
260–280

c3 
c5 

c7,5 
c25 
c50 
c130 
c130

 
 
 
 

12–14 
14–16 
20–22

 
 
 
 

 
pa  
pa 

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

5a 60–80 c5

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

180–200 
180–200 
340–360

c10 
c30 
c55

 
 

10–12

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

5a

60–80 
60–80 

140–160 
160–180

c5 
c5 

c20 
c15

 
pa 
pa 
pa

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

5a 40–60 c7,5

Carpinus betulus 'Lucas'  
grab pospolity 'Lucas' – odmiana wąskokolumnowa; 
wzrost silny;

5a 140–160 c5

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

5a
40–60 

120–140 
180–200

c5 
c43 
c30

 
 

8–10

 
 

pa

Carpinus betulus 'Pendula' 
grab pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5a 160–180 

180–200
c15 
c20

pa 
pa

Carpinus betulus 'Pinocchio' 
grab pospolity 'Pinocchio' – odmiana wąskokolumnowa; 5a 140–160 c5

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

5a 120–140 c7,5

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

5a 160–180 c25
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eCarpinus caroliniana 'Sentinel Dries' 
grab amerykański 'Sentinel Dries' – liście drobne, 
ciemnozielone, jesienią przebarwiają się na czerwono 
i pomarańczowo;

5a 60–80 c7,5

Carpinus turczaninowii  
grab Turczaninowa – niskie drzewo pochodzące 
z Dalekiego Wschodu; liście drobne; 

5a 100–120 c5

CARYOPTERIS – BARBULA
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 30–40 c3

CASTANEA – KASZTAN

Castanea sativa  
kasztan jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce 
jadalne;

6b 160–180 c10

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

6b 160–180 c20 6–8 pa

CATALPA – KATALPA, SURMIA

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

6a

100–120 
100–120 
160–180 
180–220

c5 
c12 
c30 
c30

 
 

6–8 
8–10

 
pa 
pa 
pa

Catalpa bignonioides 'Koehnei' 
surmia bignoniowata 'Koehnei' – liście szeroko żółto 
obrzeżone;

6a 100–120 c5

Catalpa bignonioides 'Nana' 
surmia bignoniowata 'Nana' –  forma karłowa; pokrój 
płaskokulisty;

6a
100–120 

220 
220

c5 
c30 
c60

 
8–10 
12–14

pa 
pa 
pa

Catalpa ×erubescens 'Purpurea' 
surmia pośrednia 'Purpurea' – liście na młodych 
przyrostach purpurowoczerwone;

6a 100–120 c5

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

7b 100–120 
180–200

c5 
c12

Catalpa ovata 'Slender Silhouette'  
surmia żółtokwiatowa 'Slender Silhouette' – pokrój 
kolumnowy;

6a 100–120 c5
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Catalpa speciosa 'Pulverulenta' 
surmia wielkokwiatowa 'Pulverulenta' – liście biało 
przyprószone;

6a 100–120 
60–80

c5 
c12

 
pa

CELTIS – WIĄZOWIEC

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

5a 200–220 c10

CEPHALANTHUS – GUZIKOWIEC

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

5b 40–60 c5

CERCIDIPHYLLUM – GRUJECZNIK

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

5b 140–160 
200–220

c5 
c25

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

5b 120–140 c7,5

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

5b 180 c30 6–8 pa

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' 
grujecznik japoński 'Pendulum' – forma płacząca; 5b 200–220 c60 14–16 pa

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

5b 80–100 c5

Cercidiphyllum japonicum 'Strawberry'  
grujecznik japoński 'Strawberry' – młode przyrosty 
czerwonawe; czerwone przebarwienie jesienne;

5b 80–100 c5

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

5b 100–120 c5

CERCIS – JUDASZOWIEC

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

6b 60–80 c5

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'  
judaszowiec kanadyjski 'Hearts of Gold' – liście żółte; 
wzrost powolny;

6b 60–80 c5
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eCercis canadensis 'Little Woody' 
judaszowiec kanadyjski 'Little Woody' – karłowa 
odmiana o wyprostowanym pokroju; liście drobne, 
ciemnozielone; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 40–60 c5

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

6b 80–100 c10

Cercis canadensis Red Force 'Minrouge3'  
judaszowiec kanadyjski Red Force – nowa odmiana 
o czerwonopurpurowych liściach;

6b 60–80 c9

Cercis canadensis 'Royal White'  
judaszowiec kanadyjski 'Royal White' – kwiaty duże, 
czysto białe;

6b 60–80 c6

Cercis gigantea  
judaszowiec olbrzymi – duże, zielone liście do 20 cm 
długości; kwiaty różowe;

6b 160–180 c10

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 'Rising Sun' 
pigwowiec japoński 'Rising Sun' – kwiaty 
kremowożółte;

5a 30–40 c3

Chaenomeles japonica 'Sargentii'  
pigwowiec japoński 'Sargentii' – kwiaty pomarańczowe;

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Kinshiden' 
pigwowiec okazały 'Kinshiden' – kwiaty półpełne, 
zielonożółte;

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Moerloosei'  
pigwowiec okazały 'Moerloosei' – kwiaty biało-różowe; 5a 30–40 c3

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

5a 60–80 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
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Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' 
pigwowiec okazały 'Yukigoten' – kwiaty białe lub 
jasnożółte, półpełne;

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 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 40–60
c5 

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

5a 40–60
c5 

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 40–60
c5 

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 40–60
c5 

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

7a 40–60 c5

Chimonanthus praecox 'Variegata'  
zimokwiat wczesny 'Variegata' – liście nieregularnie 
żółto upstrzone;

7a 80–100 c10
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eCHIONANTHUS – ŚNIEGOWIEC
Chionanthus retusus 
śniegowiec chiński – rzadko spotykany wysoki krzew 
pochodzący z Dalekiego Wschodu; liście omszone od 
spodu; ozdobne, wiechowate kwiatostany;

6a 40–60 
80–100

c5 
c5

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

5b 40–60 c5

×CHITALPA – CHITALPA
×Chitalpa tashkentensis Summer Bells 'Minsum' 
chitalpa taszkiencka Summer Bells – wysoki krzew 
o ozdobnych, różowych kwiatach; wymaga okrywania 
na zimę;

6b 60–80 c5

CLADRASTIS – STRĄCZYN

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

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

CLETHRA – ORSZELINA

Clethra alnifolia 'Creel's Calico'  
orszelina olcholistna 'Creel's Calico' – liście biało 
upstrzone; kwiatostany długie, białe;

6b 30–40 c5

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 c5

Clethra alnifolia 'Sixteen Candles' 
orszelina olcholistna 'Sixteen Candles' – kwiaty białe; 6b 40–60 c5

Clethra barbinervis Great Star 'Minbarb' 
orszelina szara Great Star – wysoki krzew 
ozdobny z okazałych, białych kwiatostanów i bardzo 
dekoracyjnej, szaro-różowo-pomarańczowej kory;

6b 60–80 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 
80–100

c3 
c7,5

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

3 40–60 
60–80

c3 
c5
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Cornus alba 'Elegantissima' 
dereń biały 'Elegantissima' – liście szeroko, biało 
obrzeżone;

3 40–60 
120–140

c3 
c10

 
pa

Cornus alba Ivory Halo 'Bailhalo' PBR 
dereń biały Ivory Halo – zwarty, gęsty krzew; liście 
szeroko, biało obrzeżone;

3 40–60 
60–80

c3 
c7,5

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

3 60 – 80 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 

80–100
c3 
c5

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

3 40–60 c3

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

6a 160–180 c15

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 
100–120

c5 
c15

Cornus alternifolia 'Goldfinch'  
dereń skrętolistny 'Goldfinch' – liście szeroko żółto 
obrzeżone;

6a 40–60 
100–120

c5 
c15

Cornus alternifolia 'Illusion' 
dereń skrętolistny 'Illusion' – liście jasnozielone, żółto 
obrzeżone i upstrzone;

6a
40–60 

140–160 
160–180

c5 
c15 
c20

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

6a 80–100 
140–160

c5 
c15

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 60–80 
160–180

c5 
c20
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eCornus amomum 'Blue Cloud' 
dereń błękitny 'Blue Cloud' – krzew do 2 m wys.;  
liczne, ozdobne, ciemnoniebieskie owoce;

5a 40–60 c3

Cornus controversa 'Candlelight' 
dereń pagodowy 'Candlelight' – żółte wiosenne 
zabarwienie liści;

6a 40–60 
140–160

c5 
c15

Cornus controversa 'Green Carpet' 
dereń pagodowy 'Green Carpet' – forma płożąca; 6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Laska' 
dereń pagodowy 'Laska' – wąskie, lancetowate liście; 6a 40–60 

120–140
c5 
c5

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 '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 
120–140

c5 
c15

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

6b 100–120 
160–180

c5 
c12

Cornus florida 'Cherokee Daybreak' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Daybreak' – liście 
nieregularnie kremowo obrzeżone; 

6b 100–120 
140–160

c12 
c30

Cornus florida 'Cherokee Princess' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Princess' – podsadki duże, 
białe; kwitnie bardzo obficie;

6b 40–60 c5

Cornus florida 'Cherokee Sunset ' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Sunset' – liście szeroko  
żółto obrzeżone; podsadki różowe;

6b 160–180 c30

Cornus florida 'Cloud Nine' 
dereń kwiecisty 'Cloud Nine' – bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; podsadki czysto białe;

6b 40–60 c5

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

6b 120–140 c12

Cornus florida 'Rainbow' 
dereń kwiecisty 'Rainbow' – liście żółto obrzeżone; 
podsadki białe;

6b 120–140 
160–180

c12 
c30
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Cornus kousa 'Akatsuki' 
dereń kousa 'Akatsuki' – liście szeroko biało obrzeżone; 
podsadki różowe;

6b 80–100 c5

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

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'China Girl' 
dereń kousa 'China Girl' – podsadki duże, białe, 
zaostrzone;

6b 40–60 
120–140

c5 
c25

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

6b 80–100 
160–180

c7,5 
c12

Cornus kousa 'Eva's Beauty'  
dereń kousa 'Eva's Beauty' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

6b 120–140 c25

Cornus kousa 'Gold Cup' 
dereń kousa 'Gold Cup' – liście z żółtym środkiem; 
podsadki białe;

6b 120–140 c30

Cornus kousa 'Gold Star' 
dereń kousa 'Gold Star' – liście z żółtym środkiem; 
podsadki białe;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Kim' 
dereń kousa 'Kim' – liście nieregularnie biało 
obrzeżone;

6b 140–160 c20

Cornus kousa 'Milky Way' 
dereń kousa 'Milky Way' – białe, ostro zakończone 
podsadki; kwitnie bardzo obficie;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Pévé Foggy' 
dereń kousa 'Pévé Foggy' – niski, wolno rosnący krzew; 
liście wąskie, szarawe, delikatnie biało obrzeżone; 

6b 120–140 c12

Cornus kousa 'Pévé Limbo' 
dereń kousa 'Pévé Limbo' – liście wąskie, biało 
obrzeżone; wzrost powolny;

6b 120–140 c30

Cornus kousa 'Pink Lips' 
dereń kousa 'Pink Lips' – na młodych przyrostach  
liście gęsto biało i różowo upstrzone;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Satomi' 
dereń kousa 'Satomi' – duże, różowe podsadki; 6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Square Dance' 
dereń kousa 'Square Dance' – wzrost silny; kwitnie 
bardzo obficie; białe podsadki o romboidalnym 
kształcie;

6b 140–160 c25
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eCornus kousa 'Summer Fun' 
dereń kousa 'Summer Fun' – wysoki krzew o biało 
obrzeżonych liściach; podsadki białe;

6b 120–140 c12

Cornus kousa 'Tsukuba-no-mine' 
dereń kousa 'Tsukuba-no-mine' – wąskie, wydłużone, 
białe podsadki nadają kwiatostanom gwiaździstego 
kształtu.

6b 140–160 c25

Cornus kousa 'Weisse Fontäne' 
dereń kousa 'Weisse Fontäne' – liście lekko pofalowane; 
białe, ostro zakończone podsadki; obfite kwitnienie;

6b 40–60 
80–100

c5 
c5

Cornus kousa 'White Dusted' 
dereń kousa 'White Dusted' – liście żółto i kremowo 
marmurkowo upstrzone;

6b 120–140 c12

Cornus mas  
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne;

5a 60–80 
180–200

c5 
c43

Cornus mas 'Aurea'  
dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; 
owoce jadalne;

5a 80–100 c7,5

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

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Florianka'   
dereń jadalny 'Florianka' – owoce kształtu owalnego; 
odmiana późna, owocująca pod koniec września;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Happy Face'  
dereń jadalny 'Happy Face' – kremowonakrapiane liście;

5a 40–60 c5

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

5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Nikołka'  
dereń jadalny 'Nikołka' – owoce duże, prawie czarne;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Pioneer'   
dereń jadalny 'Pioneer' – bardzo duże, gruszkowate, 
jadalne owoce;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'  
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'  
– austriacka odmiana owocowa;

5a 100–120 c7,5

Cornus mas 'Słowianin'  
dereń jadalny 'Słowianin' – owoce o gruszkowatym 
kształcie;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Variegata'  
dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało 
obrzeżone;

5a 60–80 
120–140

c5 
c15
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Cornus mas 'Widubeckij'   
dereń jadalny 'Widubeckij' – owoce duże kształtu 
owalnego;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Władimirskij'  
dereń jadalny 'Władimirskij' – owoce duże 
o gruszkowatym kształcie;

5a 40–60 c5

Cornus officinalis  
dereń lekarski – gatunek przypominający derenia 
jadalnego, pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; 
ozdobna kora;

5b 100–120 c5

Cornus pumila 
dereń karłowy – doskonała roślina okrywowa do  
1,5 m wys.; liście na młodych przyrostach czerwone;

5a 30–40 c3

Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' 
dereń świdwa 'Anny's Winter Orange' – zimą pędy 
jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 c5

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

5b 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Green Light' 
dereń świdwa 'Green Light' – wzrost silny i zdrowy; 
pędy zimą jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 
dereń świdwa 'Midwinter Fire' – pędy pomarańczowe; 
liście cytrynowozielone;

4 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Cornus sericea 'Cardinal' 
dereń rozłogowy 'Cardinal' – zwarty pokrój; pędy 
koralowoczerwone; 

3 60–80 c3

Cornus sericea 'Farba'  
dereń rozłogowy 'Farba' – niska, zwarta odmiana 
dorastająca do 1,5 m wys.; pędy zimą ciemnoczerwone; 

3 40–60 c3

Cornus sericea Firedance 'Baiadeline'  
dereń rozłogowy Firedance – zwarty niski krzew 
osiągający 1,2 m wys.; pędy zimą jaskrawo czerwone;

3 40–60 c5

Cornus sericea 'Hedgerow's Gold' 
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;

3 40–60 c3

Cornus Stellar Pink 'Rutgan' 
dereń Stellar Pink – duże różowe podsadki;  
wzrost silny;

6b 160–180 c20
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eCORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC

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

6b 60–80 c5

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana 'Agnieszka' 
leszczyna pospolita 'Agnieszka' – wcześniej oferowana 
jako 'Leszek'; liście biało upstrzone;

5a 40–60 
100–120

c5 
c12

 
pa

Corylus avellana 'Anny's Compact Red' 
leszczyna pospolita 'Anny's Compact Red' – karłowa 
forma; liście ciemnopurpurowe;

5a
80–100 
100–120 
120–140

c7,5 
c7,5 
c7,5

pa 
pa 
pa

Corylus avellana 'Anny's Purple Dream' 
leszczyna pospolita 'Anny's Purple Dream' – karłowa 
forma; liście ciemnopurpurowe;

5a 80–100 
120–140

c7,5 
c7,5

pa 
pa

Corylus avellana 'Anny's Red Dwarf ' 
leszczyna pospolita 'Anny's Red Dwarf ' – karłowa 
forma; liście ciemnopurpurowe;

5a 80–100 c7,5 pa

Corylus avellana 'Aurea'  
leszczyna pospolita 'Aurea' – liście żółte;

5a 80–100 c5

Corylus avellana 'Contorta' 
leszczyna pospolita 'Contorta' – pędy spiralnie 
poskręcane;

5a

60–80 
80–100 
100–120 
60–80  

100–120 
140–160

c5 
c15 
c43 
c7,5 
c10 
c20

 
 
 

pa 
pa 
pa

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 
120–140

c7,5 
c12

pa 
pa

Corylus avellana 'Pendula' 
leszczyna pospolita 'Pendula' – forma płacząca; 5a

80–100 
120–140 
140–160

c7,5 
c12 
c15

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 
120–140 
140–160 

160 
140–160 
140–160

c5 
c10 
c10 
c10 
c20 
c50

 
 
 
 

8–10 
12–14

 
pa 
pa 
pa 
pa 
 pa

Corylus avellana 'Purpurea'  
leszczyna pospolita 'Purpurea' – owoce duże; liście 
ciemnopurpurowe;

5a 100–120 
200–220

c5 
c25



– 48 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Corylus avellana 'Quercifolia'  
leszczyna pospolita 'Quercifolia' – liście postrzępione, 
przypominające kształtem liście dębu;

5a 60–80 c5

Corylus avellana 'Scooter'  
leszczyna pospolita 'Scooter' – odmiana o spiralnie 
poskręcanych pędach i liściach; pokrój wyprostowany; 
liście drobne;

5a 60–80 c7,5

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

5a 80–100 c5

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

5a 100–120 
140–160

c5 
c12

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

5a 40–60 
80–100

c5 
c10

 
pa

Corylus avellana 'Variegata'  
leszczyna pospolita 'Variegata' – liście żółto obrzeżone; 
wzrost powolny;

5a 40–60 c5

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

5b 220–240 c15

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 'Red Majestic' PBR 
leszczyna 'Red Majestic' – pędy spiralnie poskręcane; 
liście czerwonopurpurowe;

5a

40–60 
100–120 
80–100 
120–140

c5 
c43 
c7,5 
c15

 
 

pa 
pa

COTINUS – PERUKOWIEC

Cotinus coggygria Dusky Maiden 'Londus' PBR 
perukowiec podolski Dusky Maiden – liście 
czerwonopurpurowe, pofalowane;

5b 40–60 
80–100

c3 
c7,5

Cotinus coggygria Golden Lady 'Mincojau3'  
perukowiec podolski Golden Lady – liście 
początkowo pomarańczowe, później jaskrawożółte; 
pomarańczowe jesienne przebarwienie;

5b 60–80 c7,5

Cotinus coggygria Golden Spirit 'Ancot' PBR 
perukowiec podolski Golden Spirit – liście 
złotożółte;

6a 60–80 
120–140

c7,5 
c43
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eCotinus 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 40–60 c3

Cotinus coggygria 'Old Fashioned' PBR  
perukowiec podolski 'Old Fashioned' – 
liście niebieskawoszare; młode przyrosty 
różowopomarańczowe; wzrost silny;

5b 40–60 
100–120

c3 
c7,5

Cotinus coggygria 'Royal Purple' 
perukowiec podolski 'Royal Purple' – liście 
i kwiatostany ciemnopurpurowe;

5b
40–60 
80–100 
120–140

c3 
c5 

c43

 
 

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR  
perukowiec podolski 'Young Lady' – piękne, okazałe 
kwiatostany, tworzące się na pędach jednorocznych; 
liście zielone;

5b 40–60 
100–120

c3 
c43

 

Cotinus 'Grace' 
perukowiec 'Grace' – krzew do 5 m wys.; liście duże, 
czerwonopurpurowe; bardzo duże kwiatostany;

5b 60 – 80 
120–140

c5 
c15

COTONEASTER – IRGA
Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' 
irga purpurowa 'Variegatus' – krzew do 0,5 m wys.;  
liście biało obrzeżone;

6a 20–25 c2

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

6a 15–20 c2

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

5b 30–40 c3

Cotoneaster lucidus 
irga błyszcząca – wyprostowany, luźny krzew; jesienią 
liście czerwone;

4 40–60 c3

Cotoneaster nanshan 'Boer' 
irga wczesna 'Boer' – obficie owocująca forma; owoce 
bardzo duże;

6a 20 – 30 c2

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

5b 100–120 c15 pa

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 c2

Cotoneaster ×suecicus 'Coral Beauty' 
irga szwedzka 'Coral Beauty' – niski, zadarniający 
krzew;

6a 25–30 c2
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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 100–120 c5 pa

CRATAEGUS – GŁÓG
Crataegus flabellata 'Variegata' 
głóg wachlarzowaty 'Variegata' – liście nieregularnie 
biało upstrzone;

5a 80–100 c5

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

5a 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud' 
głóg dwuszyjkowy 'Crimson Cloud' – kwiaty duże, 
pojedyncze, czerwone;

5b 120–140 c5

Crataegus laevigata 'Mutabilis'  
głóg dwuszyjkowy 'Mutabilis' – kwiaty pełne, 
jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Princess Sturdza'  
głóg dwuszyjkowy 'Princess Sturdza' – płatki kwiatów 
duże, białe, różowo obrzeżone;

5b 60–80 c5

Crataegus ×media 'Gireoudii'  
głóg pośredni 'Gireoudii' – pędy świętojańskie biało 
i różowo upstrzone; ozdobne, czerwone owoce;

5b 100–120 c5 pa

Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' 
głóg pośredni 'Paul's Scarlet' – kwiaty pełne, 
ciemnoczerwone;

5a

60–80 
100–120 
200–220 
240–260 
260–280 
340–360 
220–240

c5 
c5 
c15 
c30 
c45 
c55 
c90

 
 
 

6–8  
8–10 
10–12 

 
 

pa 
pa 
pa 
pa 

Crataegus ×media 'Rubra Plena'  
głóg pośredni 'Rubra Plena' – kwiaty ciemnoróżowe, 
pełne;

5a 260–280 c45 8–10 pa

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

4 120–140 c5

Crataegus monogyna 'Bicolor'  
głóg jednoszyjkowy 'Bicolor' – płatki białe z różowym 
obrzeżeniem;

5a 60–80 c5
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eCrataegus monogyna 'Compacta' 
głóg jednoszyjkowy 'Compacta' – karłowa, zwarta 
odmiana do 1 m wys.;

5a 60–80 c5 pa

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

5a 60–80 
100–120

c5 
c5

 
pa

Crataegus monogyna 'Punicea' 
głóg jednoszyjkowy 'Punicea' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnoróżowe;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Crataegus monogyna 'Stricta' 
głóg jednoszyjkowy 'Stricta' – pokrój kolumnowy; 5a 140–160 c5

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

5a 60–80 
100–120

c5 
c5

 

Crataegus monogyna 'Xanthocarpa'  
głóg jednoszyjkowy 'Xanthocarpa' – owoce żółte;

5a 60–80 c5

Crataegus pinnatifida 'Big Ball'  
głóg pierzastolistny 'Big Ball' – duże, czerwone owoce 
o jabłkowatym kształcie;

5a 60–80 
100–120

c5 
c5

 
pa

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

5a 100–120 c7,5

Crataegus succulenta 'Long Thorn' 
głóg soczysty 'Long Thorn' – ciernie do 15 cm długości; 5a 80–100 c5 pa

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga 'Champion'    
pigwa pospolita Champion' – owoce bardzo duże, 
gruszkowate; jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Darunok Onuku'    
pigwa pospolita 'Darunok Onuku' – owoce duże, 
jabłkowate; jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga f. maliformis  
pigwa pospolita forma jabłkowata – małe drzewko; 
owoce duże, jabłkowate, jadalne;

5b
80–100 
120–140 
180–200

c5 
c10 
c10

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

5b 80–100 
180–200

c5 
c10

Cydonia oblonga 'Konstantinopel'    
pigwa pospolita 'Konstantinopel' – owoce jabłkowate; 
jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Leskovacka'    
pigwa pospolita 'Leskovacka' – owoce jabłkowate; 
jadalne;

5b 80–100 c7,5
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Cydonia oblonga 'Meech's Prolific'    
pigwa pospolita 'Meech's Prolific' – owoce duże, 
gruszkowate; jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Rea's Mammoth'    
pigwa pospolita 'Rea's Mammoth' – owoce duże, 
gruszkowate;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Vranja'  
pigwa pospolita 'Vranja' – owoce bardzo duże, 
gruszkowate;

5b 60–80 
80–100

c5 
c7,5

 

Cydonia oblonga 'Wudonia'    
pigwa pospolita 'Wudonia'– owoce jabłkowate;

5b 80–100 c7,5

DAVIDIA – DAWIDIA
Davidia involucrata 'Columnar'  
dawidia chińska 'Columnar' – odmiana  
o kolumnowym pokroju;

7a 60–80 c5

Davidia involucrata 'Crimson Spring'  
dawidia chińska 'Crimson Spring' – młode liście mają 
kolor purpurowo – fioletowy;

7a 60–80 c5

Davidia involucrata 'Lady Dahlia'  
dawidia chińska 'Lady Dahlia' – liście ciemnozielone 
z limonkowozielonym środkiem;

7a 60–80 c5

Davidia involucrata 'Sonoma'  
dawidia chińska 'Sonoma' – odmiana bardzo wcześnie 
wchodząca w okres kwitnienia;

7a 60–80 c5

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

7a 60–80 
140–160

c5 
c5

DEUTZIA – ŻYLISTEK
Deutzia compacta 'Lavender Time'   
żylistek gęsty 'Lavender Time' – kwiaty pojedyncze, 
lawendowo – różowe; zwarty pokrój;

6a 35–40 c3

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

5b 35–40 c3

Deutzia ×hybrida 'Contraste' 
żylistek mieszańcowy 'Contraste' – kwiaty  
jasnoróżowe z ciemniejszym paskiem; luźny pokrój;

5b 35–40 c3

Deutzia ×hybrida 'Mont Rose'  
żylistek mieszańcowy 'Mont Rose' – kwiaty 
jasnoróżowe zebrane w luźne kwiatostany;

5b 60–80 c5

Deutzia ×hybrida 'Pink Pom-Pom'  
żylistek mieszańcowy 'Pink Pom-Pom' – kwiaty pełne, 
różowe; luźny pokrój;

5b 60–80 c5
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eDeutzia ×hybrida 'Strawberry Fields' 
żylistek mieszańcowy 'Strawberry Fields' – kwiaty 
białoróżowe, z szeroką karmazynową obwódką;

5b 40–50 c3

Deutzia ×hybrida 'Tourbillon Rouge' 
żylistek mieszańcowy 'Tourbillon Rouge' – kwiaty 
różowe, pojedyncze;

5b 40–50 c3

Deutzia ×magnifica  
żylistek okazały – kwiaty czystobiałe; wzrost silny 5b 60–80 c5

Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'  
żylistek zaróżowiony 'Kalmiiflora' – kwiaty  
różowo-białe, zebrane w wiechy;

5b 60–80 c5

Deutzia 'Raspberry Sundae'  
żylistek Raspberry Sundae' – kwiaty różowo-białe, 
zebrane w gęste wiechy;

5b 60–80 c5

Deutzia ×rosea  
żylistek różowy – kwiaty biało – różowe; przewisające 
pędy;

5b 60–80 c5

Deutzia scabra 'Candidissima'  
żylistek szorstki 'Candidissima' – kwiaty białe, pełne; 5b 60–80 c5

Deutzia scabra 'Codsall Pink'  
żylistek szorstki 'Codsall Pink' – kwiaty biało-różowe, 
pełne;

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Deutzia scabra 'Plena'  
żylistek szorstki 'Plena' – kwiaty białe, pełne;  
z różowym odcieniem;

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Deutzia scabra 'Pride of Rochester' 
żylistek szorstki 'Pride of Rochester' – kwiaty białe, 
pełne; 

5b 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 35–40
c3 

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 35–40
c3 

DIERVILLA – ZADRZEWNIA

Diervilla rivularis Honeybee 'Diwibru01' PBR  
zadrzewnia nadbrzeżna Honeybee – krzew do 1 m wys.; 
liście złotożółte; kwiaty żółte, drobne, miododajne;

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
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DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros lotus  
hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki  
krzew o ozdobnych pomarańczowych owocach 
i błyszczących liściach; 

7a 80–100 c5

Diospyros virginiana    
hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, 
eliptyczne; okazałe, pomarańczowe jadalne owoce; 

7a 80–100 c5

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 60–80 c5

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

3 40–60 c5

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

5a 60–80 c5

ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ
Eleutherococcus sieboldianus 
kolcosił Siebolda – nieregularny, kolczasty krzew 
doirastający do 2,5 m wys.; liście dłoniasto złożone, 
zielone;

5a 40–50 c3

EUCOMMIA – EUKOMIA
Eucommia ulmoides 
eukomia wiązowata – rzadko spotykany krzew 
pochodzący z Chin; zawiera duże ilości naturalnego 
kleju – gutaperki;

6b 140–160 c5

EUONYMUS – TRZMIELINA

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

5a

40–60 
80–100 
100–120 
120–140 
120–140 
130–150

c5 
c15 
c30 
c10 
c55 
c90

 
 
 

pa 
 

Euonymus alatus 'Chicago Fire'  
trzmielina oskrzydlona 'Chicago Fire' – silnie rosnąca, 
wytrzymała odmiana; obficie owocuje i wcześnie 
przebarwia się jesienią;

5a

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

c5 
c15 
c7,5 
c10 
c15

 
 

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

5a

40–60 
80–100 
100–120 
100–120 
140–160 
160–180 
140–160 
160–180

c5 
c15 
c30 
c10 
c12 
c12 
c43 
c43

 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Euonymus alatus 'Fire Ball' 
trzmielina oskrzydlona 'Fire Ball' – gęsta, regularna, 
wolno rosnąca odmiana; jaskrawoczerwony jesienny 
kolor liści;

5a
40–60 
80–100 

140–160

c5 
c7,5 
c15

 
pa 
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 
60–80 
80–100 
100–120

c5 
c15 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa

Euonymus alatus 'Rudy Haag' 
trzmielina oskrzydlona 'Rudy Haag' – zwarta, gęsta 
odmiana o półkulistym pokroju;

5a 100–120 
120–140

c7,5 
c10

pa 
pa

Euonymus alatus 'Select' 
trzmielina oskrzydlona 'Select' – odmiana o szczególnie 
atrakcyjnym jesiennym przebarwieniu liści;

5a 100–120 
120–140

c7,5 
c12

pa 
pa

Euonymus alatus 'Unforgettable Fire' 
trzmielina oskrzydlona 'Unforgettable Fire' – zwarta, 
gęsta odmiana o wyjątkowo regularnym pokroju; liście 
jesienią jaskraworóżowe lub pomarańczowe;

5a 40–60 c5

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

4 140–160 c10

Euonymus europaeus 'Albus' 
trzmielina pospolita 'Albus' – owoce białe; osnówki 
nasion żółte;

4 80–100 
100–120

c7,5 
c10

pa 
pa

Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'  
trzmielina pospolita 'Chrysophyllus' – wiosną liście 
intensywnie żółte, później zielenieją;

4 120–140 c7,5 pa

Euonymus europaeus 'Red Cascade' 
trzmielina pospolita 'Red Cascade' – odmiana bardzo 
obficie owocująca;

4 60–80 c5

Euonymus fortunei Blondy 'Interbolwi' 
trzmielina Fortune'a 'Interbolwi' – liście bardzo duże, 
z żółtym środkiem;

6a 15–20 p9

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' – liście okrągłe, 
żółto obrzeżone;

5b 20–30 c2
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Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' 
trzmielina Fortune'a 'Dart's Blanket' – szybko rosnąca, 
zimozielona roślina okrywowa;

6a 20–30 p9

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' – liście  
podłużne, biało pstre;

6a 15–20 
20–30

p9 
c2

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' – liście  
podłużne, żółto pstre;

6a 15–20 
20–30

p9 
c2

Euonymus fortunei 'Hort's Blaze' 
trzmielina Fortune'a 'Hort's Blaze' – bujnie rosnąca, 
płożąca się odmiana o zielonych liściach; doskonała 
roślina okrywowa;

6a 20–30 p9

Euonymus grandiflorus 'Ruby Wine' 
trzmielina wielkokwiatowa 'Ruby Wine' – krzew 
ozdobny z dużych, skórzastych liści, które jesienią 
przebarwiają się na ciemnoczerwono;

7a 60–80 c5

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

5b
60–80 

100–120 
120–140

c15 
c7,5 
c7,5

pa 
pa 
pa

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

5b 120–140 c10 pa

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

5b 100–120 
120 -140

c10 
c12

pa 
pa

Euonymus myrianthus  
trzmielina wielokwiatowa – zimozielony krzew 
dorastający do 3 m wys.; owoce pomarańczowe 
z nasionami w czerwonych osnówkach;

7a 40–60 c5

Euonymus nanus 
trzmielina niska – niski, półzimozielony krzew 
o rozpostartym pokroju; liście wąskie, wydłużone, 
ciemnozielone; polecana jako roślina okrywowa; 

5a 30–40 c3

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

5b 60–80 
100–120

c7,5 
c10

 
pa

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

5b

40–60 
100–120 
120–140 
120–140

c5 
c10  
c7,5 
c43

 
pa 
pa 
 pa

Euonymus phellomanus 'Silver Surprise'  
trzmielina korkowa 'Silver Surprise' – liście 
nieregularnie biało obrzeżone;

5b 120–140 c7,5 pa
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eEuonymus planipes 
trzmielina płaskoogonkowa – duże liście, 
przebarwiające się pięknie na jesieni;

5b

80–100 
100–120 
120–140 
120–140

c5 
c10 
c7,5 
c43

 
pa 
pa 
 pa

Euonymus planipes 'Sancho' 
trzmielina płaskoogonkowa 'Sancho' – odmiana  
bardzo obficie owocująca;

5b 120–140 c7,5 pa

Euonymus vidalii 
trzmielina Vidala – rzadki, północnoamerykański 
gatunek;

5b 80–120 c7,5 pa

EXOCHORDA – OBIELA

Exochorda Magical Springtime 'Kolmaspirit' PBR 
obiela Magical Springtime – nowa, bardzo gęsta, 
obficie kwitnąca odmiana o wyprostowanym pokroju;

5b 40–60 c4

Exochorda racemosa 'Niagara' 
obiela wielkokwiatowa 'Niagara' – nowa, zwarta, 
karłowa odmiana obieli; dorasta do 1,2 m; kwitnie 
bardzo obficie;

5b 40–60 c4

Exochorda 'The Bride' 
obiela 'The Bride' – nieduży krzew, bardzo obficie 
kwitnący; kwiaty duże, białe;

5b 40–60 
100–120

c4 
c15

 
pa

FAGUS – BUK

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

6a 40–60 c5

Fagus orientalis 'Iskander' 
buk wschodni 'Iskander' – pokrój kolumnowy; 6a 40–60 c5

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

5b
60–80 

160–180 
200–220

c3 
c15 
c43

 
 
 

Fagus sylvatica 'Albomarginata' 
buk pospolity 'Albomarginata' – liście nieregularnie 
biało obrzeżone;

5b 40–60 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 c5

Fagus sylvatica 'Ansorgei' 
buk pospolity 'Ansorgei' – liście ciemnopurpurowe, 
bardzo wąskie, przypominające kształtem liście  
wierzby; wzrost powolny;

5b 40–60 c5

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

5b 80–100 c5
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Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata' 
buk pospolity 'Argenteomarmorata' – młode liście  
biało przyprószone;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia' 
buk pospolity 'Aspleniifolia' – liście postrzępione; 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 80–100 

200–220
c5 

c43
 
 

Fagus sylvatica 'Aurea Pendula' 
buk pospolity 'Aurea Pendula' – liście złotożółte;  
pokrój płaczący;

5b 40–50 c5

Fagus sylvatica 'Black Swan' 
buk pospolity 'Black Swan' – wąski pokrój; gałęzie 
zwisające; liście ciemnopurpurowe;

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Brathay's Purple' 
buk pospolity 'Brathay's Purple' – liście poskręcane, 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Calista'  
buk pospolity 'Calista' – liście zielone; zwarty, 
kolumnowy pokrój;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Cheeky Slab'  
buk pospolity 'Cheeky Slab' – nowa odmiana 
o płożącym pokroju;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Cochleata' 
buk pospolity 'Cochleata' – liście łyżeczkowato  
wygięte; odmiana karłowa;

5b 40–60 c5

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

5b 120–140 
220–240

c12 
c15

Fagus sylvatica 'Comptoniifolia'  
buk pospolity 'Comptoniifolia' – liście zielone, 
powcinane, przypominające kształtem liście paproci; 
pokrój owalny;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Cristata' 
buk pospolity 'Cristata' – liście nieregularnie 
poskręcane; wzrost powolny;

5b
80–100 

140–160 
320–340

c5 
c12 
c80

 
 

10–12

Fagus sylvatica 'Dawyck' 
buk pospolity 'Dawyck' – forma kolumnowa; 5b

100–120 
140–160 
200–220

c5 
c7,5 
c43
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eFagus sylvatica 'Dawyck Gold' 
buk pospolity 'Dawyck Gold' – liście żółte; pokrój 
kolumnowy;

5b
60–80 

140–160 
200–220

c5 
c7,5 
c43

 
 

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 
buk pospolity 'Dawyck Purple' – liście purpurowe; 
pokrój kolumnowy;

5b 80–100 
180–200

c5 
c43

 

Fagus sylvatica 'Dentata' 
buk pospolity 'Dentata' – liście zębate, pofalowane; 5b 60–80 

320–340
c5 

c20
 

8–10

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

5b 80–100 c5

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

5b
80–100 

220–240 
360–380

c5 
с43 
с55

 
 

8–10

Fagus sylvatica 'Green Obelisk' 
buk pospolity 'Green Obelisk' – pokrój 
wąskokolumnowy; liście powcinane;

5b 40–60 c5

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

5b 80–100 c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Incisa' 
buk pospolity 'Incisa' – odmiana strzępolistna; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Interrupta' 
buk pospolity 'Interrupta' – liście zielone,  
nieregularnie poprzerywane;

5b 60–80 
120–140

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 'Londal' 
buk pospolity 'Londal' – pokrój płaczący; nie wytwarza 
przewodnika;

5b 60–80 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 c5
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Fagus sylvatica 'Mercedes' 
buk pospolity 'Mercedes' – liście zredukowane, 
postrzępione; forma karłowa;

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 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Prostrata' 
buk pospolity 'Prostrata' – forma płacząca; nie 
wytwarza przewodnika;

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

40–60 
100–120 
120–140 
140–160 
220–240 
240–260

c5 
c5 
c5 
c15 
c30 
c45

 
 
 
 
 

6–8

Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' 
buk pospolity 'Purpurea Latifolia' – liście bardzo duże, 
purpurowe;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' 
buk pospolity 'Purpurea Nana' – wolno rosnąca, 
karłowa odmiana o stożkowym pokroju; liście 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' 
buk pospolity 'Purpurea Pendula' – liście purpurowe; 
pokrój parasolowaty;

5b
100–120 
260–280 
200–220

c5 
c43 
c125

 
12–14 
20–22

 
 

pa

Fagus sylvatica 'Red Obelisk' 
buk pospolity 'Red Obelisk' – pokrój kolumnowy;  
liście purpurowe, postrzępione;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Remillyensis' 
buk pospolity 'Remillyensis' – forma płacząca; nie 
wytwarza przewodnika;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Retroflexa'  
buk pospolity 'Retroflexa' – odmiana o rozłożystym, 
przewisającym pokroju;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Gold' 
buk pospolity 'Rohan Gold' – liście żółte, nieregularnie 
powcinane;

5b 60–80 
200–220

c5 
c43

 

Fagus sylvatica 'Rohan Green Sentry'  
buk pospolity 'Rohan Green Sentry' – liście zielone, 
nieregularnie powcinane; pokrój kolumnowy;

5b 40–60 c5
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eFagus sylvatica 'Rohan Minaret' 
buk pospolity 'Rohan Minaret' – pokrój kolumnowy; 
liście purpurowe, postrzępione;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Red Globe'  
buk pospolity 'Rohan Red Globe' – liście bordowe, 
nieregularnie powcinane; kulisty pokrój;

5b 80–100 c20 pa

Fagus sylvatica 'Rohan Red Weeping' 
buk pospolity 'Rohan Red Weeping' – pokrój płaczący; 
forma karłowa; liście ciemnopurpurowe, postrzępione;

5b 40–60 
100–120

c5 
c7,5

 
pa

Fagus sylvatica 'Rohan Green Weeping'  
buk pospolity 'Rohan Green Weeping' – pokrój 
płaczący; forma karłowa; liście zielone, postrzępione;

5b 120–140 c7,5 pa

Fagus sylvatica 'Rohan Weeping' 
buk pospolity 'Rohan Weeping' – pokrój płaczący; 
forma karłowa; liście purpurowe, postrzępione;

5b 80–120 c12 pa

Fagus sylvatica 'Rohanii' 
buk pospolity 'Rohanii' – liście purpurowoczerwone, 
frędzelkowato postrzępione;

5b 180–200 c43

Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt' 
buk pospolity 'Rolf Marquardt' – liście gęsto biało 
nakrapiane; 

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Rotundifolia' 
buk pospolity 'Rotundifolia' – niewielkie, okrągłe liście; 5b 140–160 c5

Fagus sylvatica 'Sandrode' 
buk pospolity 'Sandrode' – miniaturowa odmiana; 
liście powcinane;

5b 40–60 c5

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

5b 40–60 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 c5

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

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Suentelensis' 
buk pospolity 'Suentelensis' – pokrój płaczący; nie 
wytwarza przewodnika;

5b 100–120 c5

Fagus sylvatica 'Swat Magret' 
buk pospolity 'Swat Magret' – liście duże, 
ciemnopurpurowe;

5b
40–60 

100–120 
180–200

c5 
c5 

c43
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Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea' 
buk pospolity 'Tortuosa Purpurea' – pokrój 
horyzontalny; wzrost powolny; liście purpurowe;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Two Color Weeping'  
buk pospolity 'Two Color Weeping' – karłowa, 
zwisająca forma; liście lekko postrzępione, zielone,  
a na końcach pędów czerwone;

5b 100–120 c7,5 pa

Fagus sylvatica 'Viridivariegata' 
buk pospolity 'Viridivariegata' – liście jasnozielono 
i żółto upstrzone;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Wolke' 
buk pospolity 'Wolke' – liście kremowożółto 
marmurkowo upstrzone;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Zlatia' 
buk pospolity 'Zlatia' – liście złotożółte; 5b

40–60 
80–100 

200–220

c5 
c5 

c43

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 'Golden Times' 
forsycja pośrednia 'Golden Times' – liście żółto 
obrzeżone;

5b 40–60 c3

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

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 40–60 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 c3

Forsythia ×intermedia Week-end 'Courtalyn' 
forsycja pośrednia Week-end – wysoki krzew; wiosną 
pędy obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5b 80–100 c7,5

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

5b 30–40 c3
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eForsythia Marée d'Or 'Courtasol'  
forsycja Marée d'Or – zwarta, karłowa odmiana; 
obfite kwitnienie;

5b 100–120 c15 pa

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 c4

Fothergilla ×intermedia Beaver Creek 'klmtwo' 
fotergilla pośrednia Beaver Creek – odmiana 
o gęstym, regularnym pokroju i dużych kwiatostanach;

6a 30–40 c5

Fothergilla ×intermedia 'Blue Shadow' 
fotergilla pośrednia 'Blue Shadow' – krzew kwitnący 
przed rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6a 30–35 c4

Fothergilla ×intermedia 'Red Licorice'  
fotergilla pośrednia 'Red Licorice' – przepiękne 
czerwono – pomarańczowe przebarwienie jesienne 
liści;

6a 30–35 c4

Fothergilla ×intermedia 'Sea Spray' 
fotergilla pośrednia 'Sea Spray' – liście  
popielatozielone, drobne; regularny, gęsty pokrój; 

6a 30–40 c4

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

5b 30–40 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 40–60 c3

FRAXINUS – JESION

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

5a 100–120 c10 pa

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

5a 60–80 
60–80

c5 
c7,5

pa 
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Fraxinus excelsior 'Allgold' 
jesion wyniosły 'Allgold' – pędy złotożółte; cecha 
szczególnie widoczna zimą;

5a 80–100 c5

Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata' 
jesion wyniosły 'Argenteovariegata' – liście na młodych 
przyrostach gęsto biało nakrapiane;

5a 100–120 c10 pa

Fraxinus excelsior 'Coarctata' 
jesion wyniosły 'Coarctata' – liście nieregularnie 
powyginane; pokrój wyprostowany, 
szerokokolumnowy;

5a 100–120 
100–120

c5 
c10

 
pa

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

5a 40–60 
80–100

c5 
c10 

 
pa

Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'   
jesion wyniosły 'Foliis Aureis' – liście złocistożółte; 5a 100–120 c7,5 pa

Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula' 
jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula' – liście 
jednolistkowe; pokrój płaczący;

5a 100–120 c10 pa

Fraxinus excelsior 'Punctata'  
jesion wyniosły 'Punctata' – liście delikatnie biało 
nakrapiane;

5a 60–80 c7,5

Fraxinus ornus 'Mecsek' 
jesion mannowy 'Mecsek' – forma karłowa; pokrój 
kulisty;

6a 200–220 
200–220

c30 
c55

 
12–14

pa 
pa

Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'  
jesion pensylwański 'Argenteomarginata' – liście 
nieregularnie biało obrzeżone; powierzchnia liści 
powyginana i wybrzuszona;

5a 100–120 c7,5 pa

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

5a 100–120 c7,5 pa

Fraxinus pennsylvanica 'Crispa' 
jesion pensylwański 'Crispa' – liście ciemnozielone, 
delikatnie powyginane; zwarty, kulisty pokrój;

5a 200–220 c30 pa

Fraxinus pennsylvanica 'Dr Józef Rokosza' 
jesion pensylwański 'Dr Józef Rokosza' – duże, biało 
upstrzone liście;

5a 100–120 c7,5 pa

GENISTA – JANOWIEC

Genista lydia 
janowiec lidyjski – niski, płożący się krzew; kwitnie 
bardzo obficie na żółto w maju;

6b 20–25 c2

GLEDITSIA – GLEDICZJA, IGLICZNIA

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

6a 120–140 
200–220

c5 
c25
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eGleditsia triacanthos 'Emerald Cascade' 
glediczja trójcierniowa 'Emerald Cascade' – forma 
płacząca; tworzy bardzo regularną, parasolowatą 
koronę;

6a 100–120 c5 pa

Gleditsia triacanthos 'Globosa' 
glediczja trójcierniowa 'Globosa' – zwarta, kulista 
korona;

6a 140–160 c10 pa

Gleditsia triacanthos 'Goofy' 
glediczja trójcierniowa 'Goofy' – liście dziwacznie 
postrzępione i poskręcane;

6a
60–80 

100–120 
180–200

c5 
c10  
c10

Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 
glediczja trójcierniowa 'Rubylace' – liście purpurowe; 6a 100–120 

180–200
c5 
c12

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 
glediczja trójcierniowa 'Sunburst' – liście żółte; 6a 100–120 

340–360
c5 

c45
 

8–10

GYMNOCLADUS – KŁĘK
Gymnocladus dioica 
kłęk kanadyjski – drzewo o oryginalnym wyglądzie, 
mające jedynie grube gałęzie; liście podwójnie  
pierzaste; duże, ciężkie strąki;

6a 80–100 c5

HALIMODENDRON – SŁONISZ

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

5b 40–60 c5

HAMAMELIS – OCZAR

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

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Arnold Promise' 
oczar pośredni 'Arnold Promise' – kwiaty żólte; 6b 60–80 

100–120
c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Aurora' 
oczar pośredni 'Aurora' – kwiaty duże,  
pomarańczowo-żółte;

6b 60–80 c7,5

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

6b 60 – 80 c7,5

Hamamelis ×intermedia 'Cyrille'  
oczar pośredni 'Cyrille' – kwiaty żółto-pomarańczowe, 
u nasady płatków różowe;

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Diane' 
oczar pośredni 'Diane' – kwiaty czerwonobrązowe; 6b 60–80 

80–100
c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Hiltingbury'  
oczar pośredni 'Hiltingbury'– kwiaty pomarańczowo-
różowe; niezwykle oryginalny kolor;

6b 60–80 c5
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Hamamelis ×intermedia 'Jelena' 
oczar pośredni 'Jelena' – kwiaty żółte z miedzianym 
odcieniem;

6b 80–100 
120–140

c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Luna'  
oczar pośredni 'Luna' – kwiaty jasnożółte; 6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Orange Beauty' 
oczar pośredni 'Orange Beauty' – kwiaty 
pomarańczowe, pachnące;

6b 100–120 c7,5

Hamamelis ×intermedia 'Ripe Corn'  
oczar pośredni 'Ripe Corn' – kwiaty żółte; 6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Spanish Spider' 
oczar pośredni 'Spanish Spider' – kwiaty duże, 
żółtopomarańczowe z czerwonym środkiem; 

6b 60 – 80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Sunburst'  
oczar pośredni 'Sunburst' – kwiaty żółte; 6b 60–80 c5

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

6b 60–80 
100–120

c5 
c15

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

6b 60 – 80 c5

Hamamelis japonica 'Zuccariniana' 
oczar japoński 'Zuccariniana' – kwiaty żółte; 
pofalowane płatki;

6b 60–80 c7,5

Hamamelis vernalis 'Lombart's Weeping'  
oczar wiosenny 'Lombart's Weeping' – pokrój  
płaczący; kwiaty jasnożółte; 

6b 60–80 c7,5

Hamamelis vernalis 'Sandra'  
oczar wiosenny 'Sandra' – kwiaty żółte; 6b 60–80 c7,5

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 Tianshan 'Minhep' 
heptakodium chińskie Tianshan – pokrój zwarty, 
regularny; odmiana niższa niż gatunek;

6a 60 – 80 c5

HIBISCUS – KETMIA

Hibiscus syriacus 'Éléonore'  
ketmia syryjska 'Éléonore' – kwiaty duże, pojedyncze, 
czystobiałe;

7a 80–100 c9

Hibiscus syriacus Eruption 'Mineru'  
ketmia syryjska Eruption – kwiaty fioletowo-różowe, 
półpełne z ciemnoróżową nasadą płatków;

7a 60–80 c6
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eHibiscus syriacus 'Freedom'  
ketmia syryjska 'Freedom' – kwiaty różowe, pełne; 7a 80–100 c9

Hibiscus syriacus Pink Chiffon 'Jwnwood4' 
ketmia syryjska Pink Chiffon – kwiaty pełne, 
jasnoróżowe z ciemnoróżowymi naciekami ze środka 
kwiatu; płatki lekko pofalowane;

7a 80–100 c7,5

Hibiscus syriacus Pinky Spot 'Minspot'  
ketmia syryjska Pinky Spot – kwiaty biało-różowe, 
półpełne z ciemnoróżową nasadą płatków;

7a 60–80 c6

Hibiscus syriacus Purple Pillar  
'Gandini Santiago'  
ketmia syryjska Purple Pillar – kwiaty 
różowe z ciemnoróżową nasadą płatków; pokrój 
wąskokolumnowy;

7a 60–80 c5

Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus' 
ketmia syryjska 'Purpureus Variegatus' – kwiaty 
bordowe, drobne; liście białoobrzeżone;

7a 30–40 c3

Hibiscus syriacus Rosalbane 'Minrosa' PBR  
ketmia syryjska Rosalbane – kwiaty różowe 
z ciemnoróżową nasadą płatków;

7a 60–80 c6

Hibiscus syriacus Ultramarine 'Minultra'  
ketmia syryjska Ultramarine – kwiaty niebieskie 
z fioletową nasadą płatków;

7a 60–80 c6

Hibiscus syriacus White Chiffon 
 'Notwoodtwo' PBR  
ketmia syryjska White Chiffon – kwiaty czystobiałe, 
półpełne;

7a 60–80 c6

Hibiscus syriacus White Pillar  
'Gandini van Aart'  
ketmia syryjska White Pillar – kwiaty białe; pokrój 
kolumnowy;

7a 60–80 c5

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'  
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana 
samopylna; owoce duże, soczyste z wysoką  
zawartością witaminy C;

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5
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Hippophaë rhamnoides 'Hikul'  
rokitnik pospolity 'Hikul' – zwarta, kulista forma; 
dorasta do 1,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

4 20–30 
30–40

c3 
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

HOLODISCUS – PEŁNOKRĘŻNIK

Holodiscus discolor var. Ariifolius 
pełnokrężnik różnobarwny odmiana szara – rzadko 
spotykany krzew ozdobny z białych kwiatów  
zebranych w okazałe, przewisające wiechy;

5b 40–60 c5

HOVENIA – HOWENIA

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

6b 120–140 c5

HYDRANGEA – HORTENSJA

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

5b

40–60 
60–80 
80–100 
80–100

c3 
c5 

c7,5 
c15

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

5b 40 – 60 c3

Hydrangea arborescens 'Emerald Lace'  
hortensja krzaczasta 'Emerald Lace' – liście oryginalnie 
powcinane; płaskie kwiatostany z przewagą kwiatów 
płodnych; 

5b
30–40 
40–60 
40–60

c3 
c7,5 
c15

Hydrangea arborescens 'Golden Annabelle' PBR  
hortensja krzaczasta 'Golden Annabelle' – 
kwiatostany szerokie (do 40 cm), śnieżnobiałe; liście 
żółtoobrzeżone;

5b 40–60 c5



– 69 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eHydrangea 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 40–60
c5 

Hydrangea arborescens Pink Annabelle 'Spirit' PBR 
hortensja krzaczasta Pink Annabelle – pierwsza 
odmiana tego gatunku o wyraźnie różowych kwiatach 
zebranych w duże kwiatostany;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens Strong Annabelle  
'Abetwo' PBR 
hortensja krzaczasta Strong Annabelle – 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 
różowych kwiatach zebranych w duże kwiatostany; 
mocne pędy;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens 'White Dome' 
hortensja krzaczasta 'White Dome' – krzew do 1 m 
wys.; liście od spodu jasnoszare; kwiaty białe;

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Hydrangea aspera Hot Chocolate 'haopr012' PBR 
hortensja kosmata Hot Chocolate – liście wydłużone, 
purpurowofioletowe, pokryte gęstym kutnerem;

6b 40–60 c6

Hydrangea aspera 'Macrophylla' 
hortensja kosmata 'Macrophylla' – wielkie, pokryte 
kutnerem liście; duże, różowe, owłosione kwiatostany;

6b 80–100 c12

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 
80–100

c7,5 
c12

Hydrangea heteromalla 
hortensja miękkowłosa – rzadko spotykany wysoki 
krzew o ozdobnej, łuszcącej się korze; ozdobne białe, 
baldachowate kwiatostany; 

5b 60–80 c20

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
30–40 
40–50 
40–50

c3 
c5 
c6

Hydrangea paniculata 'Bombshell' PBR 
hortensja wiechowata 'Bombshell' – niska odmiana 
wytwarzająca bardzo dużą ilość białożółtawych 
kwiatostanów średniej wielkości;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5
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Hydrangea paniculata 'Brussels Lace' 
hortensja wiechowata 'Brussels Lace' – kulisty, 
regularny krzew do 1,5 m wysokości; kwiaty białe;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

 
pa

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

5a

30–40 
60–80 
80–100 
60–80

c3 
c5 

c10 
c5

 
 
 

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 c6

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
40–60 
60–80 
60–80

c5 
c6 
c5

 
 

pa

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 c6

Hydrangea paniculata Early Sensation 'Bulk' PBR 
hortensja wiechowata Early Sensation – 
kwiatostany duże, szybko różowiejące, stożkowate;

5a
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 
c15

 
pa 

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

c3 
c5 

c10

Hydrangea paniculata great star 'Le Vasterival' PBR 
hortensja wiechowata great star – bardzo 
duże, czteropłatkowe kwiaty płonne; jedna 
z najoryginalniejszych odmian hortensji wiechowatej;

5a 80–100 
60–80

c15 
c5

 
pa

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

5a
40–60 
80–100 
60–80

c3 
c12 
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
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eHydrangea paniculata 'Little Alf ' PBR  
hortensja wiechowata 'Little Alf ' – zwarta odmiana 
o kremowo-białych kwiatostanach; 

5a 40–60 c6

Hydrangea paniculata Little Lime 'Jane' PBR 
hortensja wiechowata Little Lime – niska, 
zwarta odmiana o żółtozielonych, różowiejących 
kwiatostanach; kwiaty tylko płonne;

5a

30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5 
c10

Hydrangea paniculata Little Quick Fire 
'smhplqf' PBR 
hortensja wiechowata Little Quick Fire – niska 
odmiana do 1 m wys.; wiechowate kwiatostany 
przebarwiają się wcześnie na ciemnoczerwony kolor;

5a 30–40
c3 

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 60–80 c5

Hydrangea 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 80–100 c10

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 60–80 c5

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 60–80 c5

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

5a 60–80 
60–80

c5 
c5

 
pa

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

5a 40–50 
60–80

c3 
c5

 
pa
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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 
60–80

c5 
c5

 
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 c5

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 
c6

Hydrangea paniculata Magical Moonlight 
'Kolmagimo' PBR 
hortensja wiechowata Magical Moonlight – 
piękna odmiana o wielkich, spiczastych kwiatostanach, 
złożonych z żółtawych, płonnych kwiatów;

5a 60 – 80 
60–80

c6 
c5

 
pa

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

5a 30–40 
60–80

c3 
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 60 – 80 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 

80–100 
60–80

c3 
c12 
c5

 
 

pa

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 
60–80

c5 
c6
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Hydrangea paniculata 'Phantom'  
hortensja wiechowata 'Phantom' – duże, podłużne 
kwiatostany; bardzo obficie kwitnie;

5a

40–60 
60–80 
60–80 
80 -100 
60–80

c3 
c5 

c10 
c15 
c5

 
 
 
 

pa

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' 
hortensja wiechowata 'Pink Diamond' – kwiaty duże, 
białe, później różowiejące;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Pinkachu  
'Smhppinka' PBR  
hortensja wiechowata Pinkachu – kwiaty kremowo 
– białe, zebrane w zwarte, wiechowate kwiatostany; 
jesienią różowiejące;

5a 40–60
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 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa

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

5a 20–25 
40–50

c3 
c7,5

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

5a 60–80 c5 pa

Hydrangea paniculata Prim'white 'Dolprim' PBR 
hortensja wiechowata Prim'white – kwiaty białe; 
kwiatostany pojawiają się już nawet na początku 
czerwca;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash'  
hortensja wiechowata 'Shikoku Flash' – liście 
nieregularnie żółto i kremowo upstrzone; 

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' 
hortensja wiechowata 'Silver Dollar' – pokrój 
wyprostowany; kwiaty białe, płonne, nieróżowiejące;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Sundae Fraise 'Rensun' PBR 
hortensja wiechowata Sundae Fraise – krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo duże, różowiejące 
kwiatostany; 

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
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Hydrangea paniculata 'Taiwan Form' 
hortensja wiechowata 'Taiwan Form' – krzew 
dorastający do 2 m wys.; bardzo duże, luźne  
kwiatostany z przewagą kwiatów płodnych;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata 'Tardiva' 
hortensja wiechowata 'Tardiva' – kremowobiałe, luźne 
kwiatostany; obfite kwitnienie;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata 'Tender Rose' 
hortensja wiechowata 'Tender Rose' – kwiaty płonne 
i płodne zebrane w duże, spiczaste kwiatostany; kwiaty 
różowieją;

5a 60–80 
60–80

c5 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata 'Touch of Pink'  
hortensja wiechowata 'Touch of Pink' – białe, gęste 
kwiatostany; jesienią delikatnie różowiejące;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata 'Unique' 
hortensja wiechowata 'Unique' – kwiatostany złożone 
z kwiatów płodnych i bardzo dużych kwiatów 
płonnych;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

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 Moth' 
hortensja wiechowata 'White Moth' – krzew 
dorastający do 2 m wys.; ogromne, białe kwiatostany, 
z przewagą kwiatów płodnych; kwiaty płone bardzo 
duże;

5a 60–80 
60–80

c5 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata 'Wim's Red' PBR 
hortensja wiechowata 'Wim's Red' – kwiaty 
początkowo białe, później różowieją, jeszcze później 
stają się buraczkowoczerwone;

5a 40–60 c3

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 'Black Porch' 
hortensja dębolistna 'Black Porch' – kwiatostany  
bardzo duże, złożone wyłącznie z kwiatów płonych;

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
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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 Cotton Candy  
'mak20' PBR   
hortensja piłkowana Cotton Candy – kwiaty 
różowo-zielonkawe; kwitną na jednorocznych pędach;

6b 30–40
c3 

Hydrangea serrata 'Veerle' PBR  
hortensja piłkowana 'Veerle' – kwiaty niebiesko-
różowe; purpurowe przebarwienie jesienne;

6b 30–40 
40–60 

c3 
c5

HYPERICUM – DZIURAWIEC
Hypericum ×inodorum Magical Beauty PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Beauty  
– krzew do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych  
kwiatów i łososioworóżowych owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Red Fame 'PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Red Fame  – krzew 
do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych kwiatów 
i czerwonych owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Sunshine PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Sunshine PBR – 
krzew do 90 cm wys., ozdobny z żółtych kwiatów 
i żółtych owoców;

6b 40–60 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 60–80 c5

ILEX – OSTROKRZEW

Ilex aquifolium 'Ferox Argentea'   
ostrokrzew kolczasty 'Ferox Argentea' – błyszczące, 
kremowo obrzeżone liście z kolcami wystającymi 
również z wierzchu blaszki liściowej;

7a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Heckenfee 'Hachfee' PBR 
ostrokrzew Meservy Heckenfee – pokrój 
wyprostowany; liście błyszczące, ciemnozielone 
z niebieskawym odcieniem; odmiana żeńska;

6a 40–60 c3
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Ilex ×meserveae 'Heckenpracht' PBR 
ostrokrzew Meservy 'Heckenpracht' – silnie rosnąca 
odmiana męska o kolumnowym pokroju; liście na 
najmłodszych przyrostach brązowoczerwone;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Heckenstar' PBR 
ostrokrzew Meservy 'Heckenstar' – pokrój 
wyprostowany; liście błyszczące, ciemnozielone 
z niebieskawym odcieniem; odmiana męska;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBR 
  

ostrokrzew Meservy Little Pirate – zwarta odmiana 
o bardzo regularnym pokroju; osiąga 1,2 m wys.;

6b 20–30 c3

Ilex ×meserveae Little Rascal 'Mondo'  
ostrokrzew Meservy Little Rascal – karłowa,  
kulista odmiana o bardzo regularnym pokroju; osiąga 
0,6 m wys.;

6b 20–30 c3

INDIGOFERA – INDYGOWIEC
Indigofera kirilowii 
indygowiec Kiriłowa – niski, gęsty krzew, ozdobny 
z motylkowych, różowych kwiatów, pojawiających się 
od czerwca do września;

6b 40–60 c3

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

5b 40–60 c5

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

6b 80–100 
200–200

c5 
c10

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'  
mydleniec wiechowaty 'Fastigiata' – wysokie drzewo 
o kolumnowym pokroju;

6b 80–100 c5

KOLKWITZIA – KOLKWICJA
Kolkwitzia amabilis 'Maradco' 
kolkwicja chińska 'Maradco' – liście złotożółte; 5b 30–40 c3

+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS

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

6a 80–100 c5

LABURNUM – ZŁOTOKAP
Laburnum alpinum 'Aureum'   
złotokap alpejski 'Aureum' – liście złotożółte; 6a 80–100 c7,5 pa

Laburnum alpinum 'Lucidum' 
złotokap alpejski 'Lucidum' – liście duże, wyraźnie 
błyszczące;

6a 80–100 c7,5
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złotokap pospolity – krzew do 5–7 m wys.; długie, 
żółte, zwisające kwiatostany;

5b 120–140 c5

Laburnum anagyroides 'Quercifolium' 
złotokap pospolity 'Quercifolium' – liście delikatnie 
powcinane;

5b 80–100 c7,5

Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' PBR 
złotokap pospolity 'Yellow Rocket' – pokrój 
wąskokolumnowy; odmiana kwitnie bardzo obficie;

5b 60–80 c5

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

6a 80–100 
300–320

c5 
c30

 
8–10

LAVANDULA – LAWENDA
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie 
kwitnąca odmiana;

6b 30–35 c3

LESPEDEZA – LESPEDEZA

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

6a 60–80 c5

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

6b 40 – 60 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 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 60–80 c5

Leycesteria formosa 'Purple Rain'  
lejcesteria piękna 'Purple Rain' – bardzo ozdobny  
krzew o oryginalnych purpurowych kwiatostanach; 
liście zielone;

7b 60–80 c6

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

6a 120–140 c5

Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' 
ambrowiec amerykański 'Albomarginata Manon' –  
liście szeroko biało obrzeżone;

6a 80–100 c6
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Liquidambar styraciflua 'Aurora' 
ambrowiec amerykański 'Aurora' – liście żółto 
upstrzone;

6a 200–220 c15

Liquidambar styraciflua 'Goldmember' 
ambrowiec amerykański 'Goldmember' – liście 
złotożółte;

6a 80–100 c5

Liquidambar styraciflua 'Golden Sun'  
ambrowiec amerykański 'Golden Sun' – liście jasnożółte 
na wiosnę, potem zielenieją; atrakcyjne,  
żółte pędy zimą; czerwone przebarwienie jesienne;

6a 80–100 c6

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 
ambrowiec amerykański 'Gum Ball' – kulista, karłowa 
odmiana;

6a 60–80 c5

Liquidambar styraciflua 'Simone' 
ambrowiec amerykański 'Simone' – nowa, 
wąskokolumnowa odmiana;

6a 40–60 c5

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' 
ambrowiec amerykański 'Slender Silhouette' – forma 
wskokolumnowa;

6a 60–80 c5

LIRIODENDRON – TULIPANOWIEC
Liriodendron 'Chapel Hill' 
tulipanowiec 'Chapel Hill' – mieszaniec tulipanowca 
chińskiego z amerykańskim; ozdobny z dużych 
kwiatów;

6a 80–100 c5

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

6b 80–100 c5

Liriodendron 'Doc Deforce Delight' 
tulipanowiec 'Doc Deforce Delight' – mieszaniec 
tulipanowca amerykańskiego z chińskim; duże kwiaty 
pojawiają się już na młodych egzemplarzach;

6a 80–100 c5

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

6a 120–140 c5

Liriodendron tulipifera 'Ardis' 
tulipanowiec amerykański 'Ardis' – wysoki krzew; 
zwarty pokrój; liście drobne;

6a 40–60 c5

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'  
tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum' – liście 
żółto obrzeżone;

6a 100–120 
320–340

c5 
c55

 
8–10

 
pa

Liriodendron tulipifera 'Crispum' 
tulipanowiec amerykański 'Crispum' – liście 
nieregularnie poskręcane;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 
tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' – forma 
kolumnowa;

6a 100–120 
340–360

c5 
c55

 
8–10
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tulipanowiec amerykański 'Glen Gold' – forma 
złotolistna;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Integrifolium' 
tulipanowiec amerykański 'Integrifolium' – liście 
bezklapowe;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Mediopictum' 
tulipanowiec amerykański 'Mediopictum' – liście 
z nieregularną, żółtą plamą po środku;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Purgatory'  
tulipanowiec amerykański 'Purgatory' – środkowa  
część blaszki liściowej złotożółta;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Roodhaan'  
tulipanowiec amerykański 'Roodhaan' – liście z bardzo 
głęboko wyciętymi, zaokrąglonymi klapami;

6a 100–120 c7,5

LONICERA – SUCHODRZEW

Lonicera involucrata var. ledebourii  
suchodrzew skrytoowocowy odm. Ledeboura –  
drobne, pomarańczowe, rurkowate kwiaty;

4 40–60 c5

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

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Velikan'  
jagoda kamczacka (jagoda kamczacka) 'Leningradskij 
Velikan' – bardzo plenna odmiana; owoce duże, 
cylindryczne, słodkie;

2 40–60 c5

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

2 40–60 c5

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

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Vostorg'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Vostorg' 
– owoce szerokowrzecionowate, o bardzo dużych 
owocach, do 5 cm długości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Zojka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Zojka'  
– owoce kulistoowalne, bardzo słodkie; 

2 40–60 c5

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

3 40–60 c5
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Lonicera tatarica 'Arnold Red' 
suchodrzew tatarski 'Arnold Red' – kwiaty 
ciemnoróżowe; krzew bardzo wytrzymały na mróz, 
zanieczyszczenia gleby i powietrza;

3 60–80 c5

LYONIA – LIONIA

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

5b 40–60 c5

MAACKIA – MAKIA

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

5b 60–80 c5

MACLURA – ŻÓŁTNICA

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

6b 80–100 
200–220

c5 
c10

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ

Magnolia acuminata 
magnolia drzewiasta – wysokie drzewo; kwiaty 
żółtozielonkawe;

5b 140–160 c12

Magnolia acuminata 'Blue Opal'  
magnolia drzewiasta 'Blue Opal' – kwiaty w pąku 
niebieskie, po rozwinięciu żółto-zielone;

5b 60–80 c5

Magnolia amoena  
magnolia wspaniała – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; kwiaty drobne, jasnoróżowe 
z ciemnym naciekiem na zewnątrz płatków; 

6a 60–80 c5

Magnolia 'Anilou' 
magnolia 'Anilou' – wysokie drzewo; kwiaty żółte; 
zewnętrzne płatki zielonkawe;

6a 100–120 c5

Magnolia 'Ann's Delight' 
magnolia 'Ann's Delight' – kwiaty bardzo ciemne, 
czerwone;

6a 60–80 
100–120

c5 
c5

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

6a 60–80 
120–140

c5 
c12

Magnolia 'Banana Split' 
magnolia 'Banana Split' – kwiaty jasnożółte  
z różowymi smugami na płatkach;

6a 100–120 c5
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eMagnolia 'Betty' 
magnolia 'Betty' – bardzo wcześnie kwitnący krzew  
lub małe drzewo o bardzo dużych,  
purpurowo-czerwonych kwiatach;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Big Dude' 
magnolia 'Big Dude' – wysoki krzew lub małe drzewo; 
kwiaty bardzo duże; płatki od dołu różowe, u góry 
białe;

6a 60–80 
120–140

c5 
c5

Magnolia 'Black Beauty'  
magnolia 'Black Beauty' – wysoki krzew lub małe 
drzewo; kwiaty ciemnopurpurowe, w pąkach prawie 
czarne; przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Black Tulip'  
magnolia 'Black Tulip' – kwiaty niezwykle ciemne, 
purpurowe; przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6b
60–80 

100–120 
160–180

c5 
c12 
c20

Magnolia 'Brixton Belle'  
magnolia 'Brixton Belle' – olbrzymie, różowe, kuliste 
kwiaty;

6b 100–120 
140–160

c9 
c12

Magnolia ×brooklynensis 'Hattie Carthan'  
magnolia brooklińska 'Hattie Carthan'- oryginalne, 
beżowo – pomarańczowe kwiaty; w pełni kwitnienia 
szeroko otwarte;

6a 60–80 c5

Magnolia ×brooklynensis 'Woodsman' 
magnolia brooklińska 'Woodsman' – drzewo średniej 
wielkości; kwiaty zielonkaworóżowe; niezwykle 
oryginalne;

6a 60–80 
100–120

c5 
с5

Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' 
magnolia brooklińska 'Yellow Bird' – kwiaty 
intensywnie żółte; niskie drzewo do 5–6 m wys.;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Burgundy Star'  
magnolia 'Burgundy Star' – kwiaty duże, 
bordowoczerwone;

6a 120–140 c12

Magnolia 'Butterflies' 
magnolia 'Butterflies' – rozłożysty krzew dorastający  
do 3–4 m wys.; kwiaty żółte; kwitnie bardzo obficie 
przed rozwojem liści;

6a 120–140 c12

Magnolia Chameleon 'Chang Hua' 
magnolia Chameleon – drzewo średniej wielkości; 
kwiaty w pąkach różowe, po rozwinięciu bladoróżowe;

6a 60–80 
120–140

c5 
с5

Magnolia 'Charles Raffill'  
magnolia 'Charles Raffill' – bardzo duże kwiaty, 
jasnoróżowe wewnątrz, ciemniejsze na zewnątrz;

6b 80–100 
120–140

c5 
с10 
с30

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

6b 120–140 
200–220

c12 
с20
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Magnolia 'Columnar Pink' 
magnolia 'Columnar Pink' – małe drzewo; kwiaty 
różowobiałe, przypominające kształtem tulipany; 
pokrój kolumnowy;

6a 100–120 c5

Magnolia 'Coral Reef ' 
magnolia 'Coral Reef ' – duże, łososiowo-różowe 
kwiaty;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Darjeeling' 
magnolia 'Darjeeling' – wysoki krzew lub małe 
drzewo; kwiaty duże, różowe, o czarkowatym kształcie; 
wewnętrzne płatki pozostają długo nierozłożone;

6a 100–120 c12

Magnolia 'David Clulow' 
magnolia 'David Clulow' – kwiaty czystobiałe, duże, 
czarkowate;

6a 120–140 
140–160

c12 
с20

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

6b 120–140 c12

Magnolia delavayi  
magnolia Delavay'a - kwiaty do 20 cm średnicy, 
kremowo – pomarańczowe; wysokie drzewo;

7a 60–80 c5

Magnolia denudata 
magnolia naga – kwiaty kremowobiałe; 6a 140–160 c10

Magnolia denudata Yellow River 'Fei Huang' 
magnolia naga Yellow River – kwiaty żółte; wzrost 
silny;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Elisa Odenwald' 
magnolia 'Elisa Odenwald' – małe drzewo; czystobiałe, 
delikatnie pachnące kwiaty;

6a 100–120 c5

Magnolia 'Emma Cook' 
magnolia 'Emma Cook' – małe drzewo; kwiaty 
pachnące, białe z odcieniem jasnego różu; 

6a 60–80 
80–100

c5 
с5

Magnolia 'Felicity'  
magnolia 'Felicity' – kwiaty niezwykle duże (do 30 cm 
średnicy), różówe;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Felix'  
magnolia 'Felix' – kwiaty niezwykle duże (do 30 cm 
średnicy), ciemnoróżowe;

6b 160–180 c12

Magnolia 'Flamingo'  
magnolia 'Flamingo' – duże, pomarańczowo – różowe 
kwiaty w kształcie tulipana;

6a 100–120 c9

Magnolia 'Forrest's Pink'  
magnolia 'Forrest's Pink' – duże, różowo-białe, 
czarkowate kwiaty;

6a 100–120 c9
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eMagnolia '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 
100–120

c5 
с20

Magnolia 'Goldstar'  
magnolia 'Goldstar' – wysoki krzew; kwiaty drobne, 
kremowożółte, przypominające kształtem gwiazdę;

6a 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 grandiflora   

magnolia wielkokwiatowa – duże, błyszczące, 
zimozielone liście; biało – kremowe kwiaty; wysokie 
drzewo;

7b 60–80 c5

Magnolia 'Gresham jg 11'  
magnolia 'Gresham jg 11' – duże drzewo; kwiaty duże, 
białe; obfite kwitnienie;

6a 80–100 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 60–80 c5

Magnolia 'Honey Tulip'  
magnolia 'Honey Tulip' – duże, czarkowate, 
maślanożółte kwiaty;

6b 60–80 
120–140

c5 
c20

Magnolia 'Hot Lips' 
magnolia 'Hot Lips' – drzewo średniej wielkości;  
kwiaty białe, nasady płatków czerwonawe;

6a 60–80 c5

Magnolia hypoleuca  
magnolia szerokolistna – liście do 45 cm długości; 
ogromne, biało-kremowe, szeroko otwarte kwiaty 
o egzotycznym wyglądzie;

6a 120–140 c9

Magnolia 'Ian's Red'  
magnolia 'Ian's Red' – wielkie, bordowoczerwone 
kwiaty;

6b
60–80 

140–160 
180–200

c5 
c12 
c30

Magnolia 'Iolanthe'  
magnolia 'Iolanthe' – duże, jasnoróżowe kwiaty 
o czarkowatym kształcie;

6a 100–120 c7,5
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Magnolia 'Joli Pompon' 
magnolia 'Joli Pompon' – drzewo średniej wielkości; 
duże, czystobiałe kwiaty, które rozwijają się bardzo 
szeroko, uwidaczniając bladoróżowe, zgrubiałe pręciki 
kwiatu;

6a 60–80 c5

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 c5

Magnolia kobus 'Esveld Select'  
magnolia japońska 'Esveld Select' – białe kwiaty;  
bardzo obfite kwitnienie; młode przyrosty są  
czerwono-fioletowe;

5b 60–80 c5

Magnolia kobus 'Isis' PBR  
magnolia japońska 'Isis' – pokrój kolumnowy; wysoka 
odporność na mróz;

5b 60–80 
80–100

c5 
c7,5

Magnolia kobus 'Rogów'  
magnolia japońska 'Rogów' – kwiaty białe 
z ciemnoróżowym naciekiem;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Lanarth'  
magnolia 'Lanarth' – kwiaty duże, intensywnie 
purpurowe;

6b 100–120 
180–200

c12 
c30

Magnolia liliiflora 'Nigra' 
magnolia purpurowa 'Nigra' – luźno rozgałęziony 
krzew do 3 m wysokości; kwiaty ciemnoszkarłatne;

6b 60–80 c5

Magnolia 'Limelight'  
magnolia 'Limelight' – duże, cytrynowo-żółte kwiaty; 6a 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 c5

Magnolia ×loebneri 'Merrill'  
magnolia Loebnera 'Merrill' – wysoki krzew osiągający 
4 m wys.; kwiaty czystobiałe;

5b 60 – 80 c5

Magnolia ×loebneri 'Raspberry Fun'  
magnolia Loebnera 'Raspberry Fun' – wysoki krzew 
osiągający 4 m wys.; kwiaty różowe, pełne, niezwykle 
oryginalne;

5b 60 – 80 c5

Magnolia ×loebneri 'Wildcat'  
magnolia Loebnera 'Wildcat' – wysoki krzew  
osiągający 4 m wys.; kwiaty białe, pełne, bardzo duże;

5b 60 – 80 c5
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eMagnolia 'Lotus'  
magnolia 'Lotus' – duże, biało-różowe kwiaty; 
przypominają kwiat lotosu;

6a 60 – 80 c5

Magnolia macrophylla subsp. ashei 
magnolia wielkolistna podgatunek Ashego – drzewo 
średniej wielkości; ogromne, białe kwiaty do 30 cm 
średnicy, pachnące cytrusami; ogromne liście;

6b 80–100 c5

Magnolia 'Margaret Helen'   
magnolia 'Margaret Helen' – kwiaty bardzo duże,  
czysto różowe;

6b 280–300 c30

Magnolia 'Milky Way' 
magnolia 'Milky Way' – kwiaty duże, białe, u nasady 
różowe, o czarkowatym kształcie;

6a 40–60 c5

Magnolia 'Moonspire' 
Magnolia 'Moonspire' – kwiaty pomarańczowożółte; 
niezwykle oryginalne;

6a 60 – 80 c5

Magnolia 'Norman Gould' 
magnolia 'Norman Gould' – kwiaty duże, 
kremowobiałe;

5b 60 – 80 
100–120

c5 
c5

Magnolia officinalis  
magnolia lekarska – duże, beżowo-kremowe kwiaty; 
pachnące; ogromne liście; drzewo o egzotycznym 
wyglądzie; roślina lecznicza;

6a 80–100 c5

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 
200–220

c10 
c15

Magnolia 'Olivia'  
magnolia 'Olivia' – kwiaty jasnożółte; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Orchid'  
magnolia 'Orchid' – kwiaty ciemnoróżowe, 
liliokształtne;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Peppermint Stick' 
magnolia 'Peppermint Stick' – kwiaty białoróżowe 
o czarkowatym kształcie;

6a 120–140 c5

Magnolia 'Pink Beauty'  
magnolia 'Pink Beauty' – kwiaty bladoróżowe 
o wyjątkowym odcieniu, pełne;

6a 80–100 c5

Magnolia 'Pink Delight' 
magnolia 'Pink Delight' – kwiaty różowe, pełne; 6a 80–100 c5

Magnolia 'Pride of Norway'  
magnolia 'Pride of Norway' – duże, czysto-białe  
kwiaty z purpurowym środkiem;

6a 60–80 c5
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Magnolia 'Princess Margaret' 
magnolia 'Princess Margaret' – kwiaty różowe na 
zewnątrz i kremowe wewnątrz, bardzo duże;

6b 60–80 
280–300

c5 
c30

Magnolia 'Purple Eye'  
magnolia 'Purple Eye'- duże, purpurowo-białe kwiaty; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Purple Sensation'  
magnolia 'Purple Sensation' – duże,  
purpurowo-różowe kwiaty;

6b 120–140 c15

Magnolia 'Purple Star' 
magnolia 'Purple Star' – kwiaty purpurowe; 
szerokolumnowy, regularny pokrój;

6a 60 – 80 
80–100

c5 
c5

Magnolia 'Red Lucky' 
magnolia 'Red Lucky' – kwiaty różowo-kremowe, 
przypominają kształtem tulipana;

6a 60–80 c5

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 60 – 80 c5

Magnolia 'Ruth'  
magnolia 'Ruth' – kwiaty duże, różowo-fioletowe; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Sangreal' 
magnolia 'Sangreal' – kwiaty duże, różowobiałe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 60 – 80 
100–120

c5 
c5

Magnolia 'Satisfaction' 
magnolia 'Satisfaction' – duże, czarkowate,  
różowo-białe kwiaty;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Sentinel' 
magnolia 'Sentinel' – kwiaty duże, różowobiałe 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 60 – 80 
100–120

c5 
c7,5

Magnolia 'Serene' 
magnolia 'Serene' – kwiaty duże, purpurowobiałe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Shirazz'   
magnolia 'Shirazz' – kwiaty bardzo duże, 
bordowoczerwone, czarkowate; 

6b 100–120 
140–160

c12 
c15

Magnolia sieboldii 
magnolia Siebolda – wysoki krzew; kwiaty białe, 
szeroko otwarte; kwitnienie w i połowie lata;

6a 100–120 
120–140

c5 
c5

Magnolia sieboldii subsp. sinensis  
magnolia Siebolda podgatunek chiński – kwiaty białe, 
szeroko otwarte; kwitnienie w i połowie lata;

6a 60–80 c5
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eMagnolia ×soulangeana 
magnolia Soulange'a - kwiaty jasnoróżowe z fioletową 
podstawą, miseczkowate, najpopularniejsza magnolia 
sadzona w Europie;

6a 80–100 
120–140

c5 
c15

Magnolia ×soulangeana 'Alba Superba' 
magnolia Soulange'a 'Alba Superba' – kwiaty białe, 
lekko zaróżowione u podstawy;

6a 80–100 c5

Magnolia ×soulangeana 'Amabilis'   
magnolia Soulange'a 'Amabilis' – kwiaty białe, 
delikatnie zaróżowione;

6a 80–100 c7,5

Magnolia ×soulangeana 'Big Pink'  
magnolia Soulange'a 'Big Pink' – duże, różowo-białe 
kwiaty;

6a 80–100 c9

Magnolia ×soulangeana 'Lennei Alba'  
magnolia Soulange'a 'Lennei Alba' – białe, czarkowate 
kwiaty o mięsistych płatkach;

6a 120–140 c7,5

Magnolia ×soulangeana 'Picture'  
magnolia Soulange'a  'Picture' – duże, fioletowo-białe 
kwiaty o mięsistych płatkach;

6a 140–160 c7,5

Magnolia ×soulangeana 'Rustica Rubra' 
magnolia Soulange'a 'Lennei' – kwiaty pękate, 
purpuroworóżowe;

6a 60–80 
160–180

c5 
c7,5

Magnolia ×soulangeana 'Satisfaction'  
magnolia Soulange'a 'Satisfaction' – duże, różowo – 
białe, czarkowate kwiaty;

6a 60 – 80 c5

Magnolia ×soulangeana 'Speciosa'  
magnolia Soulange'a 'Speciosa' – biało-różowe kwiaty; 6a 120–140 c15

Magnolia ×soulangeana 'Sundew'  
magnolia Soulange'a 'Sundew' – różowo-białe kwiaty 
w kształcie pucharu;

6a 100–120 c7,5

Magnolia ×soulangeana 'Verbanica'  
magnolia Soulange'a 'Verbanica' – kwiaty pękate, 
różowobiałe;

6a 140–160 c7,5

Magnolia sprengeri 
magnolia Sprengera – kwiaty różowe; gatunek 
pochodzi z Chin;

6a 60 – 80 
120–140

c5 
c5

Magnolia sprengeri 'Diva Köln' 
magnolia Sprengera 'Diva Köln' – kwiaty różowe 
z efektownym środkiem;

6a 60 – 80 
100 -120

c5 
c5

Magnolia 'Star Wars'  
magnolia 'Star Wars' – duże, pachnące, jasnoróżowe 
kwiaty;

6b

60 – 80 
120–140 
140–160 
280–300

c5 
c5 
c15 
c30
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Magnolia stellata 
magnolia gwiaździsta – kwiaty białe, gwiaździste, 
pojedyncze; gatunek bardzo wytrzymały na mróz;

5b 60–80 c5

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

5b 60 – 80 c5

Magnolia stellata 'Dr Massey'  
magnolia gwiaździsta 'Dr Massey' – kwiaty białe, 
gwiaździste; obfite kwitnienie;

5b 80–100 c7,5

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 stellata 'Waterlily'  
magnolia gwiaździsta'Waterlily' – kwiaty białe, 
półpełne; kształtem przypominają kwiat lilii wodnej;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Strawberry Fields'  
magnolia 'Strawberry Fields'- kwiaty duże, malinowe 
o błyszczących płatkach; niezwykle oryginalne;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Summer Solstice' 
magnolia 'Summer Solstice' – kwiaty białe 
z różowozielonym środkiem;

6a 80–100 c5

Magnolia 'Sunrise' 
magnolia 'Sunrise' – kwiaty żółtobiałe, u nasady 
czerwone; niezwykle oryginalne;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Sunsation'  
magnolia 'Sunsation' – kwiaty cytrynowożółte 
z różowopomarańczowym paskiem;

6a 100–120 c12

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 c5

Magnolia 'Susannah van Veen'  
magnolia 'Susannah van Veen' – kwiaty bardzo duże, 
zaokrąglone, czysto różowe;

6b 100–120 
260–280

c12 
c30

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

6b 60–80 
260–280

c5 
c30
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eMagnolia 'Sweet Merlot'  
magnolia 'Sweet Merlot' – baryłkowate kwiaty, 
bordowofioletowe na zewnątrz, jasnoróżowe wewnątrz;

6b 120–140 
220–240

c7,5 
c30

Magnolia 'Sweet Valentine'   
magnolia 'Sweet Valentine' – kuliste kwiaty, 
ciemnoróżowe na zewnątrz, jasnoróżowe wewnątrz; 

6b

60–80 
120–140 
160–180 
260–280

c5 
c7,5 
c15 
c30

Magnolia 'Theodora'  
magnolia 'Theodora' – kwiaty ciemnoróżowe; 6a 60–80 

100–120
c5 
c5

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

6b 140–160 
240–260

c12 
c30

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

6a

100–120 
160–180 
120–140 
180–200

c9 
c7,5 
c15 
c30

Magnolia 'Ula'  
magnolia 'Ula' – ogromne, różowe kwiaty; 6a 100–120 c9

Magnolia 'Vulcan'  
magnolia 'Vulcan' – kwiaty bardzo duże, intensywnie 
czerwonoróżowe, podwójne; 

6b 60–80 
120–140

c5 
c15

Magnolia 'White Mystery' 
magnolia 'White Mystery' – krzew do 4 m wysokości; 
kwiaty czystobiałe;

6a 60–80 
100–120

c5 
c5

Magnolia ×wiesneri 
magnolia Wiesnera – kwiaty białe 
z różowozielonkawym środkiem, pachnące; duże liście;

6a 100–120 c5

Magnolia ×wiesneri 'Aashild Kalleberg' 
magnolia Wiesnera 'Aashild Kalleberg' – kwiaty białe 
z różowozielonkawym środkiem, pachnące; duże  
liście; regularny pokrój;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Yellow Fever' 
magnolia 'Yellow Fever' – wysokie drzewo; 
kremowożółte kwiaty;

6a 120–140 c12

Magnolia 'Yellow Lantern' 
magnolia 'Yellow Lantern' – drzewo średniej  
wielkości; żółte kwiaty; 

5b 160–180 c7,5

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 c5
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MALUS – JABŁOŃ

Malus 'Adirondack' 
jabłoń 'Adirondack' – pokrój wyprostowany; wzrost 
powolny; kwiaty śnieżnobiałe;

5a 120–140 c5

Malus baccata 'Macrocarpa'  
jabłoń jagodowa 'Macrocarpa' – owoce drobne, ale 
większe niż u gatunku, pomarańczowe; odmiana  
bardzo lubiana przez ptaki;

3 120–140 c5

Malus baccata 'Pendula' 
jabłoń jagodowa 'Pendula' – pokrój płaczący; liczne, 
niewielkie, pomarańczowe owoce;

3 180–200 c15 pa

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 'Butterball'  
jabłoń 'Butterball' – kwiaty białe; żółte owoce;  
niezykle obfite owocowanie;

5a 160–180 c10

Malus 'Charlotte' 
jabłoń 'Charlotte' – kwiaty bardzo duże, jasnoróżowe 
w pąkach, białe po otwarciu, półpełne; 

5a 100–120 c5

Malus 'Cheal's Weeping'  
jabłoń 'Cheal's Weeping' – pokrój płaczący; liście 
czerwonawe; kwiaty różowe, pojedyncze;

5a 120–140 
180–200

c20 
c15

pa 
pa

Malus Coccinella 'Courtarou'  
jabłoń Coccinella – bardzo obficie kwiatnąca 
odmiana; kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwonawe; 
owoce drobne, czerwone;

5a 100–120 c5

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 50–60 
80–100

c5 
c5

pa 
pa

Malus 'Diable Rouge'  
jabłoń 'Diable Rouge' – liście czerwonopurpurowe, 
klapowane; kwiaty ciemnopurpurowe; owoce 
czerwone;

5a

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

c5 
c5 

c10 
c15 
c10

 
pa 
 

pa 
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eMalus 'Dolgo'  
jabłoń 'Dolgo' – kwiaty biało-różowe; owoce 
czerwone, błyszczące;

4 160–180 c10

Malus 'Eleyi' 
jabłoń 'Eleyi' – niewielkie, obficie kwitnące drzewo; 
kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, 
czerwone;

5a 120–140 c5

Malus 'Fontana' 
jabłoń 'Fontana' – wzrost powolny; pokrój płaczący; 
kwiaty pojedyncze, białe, w pąkach różowe;

5a 100–120 c10 pa

Malus 'Freja' 
jabłoń 'Freja' – kwiaty ciemnoczerwone w pąkach, po 
otwarciu ciemnoróżowe, pojedyncze; liście czerwone; 
owoce bardzo drobne, buraczkowoczerwone;

5a 60–80 c5

Malus 'Fryderyk Chopin'  
jabłoń 'Fryderyk Chopin' – kwiaty pojedyncze, 
czerwone, później różowiejące; liście zielone, lekko 
zaczerwienione;

5a 60–80 c5

Malus 'Hopa'   
jabłoń 'Hopa' – drzewo o regularnej, gęstej koronie; 
kwiaty duże, pojedyncze, różowe;

5a 180–200 c5

Malus 'Hoseri' 
jabłoń 'Hoseri' – liście czerwonozielone, kwiaty 
ciemnoróżowe w pąku, po otwarciu jaśniejsze; owoce 
drobne, purpurowe;

5a 140–160 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 160–180 
180–200

c5 
с15

 
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 60–80 
140–160

c5 
с5

 

Malus 'Kelsey'  
jabłoń 'Kelsey' – kwiaty półpełne, różowe; owoce 
czerwonopomarańczowe;

5a 100–120 
160–180

c5 
с5

 

Malus 'Madonna' 
jabłoń 'Madonna' – niewielkie drzewo lub wysoki 
krzew o kolumnowym pokroju; kwiaty bardzo duże, 
czystobiałe, półpełne;

5a 140–160 c10
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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 140–160 c10

Malus 'Paul Hauber' 
jabłoń 'Paul Hauber' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; 
liście czerwone;

5a 60–80 
140–160

c5 
с10

 

Malus Pomzai 'Courtabri' 
jabłoń Pomzai – karłowa forma, dorastająca do  
1 m wys.; kwiaty białe;

5a 50–60 
80–100

c5 
c5

pa 
pa

Malus prunifolia 'Maria'  
jabłoń śliwolistna 'Maria' – młode przyrosty biało 
i różowo upstrzone;

5a 100–120 c5

Malus pumila 'Pendula'  
jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; odmiana 
wytwarza duże, jadalne owoce;

5a 140–160 c12 pa

Malus ×purpurea 'Pendula'  
jabłoń purpurowa 'Pendula' – pokrój parasolowaty; 
liście zielonopurpurowe; owoce czerwone, jadalne;

5a 140–160 c12 pa

Malus 'Red Jewel' 
jabłoń 'Red Jewel' – odmiana ozdobna z bardzo 
licznych, drobnych, jaskrawoczerwonych owoców; 
kwiaty białe, pojedyncze;

5a 180–200 c15 pa

Malus 'Red Sentinel'  
jabłoń 'Red Sentinel' – niewielkie drzewo 
o zaokrąglonej koronie; owoce bardzo liczne,  
czerwone, błyszczące, wielkości wiśni; 

5a 160–180 c10

Malus 'Rogów' 
jabłoń 'Rogów' – płacząca forma o kwiatach 
czerwonych w pąkach, a po otwarciu różowych; liście 
czerwonawe;

5a 60–80 
160–180

c5 
с15

 
pa

Malus 'Royal Beauty' 
jabłoń 'Royal Beauty' – pokrój płaczący; liście 
purpurowoczerwone; kwiaty ciemnoróżowe;

5a

60–80 
120–140 
160–180 
180–200 
200–220

c5 
c15 
c12 
c20 
c20

 
pa 
pa 
pa 

Malus 'Royalty' 
jabłoń 'Royalty' – liście ciemnoczerwone; kwiaty 
różowe;

4

60–80 
120–140 
140–160 
180–200

c5 
c5 

c10 
c15
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eMalus sachalinensis 'Pendula' 
jabłoń sachalińska 'Pendula' – płacząca forma  
rzadkiego, botanicznego gatunku jabłoni;

3

50–60 
80–100 
160–180 
180–200

c5 
c10  
c20 
c25

pa 
pa 
pa 
pa

Malus 'Szaferi' 
jabłoń 'Szaferi' – kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po 
otwarciu bladoróżowe; kwitnienie bardzo obfite;

5a 60–80 c5

Malus toringo 'Brouwers Beauty' 
jabłoń japońska 'Brouwers Beauty' – liście powcinane; 
drobne, żółte owoce; wąska korona;

5a 100–120 
200–220

c5 
c12

Malus toringo 'Eskilstuna' 
jabłoń japońska 'Eskilstuna' – gęsty, wytrzymały na 
mróz krzew; kwitnie bardzo obficie na biało; polecany 
jako roślina żywopłotowa;

4 60–80 c5

Malus toringo 'Göteborg' 
jabłoń japońska 'Göteborg' – bardzo wytrzymały na 
mróz, gęsty krzew; ozdobą są bardzo drobne, lubiane 
przez ptaki owoce;

4 60–80 c5

Malus toringo 'Tina'  
jabłoń japońska 'Tina' – karłowa forma, ozdobna 
z różowych pąków i białych kwiatów;

5a 40–60 
60–80

c5 
c5

 
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 
160–180

c5 
c5

Malus 'Van Eseltine' 
jabłoń 'Van Eseltine' – pokrój kolumnowy; wiosną 
kwitnie obficie na różowo;

5a 60–80 c5

Malus 'Wierdak' 
jabłoń 'Wierdak' – kwiaty jasnoróżowe wewnątrz, na 
zewnątrz ciemniej żyłkowane;

5a 120–140 
200–220

c5 
c10

 

Malus 'Yellow Siberian'  
jabłoń 'Yellow Siberian' – owoce drobne, złocistożółte; 
kwitnie i owocuje niezwykle obficie;

5a 220–240 c20

MANGLIETIA – MANGLIECJA

Manglietia insignis  
mangliecja pachnąca – kremowo – różowe pachnące 
kwiaty przypominają kwiaty magnolii; liście 
ciemnozielone, zimozielone, błyszczące;

7b 60–80 c5

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus'  
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna 
odmiana o dużych owocach;

5b 80–100 c5 pa
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Mespilus germanica 'Macrocarpa'  
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo 
duże, pękate; odmiana uprawiana w Europie od  
czasów starożytnych;

5b 80–100 c5 pa

Mespilus germanica 'Westerveld'   
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna 
odmiana o olbrzymich owocach;

5b 80–100 c5 pa

MORUS – MORWA

Morus alba  
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew;  
owoce jadalne;

5b 120–140 c5

Morus alba 'Bistro'  
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5b 120–140 c5

Morus alba 'Eldorado'  
morwa biała 'Eldorado' – bardzo duże, soczyste, białe 
owoce;

5b 80–100 c5

Morus alba 'Pendula'  
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;

5b

100–120 
120–140 
160–180 
160–180 

200

c15 
c15 
c15 
c55 
c55

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Morus alba 'Shin-tso'  
morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5b 80–100 c5

Morus latifolia 'Spirata'  
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato 
poskręcane; liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b 80–100 
80–120

c5 
c15

 
pa

Morus nigra    
morwa czarna – liście owalne, nieregularnie  
powcinane; czarne, jadalne owoce;

7a 80–100 c5

NEILLIA – NEILLIA

Neillia affinis 
neillia podobna – bardzo rzadko spotykany krzew, 
podobny do pęcherznicy; kwiaty różowe, zebrane 
w grona;

6b 80–100 c7,5

NYSSA – BŁOTNIA

Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist'  
błotnia leśna 'Zydeco Twist' – odmiana o spiralnie 
poskręcanych pędach; czerwono – pomarańczowe 
przebarwienie jesienne;

6b 100–120 c15 pa
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eORIXA – ORIKSA

Orixa japonica  
oriksa japońska – liście błyszczące, zielone 
i aromatyczne; jasnożółte przebarwienie jesienne;

6b 60–80 c5

OSTRYA – CHMIELOGRAB

Ostrya carpinifolia 'Marja Findling'  
chmielograb europejski 'Marja Findling' – zwarta, 
karłowa odmiana o płaskokulistym pokroju;

6b 100–120 c7,5 pa

Ostrya japonica 
chmielograb japoński – drzewo przypominające 
wyglądem grab z ozdobnymi, szyszkowatymi 
owocostanami;

6b 120–140 
220–240

c5 
c10

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

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, 
cytrynowożółte kwiaty; dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Cora Louise' Itoh Group  
piwonia 'Cora Louise' Itoh Group – kwiaty półpełne, 
biało – różowe z fioletowym środkiem; niezwykle 
oryginalne;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Hillary' Itoh Group  
piwonia 'Hillary' Itoh Group Itoh Group  
– brzoskwiniowo-różowe, pełne kwiaty; niezwykle 
oryginalne;

5a 30–40 c3

PARROTIA – PARROCJA

Parrotia persica 
parrocja perska – wysoki krzew; liście pięknie 
przebarwiają się jesienią;

6a 60–80 c6

Parrotia persica 'Pendula'  
parrocja perska 'Pendula' – płaczący pokrój; 6a 80–100 c7,5
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Parrotia persica 'Persian Lace'  
parrocja perska 'Persian Lace' – liście nieregularnie 
biało i żółto obrzeżone;

6a 80–100 c7,5

Parrotia persica Persian Spire 'Jlpn01' PBR  
parrocja perska Persian Spire – liście wiosną 
purpurowe, potem zielone z purpurową obwódką; 
pokrój wąskokolumnowy;

6a 80–100 c6

Parrotia persica 'Vanessa'  
parrocja perska 'Vanessa' – odmiana o wzniesionym, 
stożkowym pokroju; 

6a 80–100 c6

PAULOWNIA – PAULOWNIA

Paulownia catalpifolia 
paulownia surmiolistna – rzadko spotykany gatunek 
paulowni o lawendoróżowych kwiatach;

7a 180–200 c12

Paulownia elongata 
paulownia wielkolistna – rzadko spotykany gatunek 
o największych spośród paulowni liściach; kwiaty 
purpuroworóżowe;

7a 100–120 c5

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 c5

PEROVSKIA – PEROWSKIA
Perovskia atriplicifolia Silvery Blue 'Lissvery' PBR 
perowskia łobodolistna Silvery Blue – szare liście 
kontrastują z niebieskimi kwiatostanami; sztywny 
pokrój;

6a 40–60 c3

Perovskia 'Blue Spire' 
perowskia 'Blue Spire' – sucholubny krzew do 1 m wys.; 
kwiaty niebieskie;

6a 30–40 
40–60

c2 
c3

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 40–60 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 'Biały Karzeł' 
jaśminowiec 'Biały Karzeł' – karłowy, gęsto ulistniony 
krzew; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 30–40 c3
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ePhiladelphus 'Biały Sopel'  
jaśminowiec 'Biały Sopel' – kwiaty czystobiałe, 
pojedyncze, pachnące; osiąga 1,5–2 m wys.;

5a 40–60 c5

Philadelphus coronarius 
jaśminowiec wonny – wysoki, rozłożysty krzew;  
kwiaty kremobiałe, bardzo silnie pachnące;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Philadelphus coronarius 'Aureus' 
jaśminowiec wonny 'Aureus' – liście żółte; pokrój 
zwarty;

5a 30–40 
40–60

c3 
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 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Philadelphus 'Erectus'  
jaśminowiec 'Erectus' – krzew dorastający do  
1,5 m wys.; kwiaty drobne, pojedyncze, silnie  
pachnące; odmiana kwitnie bardzo obficie;

5b 30 – 40 c3

Philadelphus 'Innocence' 
jaśminowiec 'Innocence' – liście żółto pstre; kwiaty 
pojedyncze, bardzo duże;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

Philadelphus 'Justynka' 
jaśminowiec 'Justynka' – niski, wolno rosnący 
krzew osiągający 1,5 m wys.; kwiaty słabo pachnące, 
pojedyncze lub półpełne;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Karolinka' 
jaśminowiec 'Karolinka' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
duże, pojedyncze; obfite kwitnienie;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Kasia'  
jaśminowiec 'Kasia' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty duże, 
pojedyncze, czysto białe; obfite kwitnienie;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Lemoinei' 
jaśminowiec 'Lemoinei' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
drobne, pachnące poziomkami;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Manteau d'Hermine' 
jaśminowiec 'Manteau d'Hermine' – krzew do 120 cm 
wys.; kwiaty drobne, pełne;

5b 30–40 c3

Philadelphus 'Natchez' 
jaśminowiec 'Natchez' – krzew dorastający do 2 m wys.; 
wyjątkowo duże, pojedyncze lub półpełne kwiaty;

5a 30–40 c3

Philadelphus pekinensis 
jaśminowiec pekiński – rzadko spotykany gatunek; 
kwiaty kremowobiałe, duże;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5
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Philadelphus 'Pompon'  
jaśminowiec 'Pompon' – rosyjska odmiana  
o niedużych, pełnych kwiatach;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Rusałka' 
jaśminowiec 'Rusałka' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
półpełne z silnie rozwiniętymi prątniczkami;

5a 30–40 c3

Philadelphus sericanthus  
jaśminowiec chiński – liście ciemnozielone, podłużne; 
drobne, białe, pachnące kwiaty;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Snowbelle' 
jaśminowiec 'Snowbelle' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
pełne, bardzo dekoracyjna odmiana;

5b 40–60 c3

Philadelphus 'Starbright' PBR  
jaśminowiec 'Starbright' – liście na młodych 
przyrostach czerwonopurpurowe; kwiaty pojedyncze;

6a 30–40 c3

Philadelphus 'Virginal' 
jaśminowiec 'Virginal' – krzew do 2 m wys.; kwiaty 
duże, pełne, intensywnie pachnące;

5a 40 – 60 
60–80

c3 
c5

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 30–40 
40–60

c3 
c5

PHOTINIA – GŁOGOWNIK
Photinia villosa 
głogownik kosmaty – krzew do 4–5 m wys.; liście 
odwrotnie jajowate, pięknie przebarwiające się jesienią 
na pomarańczowo; owoce jaskrawoczerwone;

6b 120–140 c5

PHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA
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 Amber Jubilee 'Jefam' PBR  
pęcherznica kalinolistna Amber Jubilee – liście na 
wiosnę jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 
60–80

c4 
c6

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
30–40 
40–60 
60–80

c2 
c3 
c5



– 99 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

ePhysocarpus opulifolius Diable D'or 'Mindia' PBR 
pęcherznica kalinolistna Diable D'or – liście 
czerwonopurpurowe, a na końcach pędów 
pomarańczowe;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' PBR 
pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' – wysoki krzew; 
liście ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

4

30–40 
40–60 
60–80 

100–120

c2 
с3  
с5 

с20

Physocarpus 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
30–40 
40–60 
60–80

c2 
с3 
с5

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;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Little Devil 'Donna May' PBR 
pęcherznica kalinolistna Little Devil – karłowy 
krzew, osiągający 1,2 m wys.; liście bardzo drobne, 
purpurowe;

4 60–80 c5

Physocarpus opulifolius 'Luteus' 
pęcherznica kalinolistna 'Luteus' – liście żółte; 4 30–40 

40–60
c2 
с3

Physocarpus opulifolius Midnight 'Jonight' PBR 
pęcherznica kalinolistna Midnight – liście 
ciemnopurpurowe, prawie czarne; odmiana dorasta  
do 1,5 m wys.;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius 'Red Baron' 
pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' – krzew do 2 m 
wys.; liście ciemnoczerwone z wyraźnym unerwieniem;

4 30–40 c2

Physocarpus opulifolius 'Shady Lady'  
pęcherznica kalinolistna 'Shady Lady' – wzrost silny; 
liście ciemnopurpurowe;

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

c3 
с5

Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'Smpotw' PBR  
pęcherznica kalinolistna Tiny Wine – liście drobne, 
ciemnopurpurowe; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; 
polecana do uprawy w donicach;

4 40–60 
100–120

c5 
с20

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 c7,5
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Physocarpus opulifolius 'Zdechovice' 
pęcherznica kalinolistna 'Zdechovice' – czeska  
odmiana o ciemnoczerwonych liściach;

4 40–60 c3

PLATANUS – PLATAN

Platanus ×hispanica 'Acerifolia' 
platan klonolistny 'Acerifolia' – okazałe drzewo 
z charakterystycznie łuszczącą się korą;

6a 380–400 c30 8–10

Platanus orientalis  
platan wschodni – liście zielone, głęboko powcinane; 
drzewo z charakterystycznie łuszczącą się korą;

6b 120–140 c5

POPULUS – TOPOLA
Populus ×canadensis 'Serotina Aurea' 
topola kanadyjska 'Serotina Aurea' – potężne drzewo; 
liście złotożółte;

4 140–160 c7,5

Populus ×candicans 'Aurora' 
topola włochata 'Aurora' – wysokie drzewo; liście 
młodych przyrostów biało-różowe;

4 120–140 c7,5

Populus deltoides 'Fuego' 
topola amerykańska 'Fuego' – silnie rosnące drzewo; 
liście ciemnopurpurowe;

5b 140–160 c10

Populus lasiocarpa 
topola wielkolistna – wolno rosnące drzewo; liście 
jajowate, do 35 cm długości;

6a 180–200 c7,5

Populus nigra 'Italica' 
topola włoska 'Italica' – popularne, szybko rosnące 
drzewo o wąskokolumnowej koronie;

5b 240–260 c15 6–8

Populus tremula 'Erecta' 
topola osika 'Erecta' – odmiana wąskolumnowa; 2 400–420 c45 8–10

POTENTILLA – PIĘCIORNIK

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 
30–35

c2 
с3

Potentilla fruticosa Creme Brulee 'Bailbrule'  
pięciornik krzewiasty Creme Brulee – kwiaty 
czystobiałe, półpełne kontrastują z ciemnozielonymi 
liśćmi;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa 'Daydawn' 
pięciornik krzewiasty 'Daydawn' – kwiaty łososiowe; 3 20–30 c2
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ePotentilla fruticosa Double Punch Cream  
'Mincrero01'  
pięciornik krzewiasty Double Punch Cream – 
kwiaty kremowobiałe, półpełne; w pąkach różowe;

3 30–40 c3

Potentilla fruticosa Double Punch Gold 
'Minjau03'  
pięciornik krzewiasty Double Punch Gold  
– kwiaty żółte, półpełne;

3 30–40 c3

Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 
'Mincrer04'  
pięciornik krzewiasty Double Punch Pastel – 
kwiaty kremowo-różowe, półpełne;

3 30–40 c3

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

Potentilla fruticosa 'Klondike' 
pięciornik krzewiasty 'Klondike' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

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 30–40 c3

Potentilla fruticosa Lovely Pink 'Pink Beauty' PBR 
pięciornik krzewiasty Lovely Pink – krzew do  
0,5 m wys.; kwiaty bardzo duże, różowe;

3
20–30 
25–35 

40–60

c2 
с3 
с5

Potentilla fruticosa 'Lucas Red' 
pięciornik krzewiasty 'Lucas Red' – kwiaty czerwone; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Mango Tango 'Uman' PBR 
pięciornik krzewiasty Mango Tango – krzew do 60 cm; 
kwiaty żółtopomarańczowe; pokrój wyprostowany;

3 20–30 
25–35

c2 
с3
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Potentilla fruticosa Marian Red Robin 'Marrob' 
pięciornik krzewiasty Marian Red Robin – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa Pink Paradise 'Kupinpa' PBR 
pięciornik krzewiasty Pink Paradise – kwiaty duże, 
podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie;

3 20–30 
25–35

c2 
с3

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 'Snowbird' 
pięciornik krzewiasty 'Snowbird' – kwiaty białe; pokrój 
zwarty;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Thunderhead' 
pięciornik krzewiasty 'Thunderhead' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

PRUNUS – ŚLIWA, CZEREMCHA, MIGDAŁEK, WIŚNIA, MORELA

Prunus 'Accolade'  
wiśnia 'Accolade' – kwiaty duże, różowe, półpełne; 5b 100–120 

160–180
c7,5 
с5

 

Prunus avium 'Pendula' 
czereśnia ptasia 'Pendula' – pokrój parasolowaty; 5a 60–80 

120–140
c5 

с10
pa 
pa

Prunus avium 'Plena' 
czereśnia ptasia 'Plena' – kwiaty pełne, białe; 5a 80–100 c5

Prunus 'Beni-yukata'  
śliwa 'Beni-yukata' – kwiaty różowe, pełne; purpurowe 
przebarwienie jesienne;

6a 120–140 c12

Prunus 'Blireana' 
śliwa 'Blireana' – liście duże, ciemnopurpurowe; kwiaty 
ciemnoróżowe, pełne;

6a 80–100 c5

Prunus cerasifera  
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych 
kwiatach i drobnych żółtych lub pomarańczowych 
owocach, tzw. mirabelkach;

5a 100–120 c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam'  
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój kolumnowy; 
liście purpurowoczerwone; 

5b

60–80 
180–200 
240–260 
100–120

c5 
c5 
c15 
c5

 
 
 

pa

Prunus cerasifera 'Hessei'  
śliwa ałycza 'Hessei' – liście czerwone, żółto pstre; 
blaszka liściowa poszarpana;

5a
60–80 
80–100 
120–140

c5 
c5 
c5

 
pa 
pa

Prunus cerasifera 'Hollywood'  
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; 
duże, czerwone owoce;

5b 60–80 c5
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ePrunus cerasifera 'Pissardii'  
śliwa ałycza 'Pissardii' – liście ciemnopurpurowe;  
kwiaty różowe; 

5b 220–240 c15

Prunus cerasifera 'Pissardii' × Prunus ussuriensis  
śliwa ałycza 'Pissardii' × śliwa usuryjska – mieszaniec 
otrzymany w Rosji; liście duże, czerwone; duża 
wytrzymałość na niskie temperatury;

4 80–100 
140–160

c5 
c5

 

Prunus cerasifera 'Purpurea' 
śliwa ałycza 'Purpurea' – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty różowe;

5b 140–160 c5

Prunus cerasifera 'Rosea Plena' 
śliwa ałycza 'Rosea Plena' – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty pełne, różowe;

5b 80–100 c5

Prunus cerasifera 'Woodii' 
śliwa ałycza 'Woodii' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty 
różowe;

5b 140–160 c20 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 ×cistena 
śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście 
ciemnopurpurowe

6a
60–80 
80–100 
80–100

c5 
c10 
c5

 
 

pa

Prunus 'Colingwood Ingram'  
wiśnia 'Colingwood Ingram' – niewielkie drzewo 
o jaskrawo różowych kwiatach;

6a 100–120 c12

Prunus ×eminens 'Umbraculifera' 
wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' – wyjątkowo regularna, 
gęsta korona;

5b 200–220 
200–220

c45 
c60

8–10 
10–12

pa 
pa

Prunus 'Hally Jolivette'  
wiśnia 'Hally Jolivette' – piękny wysoki krzew; kwiaty 
w pąkach różowe, po otwarciu półpełne, drobne, białe 
z różowym środkiem;

5b 60–80 
160–180

c5 
c5

 

Prunus incisa 'Arboretum Kórnik' 
wiśnia wczesna 'Arboretum Kórnik' – jedna 
z najwcześniej kwitnących wiśni japońskich; kwiaty 
drobne, bladoróżowe; kwitnie bardzo obficie;

6a 120–140 c5

Prunus incisa 'February Red' 
wiśnia wczesna 'February Red' – kwiaty różowe, 
pojedyncze; najwcześniej kwitnąca odmiana wiśni;

6a 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Prunus incisa Frilly Frock 'Mattrilly' 
wiśnia wczesna Frilly Frock – pokrój płaczący, 
parasolowaty; liście nieregularnie żółto obrzeżone;

6a 100–120 
120–140

c10 
c7,5

pa 
pa
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Prunus incisa 'Kojou-no-mai' 
wiśnia wczesna 'Kojou-no-mai' – kwiaty białe;  
karłowa forma z powyginanymi pędami;

6a 30–40 
60–80

c3 
c5

Prunus incisa 'Pean' 
wiśnia wczesna 'Pean' – wysoki krzew; kwiaty 
pojedyncze, różowe;

6a 140–160 c5

Prunus 'Kiku-shidare-zakura' 
wiśnia 'Kiku-shidare-zakura' – kwiaty pełne, różowe; 
forma zwisająca;

6b

140–160 
200–220 
180–200 
200–220 
200–220 
200–220 
200–220

c5 
c20 
c15 
c30 
c30 
c43 
c60

 
 
 
 

8–10 
10–12 
12–14

 
 

pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Prunus 'Kornicensis' 
wiśnia 'Kornicensis' – polska, bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; kwiaty duże, białe, delikatnie różowiejące;

4 80–100 
160–180

c5 
c5

 

Prunus mume 'Beni-chi-dori'  
morela japońska 'Beni-chi-dori' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnoróżowe;

6b 60–80 c5

Prunus mume 'Dawn'  
morela japońska 'Dawn' – kwiaty różowe, półpełne; 
pokrój rozłożysty;

6b 60–80 c5

Prunus mume 'Pendula'  
morela japońska 'Pendula' – kwiaty różowe, półpełne; 
pokrój płaczący;

6b 120–140 
140–160

c5 
c5

 
pa

Prunus nipponica 'Brillant' 
wiśnia nippońska 'Brillant' – kwiaty białe; krzew  
do 2,5 m;

5b 80–100 c7,5 pa

Prunus nipponica 'Ruby' 
wiśnia nippońska 'Ruby' – krzew do 4–5 m wys.;  
kwiaty ciemnoróżowe;

5b
60–80 

100 – 120 
160–180

c5 
c10 
c12

 
pa 

Prunus 'Okame'  
wiśnia 'Okame' – niewielkie drzewo, bardzo obficie 
kwitnące przed rozwojem liści; kwiaty ciemnoróżowe 
w pąkach, po otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;

6a 160–180 
200–220

c5 
c10

 

Prunus padus 'Albertii' 
czeremcha pospolita 'Albertii' – regularny, stożkowaty 
pokrój;

3 120–140 c5

Prunus padus 'Colorata' 
czeremcha pospolita 'Colorata' – liście 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

3 100–120 c5

Prunus padus 'Nana' 
czeremcha pospolita 'Nana' – regularna, kulista korona 
do 3 m średnicy; liście duże, skórzaste;

3 40–60 
180–200

c5 
c20

 
pa
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ePrunus padus 'Nowosibirskaja' 
czeremcha pospolita 'Nowosibirskaja' – liście duże, 
purpurowoczerwone;

3 140–160 
160–180

c5 
c5

 

Prunus padus 'Tiefurt'  
czeremcha pospolita 'Tiefurt' – drzewo o eliptycznej, 
gęstej koronie; odmiana polecana do sadzenia 
w miastach;

3 140–160 c5

Prunus 'Pandora' 
wiśnia 'Pandora' – kwiaty śnieżnobiałe; gęste, obficie 
kwitnące drzewo;

5b 120–140 
420–440

c5 
c30

 
10–12

 

Prunus pendula 
wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój zwisający; 6a

180–200 
200–220 
200–220

c12 
c20 
c30

 
 

6–8

pa 
pa 
pa

Prunus pendula 'Beni-shidare' (Prunus ×subhirtella 
'Pendula Rubra') 
wiśnia zwisła 'Beni-shidare' – pokrój zwisający; kwiaty 
ciemnoróżowe, pojedyncze;

6a

120–140 
140–160 
200–220 
200–220

c10 
c12 
c20 
c30

 
 
 

12–14

pa 
pa 
pa 
pa

Prunus pensylvanica  
wiśnia pensylwańska – rzadko spotykany gatunek wiśni 
o pięknych, wydłużonych, błyszczących liściach; drobne 
czerwone owoce nadają się na przetwory;

3 100–120 c5

Prunus persica 'Melred Weeping'  
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój 
płaczący, parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b
80–100 
120–140 
140–160

c15 
c15 
c15

pa 
pa 
pa

Prunus persica 'Pink Peachy'    
brzoskwinia zwyczajna 'Pink Peachy' – kwiaty różowe; 
liście podłużne, błyszczące; karłowa, zwarta forma;

6b 50–60 c15 pa

Prunus persica 'Red Peachy'    
brzoskwinia zwyczajna 'Red Peachy' – kwiaty 
ciemnoróżowe; karłowa, zwarta forma;

6b 50–60 c15 pa

Prunus persica 'White Peachy'    
brzoskwinia zwyczajna 'White Peachy' – kwiaty białe; 
karłowa, zwarta forma;

6b 50–60 c15 pa

Prunus pumila var. depressa  
wiśnia karłowa odmiana płożąca – zwarty, niski ścielący 
się krzew, polecany jako roślina okrywowa; piękny, 
jesienny kolor liści;

4 40–60 c5

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;

4 140–160 
300–320

c5 
c30

 
6–8
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Prunus serrula 
wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne drzewo 
o początkowo łuszczącej się, później gładkiej, 
mahoniowobrązowej korze;

6b 140–160 
340–360

c5 
c30

 

Prunus serrula 'Amber Scots' 
wiśnia tybetańska 'Amber Scots' – kora 
bursztynowopomarańczowa;

6b 120–140 c5

Prunus serrulata 'Amanogawa' 
wiśnia piłkowana 'Amanogawa' – kolumnowa forma; 
duże, pełne, różowe kwiaty;

6b

140–160 
100–120 
180–200 
340–360

c5 
c10 
c20 
c45

 
 
 

6–8

 
pa 
 

Prunus serrulata 'Kanzan' 
wiśnia piłkowana 'Kanzan' – znana odmiana  
o pełnych różowych kwiatach;

6a

140–160 
160–180 
180–200 
280–300 
360–380 
220–240

c5 
c15 
c20 
c45 
c60 
c160

 
 
 

8–10 
10–12 

 
 
 

pa 
pa 

Prunus serrulata 'Little Jeremy' 
wiśnia piłkowana 'Little Jeremy' – bardzo karłowa, 
miniaturowa odmiana; roczny przyrost to kilka 
centymetrów; kwiaty białe;

6a 60 
80–100

c5 
c5

pa 
pa

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 
wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – kwiaty pełne, 
różowe; liście ciemnopurpurowe;

6a

120–140 
160–180 
180–200 
100–120 
360–380 
360–380

c5 
c5 
c15 
c10 
c30 

c280

 
 

8–10 
 
 

 
 
 

pa 
pa 

Prunus serrulata 'Shimidsu' 
wiśnia piłkowana 'Shimidsu' – kwiaty duże, białe,  
pełne;

6a
120–140 
160–180 
320–340

c5 
c5 

c43

 
 

8–10

Prunus serrulata 'Shirotae' 
wiśnia piłkowana 'Shirotae' – bardzo duże (5 cm 
średnicy), półpełne, białe kwiaty; korona rozłożysta;

6a 120–140 c5

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'  
wiśnia piłkowana 'Sunset Boulevard' – pokrój 
kolumnowy; kwiaty duże, pojedyncze, białe;

6a 420–440 
480–500

c20 
c30

10–12 
12–14

 
pa

Prunus serrulata 'Taihaku' 
wiśnia piłkowana 'Taihaku' – bardzo duże (do 6 cm 
średnicy), pojedyncze, czystobiałe kwiaty; młode liście 
brązowawe, później zielenieją;

6a 100–120 
100–120

c5 
c7,5

 
pa

Prunus serrulata 'Takasago'  
wiśnia piłkowana 'Takasago' – kwiaty jasnoróżowe, 
półpełne; młode liście czerwonawe, potem zielenieją;

6a 100–120 c7,5 pa
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ePrunus serrulata 'Ukon' 
wiśnia piłkowana 'Ukon' – kwiaty w pąkach 
żółtozielone, po otwarciu kremowożółte, półpełne, 
bardzo duże; jedna z najoryginalniejszych wiśni 
japońskich;

6a 100–120 
340–360

c7,5 
c55

 
14–16

pa 
pa

Prunus 'Snow Fountains' 
wiśnia 'Snow Fountains' – piękny, malowniczy,  
płaczący pokrój; kwiaty czystobiałe;

6a 120–140 c10 pa

Prunus spinosa 
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty 
białe; owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 60–80 c5

Prunus 'Spire' 
wiśnia 'Spire' – kwiaty jasnoróżowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

6a 60–80 c5

Prunus ×subhirtella 'Autumnalis Rosea' 
wiśnia różowa 'Autumnalis Rosea' – kwiaty różowe; 
zaczyna kwitnąć późną jesienią;

6a 180–200 
120–140

c5 
c10

 
pa

Prunus ×subhirtella 'Dahlem' 
wiśnia różowa 'Dahlem' – niezwykle obficie kwitnący 
wysoki krzew; kwiaty są półpełne, białe z delikatnym, 
różowym odcieniem;

6a 80–100 c5

Prunus ×subhirtella 'Fukubana' 
wiśnia różowa 'Fukubana' – nieduże drzewo; kwiaty 
półpełne, różowe;

6a 100–120 
160–180

c5 
c5

 

Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea' 
wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' – pokrój szeroko 
parasolowaty; kwiaty jasnoróżowe, pełne;

6a
120–140 
160–180 
200–220

c10 
c10 
c30

 
 

10–12

pa 
pa 
pa

Prunus 'The Bride'  
wiśnia 'The Bride' – wysoki, rozłożysty krzew; kwiaty 
pojedyncze, białe, podczas przekwitania różowieją; 
kwitnienie niezwykle obfite;

5b 140–160 c5

Prunus triloba 
migdałek trójklapowy – kwiaty różowe, pełne, 
przypominające małe różyczki; pojawiają się na całych 
pędach przed rozwojem liści;

6a 140–160 c15 pa

Prunus virginiana 'Canada Red'  
czeremcha wirginijska 'Canada Red' – liście 
ciemnopurpurowe;

4 80–100 
240–260

c5 
c20

Prunus virginiana 'Shubert' 
czeremcha wirginijska 'Shubert' – liście duże, 
ciemnopurpurowe; młode przyrosty zielone;

4 80–100 c5

Prunus yedoensis 'Ivensii'  
wiśnia jedońska 'Ivensii' – kwiaty białe; pokrój 
zwisający;

6a 100–120 
120–140

c7,5 
c10

pa 
pa
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PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis  
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony 
z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), 
jadalne;

6a 60–80 
80–100

c5 
c5

 

PTELEA – PARCZELINA

Ptelea trifoliata 'Aurea' 
parczelina trójlistkowa 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 40–60 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 60–80 
180–200

c5 
c20

Pterostyrax hispida 
styrakowiec japoński – rzadko spotykany krzew 
o egzotycznym wyglądzie; delikatne, białe kwiaty 
zebrane są w puszyste, zwisające kwiatostany;

6b 60–80 c5

Pterostyrax psilophyllus  
styrakowiec cienkolistny – bardzo rzadki gatunek 
pochodzący ze środkowych Chin; białe kwiaty  
zebrane w niewielkie wiechowate kwiatostany;

6b 60–80 c5

PYRACANTHA – OGNIK

Pyracantha 'Ces' 
ognik 'Ces' – bardzo karłowa, niska, zwarta odmiana; 6b 40–60 c3

Pyracantha coccinea 'Anatolia'  
ognik szkarłatny 'Anatolia' – szeroki, rozłożysty, 
silnie rosnący krzew; owoce pomarańczowe; wysoka 
odpornoś na mróz;

6a 40–60 c3

Pyracantha 'Orange Glow' 
ognik 'Orange Glow' – pokrój wyprostowany; owoce 
pomarańczowe; odmiana odporna na parcha;

6b 60–80 
80–100

c3 
c7,5

Pyracantha 'Soleil d'Or' 
ognik 'Soleil d'Or' – szeroki krzew; owoce żółte; 
odporny na choroby;

6b 60–80 
80–100

c3 
c7,5

QUERCUS – DĄB

Quercus cerris 
dąb burgundzki – liście skórzaste, błyszczące; żołędzie 
w ozdobnych, „kudłatych” miseczkach;

6a 200–220 c7,5

Quercus cerris 'Argenteovariegata'  
dąb burgundzki 'Argenteovariegata' – liście szeroko 
biało obrzeżone;

6a 80–100 
160–180

c10 
c10

pa 
pa

Quercus cerris 'Curly Head' PBR  
dąb burgundzki 'Curly Head' – wzrost powolny, 
kolumnowy; liście poskręcane, ciemnozielone;

6a 60–100 
120–140

c12 
c12

pa 
pa
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eQuercus cerris 'Marmorata' 
dąb burgundzki 'Marmorata' – liście 
żółtomarmurkowane;

6a 60–80 c10 pa

Quercus 'Crimson Spire'  
dąb 'Crimson Spire' – pokrój kolumnowy; liście 
błyszczące, jesienią przebarwiają się na czerwono;

5a 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 
300–320

c5 
c130

 
10–12

Quercus palustris 'Green Dwarf ' 
dąb błotny 'Green Dwarf ' – zwarta, karłowa odmiana; 
dorasta do 1,2 m wys.;

5a
40–60 

120–140 
160–180

c5 
c5 
c15

 
pa 
pa

Quercus palustris 'Green Pillar' 
dąb błotny 'Green Pillar' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 80–100 

340–360
c5 

c90
 

10–12
 

Quercus palustris 'Isabel' 
dąb błotny 'Isabel' – pokrój zwarty, kulisty; 5a 80–100 c10 pa

Quercus palustris 'Windischleuba' 
dąb błotny 'Windischleuba' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

5a 100–120 c10 pa

Quercus petraea 'Purpurea' 
dąb bezszypułkowy 'Purpurea' – odmiana o czerwonych 
liściach;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Mespilifolia' 
dąb bezszypułkowy 'Mespilifolia' – liście w dużej części 
całobrzegie, długie;

5a 140–160 c5

Quercus petraea 'Westcolumn' 
dąb bezszypułkowy 'Westcolumn' – forma kolumnowa; 5a 60–80 

140–160
c5 
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 c5

Quercus phellos  
dąb laurowy – drzewo oryginalnym ulistnieniu, 
przypominającym liście wierzb – 12 cm długości  
i 1–2,5 cm szerokości; 

6b 180–200 c5

Quercus pontica 
dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, skórzastych, 
jajowatych liściach; wzrost bardzo powolny;

6b 60–80 
120–140

c5 
c10

 
pa

Quercus pubescens 'Cucullata' 
dąb omszony 'Cucullata' – liście omszone,  
łyżeczkowato powyginane;

6a 60–80 c5

Quercus robur 
dąb szypułkowy – wysokie drzewo o rozłożystej 
koronie;

5a 100–120 c5
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Quercus robur 'Argenteomarginata' 
dąb szypułkowy 'Argenteomarginata' – liście delikatnie 
biało obrzeżone;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Argenteomarmorata' 
dąb szypułkowy 'Argenteomarmorata' – liście biało 
pstre;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Atropurpurea' 
dąb szypułkowy 'Atropurpurea' – liście 
purpurowoczerwone;

5a
60–80 
80–100 
120–140

c5 
c5 

c10

 
pa 
pa

Quercus robur 'Blue Gnome' 
dąb szypułkowy 'Blue Gnome' – zwarta, karłowa 
odmiana o szarawym odcieniu liści;

5a 40–50 c5

Quercus robur 'Castle Howard' 
dąb szypułkowy 'Castle Howard' – młode pędy 
czerwone; liście duże, biało pstre;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Compacta' 
dąb szypułkowy 'Compacta' – zwarta, karłowa 
odmiana;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Concordia' 
dąb szypułkowy 'Concordia' – liście żółte; 5a 80–100 c5

Quercus robur 'Cristata'  
dąb szypułkowy 'Cristata' – liście grzebieniasto 
poskręcane;

5a 120–140 c5

Quercus robur 'Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Cucullata' – liście łyżeczkowato 
powyginane;

5a 120–140 c5

Quercus robur 'Facrist' 
dąb szypułkowy 'Facrist' – liście grzebieniasto 
poskręcane; pokrój kolumnowy;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Fastigiata' 
dąb szypułkowy 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 5a 80–100 

360–380
c5 

c130
 

12–14
 

Quercus robur 'Fastigiate Koster' 
dąb szypułowy 'Fastigiate Koster' – korona  
kolumnowa, wąska;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Fűrst Schwarzenberg' 
dąb szypułkowy 'Fűrst Schwarzenberg' – pędy 
świętojańskie biało pstre;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Gnome'  
dąb szypułkowy 'Gnome' – zwarta, karłowa forma; 
pokrój nieregularny;

5a 40–50 c5

Quercus robur 'Heterophylla Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Heterophylla Cucullata' – liście 
różnokształtne, łyżeczkowato powyginane;

5a 120–140 
140–160

c5 
c10

 
pa

Quercus robur 'Irtha' 
dąb szypułkowy 'Irtha' – liście nieregularne, poskręcane; 5a 60–80 c5
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eQuercus 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 

120–140 
360–380

c5 
c5 

c130

 
 

12–14

 
 

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 
140–160

c5 
c10

 
pa

Quercus robur 'Kasseler Rakete'  
dąb szypułkowy 'Kasseler Rakete' – wąskokolumnowy 
pokrój;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Menhir' 
dąb szypułkowy 'Menhir' – pokrój kolumnowy; 
karłowa, zwarta forma;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Miky' 
dąb szypułkowy 'Miky' – forma karłowa; liście 
błyszczące, zielone, głęboko powcinane;

5a 60–80 
80–100

c5 
c5

 
pa

Quercus robur 'Pectinata' 
dąb szypułkowy 'Pectinata' – liście głęboko powciane, 
„grzebieniowate”;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

Quercus robur 'Pendula' 
dąb szypułkowy 'Pendula' – forma płacząca; 5a 120–140 c10 pa

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 'Salfast' 
dąb szypułkowy 'Salfast' – liście całobrzegie, podobne 
do liści wierzby; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 
160–180

c5 
c5

Quercus robur 'Scolopendriifolia' 
dąb szypułkowy 'Scolopendriifolia' – liście wydłużone, 
łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

 
pa

Quercus robur 'Siedlec' 
dąb szypułkowy 'Siedlec' – jeden z najwęższych, 
kolumnowych dębów;

5a 80–100 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 60–80 c5
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Quercus robur 'Tromp Dwarf ' 
dąb szypułkowy 'Tromp Dwarf ' – liście mocno 
poskręcane; pędy powyginane; wzrost powolny;  
idealna odmiana na „bonsai”;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Variegata' 
dąb szypułkowy 'Variegata' – liście z nieregularnymi, 
kremowożółtymi plamami;

5a 60–80 
120–140

c5 
c10

 
pa

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 
240–260 
340–360

c10 
c25 
c30

 
 

6–8
Quercus rubra 'Aurea' 
dąb czerwony 'Aurea' – duże, żółte liście; 5a 80–100 

160–180
c7,5 
c10

Quercus rubra 'Haaren' 
dąb czerwony 'Haaren' – karłowa, kulista forma; 6a 80–100 c10 pa

Quercus rubra 'Rocket' 
dąb czerwony 'Rocket' – pokrój kolumnowy; 5b 100–120 

240–260
c7,5 
c10

Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride' 
dąb czerwony 'Wolfsdonk's Pride' – liście biało upstrzone; 6a 120–140 c10 pa

Quercus serrata 'Ishii' 
dąb piłkowany 'Ishii' – liście białokremowo  
nakrapiane; wysoka wytrzymałość na mróz;

5b 60–80 
140–160

c5 
c10

 
pa

Quercus ×warei Kindred Spirit 'Nadler' 
dąb Ware'a Kindred Spirit – liście błyszczące 
ciemnozielone, od spodu szarawe; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus ×warei Regal Prince 'Long' 
dąb Ware'a Regal Prince – pokrój kolumnowy; 
błyszczące, skórzaste liście;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

Quercus ×warei 'Wind Candle'  
dąb Ware'a 'Wind Candle' – pokrój wąskokolumnowy; 
błyszczące, skórzaste liście;

5b 60–80 c5

RHAMNUS – KRUSZYNA
Rhamnus frangula 
kruszyna pospolita – wysoki krzew, występujący 
w podszycie europejskich lasów; dobrze rośnie na 
glebach wilgotnych;

3 40–60 c5

Rhamnus frangula 'Aspleniifolia' 
kruszyna pospolita 'Aspleniifolia' – blaszka liściowa 
tylko wokół głównego nerwu;

3 60–80 
120–140

c5 
c20

Rhamnus frangula 'Fine Line' 
kruszyna pospolita 'Fine Line' – pokrój kolumnowy; 
blaszka liściowa tylko wokół głównego nerwu;

3
40–60 
80–100 

220–240

c5 
c7,5 
c43

 
 

Rhamnus frangula 'Minaret' 
kruszyna pospolita 'Minaret' – pokrój kolumnowy; 3 40–60 c5
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eRHODOTYPOS – RÓŻOWIEC
Rhodotypos scandens 
różowiec biały – krzew dorastający do 1,5 m wys. 
o rozłożystym pokroju; śnieżnobiałe kwiaty mają  
do 5 cm średnicy;

6a 40–60 c5

RHUS – SUMAK
Rhus glabra 'Laciniata' 
sumak gładki 'Laciniata' – liście postrzępione;  
czerwone nerwy;

5a 80–100 
100–120

c5 
c10

Rhus typhina 'Dissecta' 
sumak octowiec 'Dissecta' – liście postrzępione; 5a 80–100 

100–120
c5 

c10
Rhus typhina Tiger Eyes 'Bailtiger' PBR  
sumak octowiec Tiger Eyes – liście postrzępione, 
złotożółte;

5a 60–80 c5

RIBES – PORZECZKA
Ribes alpinum 'Pumilum' 
porzeczka alpejska 'Pumilum' – niska, ścieląca 
się odmiana, polecana jako roślina okrywowa 
w chłodniejsze rejony Europy i Azji;

3 30–40 c3

Ribes alpinum 'Schmidt' 
porzeczka alpejska 'Schmidt' – zwarty krzew do  
1,5 m wys.; liście bardzo drobne;

3 20–30 
60–80

c2 
c5

Ribes glandulosum 
porzeczka gruczołowata – pędy płożą się po ziemi; 
bardzo wytrzymała na mróz roślina okrywowa;

2 40–50 c3

Ribes sanguineum 'Brianjou' 
porzeczka krwista 'Brianjou' – liście złocistożółte; 
kwiaty ciemnoróżowe;

5b 40–60 c3

ROBINIA – GROCHODRZEW, ROBINIA, „AKACJA”
Robinia 'Anna Irena' PBR   
robinia 'Anna Irena' – nowa polska odmiana 
odznaczająca się dwubarwnymi, biało-różowymi 
kwiatami;

5a 140–160 c5

Robinia boyntonii 
robinia Boyntona – krzew dorastający do 2 m wys.; 
kwiaty intensywnie rożówe; pędy pokryte gęsto 
szczecinowatymi włoskami;

6a 120–140 c15

Robinia hartwigii 
robinia Hartwiga – duże drzewo; kwiaty różowe; 5a 120–140 c5

Robinia hispida 'Macrophylla' 
robinia szczeciniasta 'Macrophylla' – kwiaty duże, 
różowe, zebrane w grona; pędy pokryte czerwoną 
szczeciną; krzew do 2 m wys.;

6a 80–100 c7,5

Robinia ×margaretta Casque Rouge 'Pink Cascade' 
robinia Małgorzaty Casque Rouge – obficie 
kwitnąca na różowo, szybko rosnąca odmiana;

5b 120–140 c5
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Robinia pseudoacacia 'Altdorf ' 
robinia akacjowa 'Altdorf ' – złotożółte liście pięknie 
kontrastują z czerwonawymi pędami;

5a
120–140 
180–200 
300–320

c5 
c15 
c20

Robinia pseudoacacia 'Aurea' 
robinia akacjowa 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny; 5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Coluteoides' 
robinia akacjowa 'Coluteoides' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne,  
przypominające kształtem liście Colutea;

5a 100–120 c5

Robinia pseudoacacia 'Fastigiata' 
robinia akacjowa 'Fastigiata' – pokrój wzniesiony; liście 
pięciolistkowe;

5a 120–140 
200–220

c5 
c15

Robinia pseudoacacia 'Frisia' 
robinia akacjowa 'Frisia' – piękna, żółtolistna odmiana; 5a 140–160 

240–260
c5 

c20

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 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula' 
robinia akacjowa 'Monophylla Pendula' – drzewo 
o nieregularnym, przewisającym pokroju; liście 
najczęściej pięciolistkowe z rzadko ułożonymi listkami;

5a 140–160 
200–220

c5 
c15

Robinia pseudoacacia 'Myrtifolia' 
robinia akacjowa 'Myrtifolia' – karłowa forma; liście 
drobne, delikatne;

5b 200–220 c15

Robinia pseudoacacia 'Pendulifolia' 
robinia akacjowa 'Pendulifolia' – liście wydłużone, 
przewisające pod własnym ciężarem;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana' 
robinia akacjowa 'Rozynskiana' – liście i kwiatostany 
zwisające, do 50 cm długości; odmiana hodowli  
Feliksa Rożyńskiego ze Szkółek w Podzamczu;

5a 140–160 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 40–60 c5

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 
robinia akacjowa 'Umbraculifera' – popularna forma 
o kulistej koronie;

5b 200–220 
200–220

c60 
c90

10–12 
12–14

pa 
pa

Robinia 'Purple Robe'  
robinia 'Purple Robe' – wzrost szybki; kwiaty 
ciemnofioletowe;

5b 120–140 c5
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eROSA – RÓŻA

Rosa Brother Cadfael 'Ausglobe' PBR  
róża Brother Cadfael – kwiaty duże, kuliste, 
różowe, o intensywnym różanym zapachu; wysoki 
krzew lub pnącze; dorasta do 2 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Carolyn Knight 'Austurner' PBR 
róża Carolyn Knight – kwiaty pełne, morelowe 
z różowym rumieńcem o zapachu mirry i herbaty; 
dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 
80–100

c6 
c10

Rosa Charlotte 'Auspoly' PBR 
róża Charlotte – kwiaty pełne, pastelowożółte 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu 
herbaty; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 
80–100

c6 
c10

Rosa Constance Spry 'Ausfirst' PBR  
róża Constance Spry – kwiaty duże, pełne, różowe 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu  
mirry; pnącze do 3,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Crocus Rose 'Ausquest' PBR  
róża Crocus Rose – kwiaty duże, pełne, 
kremowobiałe, w kształcie rozet, o intensywnym 
różanym zapachu; krzew do 1,2 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Crown Princess Margareta  
'Auswinter' PBR  
róża Crown Princess Margareta – kwiaty 
pełne, w kształcie rozet, morelowo-pomarańczowe 
o intensywnym zapachu; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 
80–100

c6 
c10

Rosa Dame Judi Dench 'Ausquaker' PBR 
róża Dame Judi Dench – kwiaty pełne, 
pomarańczowobrzoskwiniowe, w kształcie rozet; 
o delikatnym zapachu herbaty; krzew do 1,2 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Falstaff 'Ausverse' PBR  
róża Falstaff – kwiaty pełne, ciemnokarminowo – 
fioletowe o atłasowym połysku; intensywny różany 
zapach; wysoki krzew lub pnącze; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa 'Fantin Latour'  
róża 'Fantin Latour' – kwiaty pełne, różowe, 
o czarkowatym kształcie; intensywny różany zapach; 
krzew do 1,2 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa 'Ferdinand Pichard' 
róża 'Ferdinand Pichard' – kwiaty pełne 
o zaokrąglonych płatkach i intensywnym różanym 
zapachu; kolor różowy w ciemnoróżowe paski; 
niezwykle oryginalna odmiana; dorasta do 1,25 m wys.;

6a 80–100 c10
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Rosa Fighting Temeraire 'Austrava' PBR  
róża Fighting Temeraire – kwiaty 
brzoskwiniowopomarańczowe z żółtym środkiem, 
pojedyncze i półpełne; intensywny różany zapach; 
błyszczące liście; krzew do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Golden Celebration 'Ausgold' PBR 
róża Golden Celebration – kwiaty duże, pełne, 
żółte o owocowym zapachu; krzew do 1,5 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa Harlow Carr 'Aushouse' PBR 
róża Harlow Carr – kwiaty pełne, różowe 
o intensywnym różanym zapachu; bardzo obfite 
kwitnienie; kulisty pokrój; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa James L. Austin 'Auspike' PBR  
róża James L. Austin – kwiaty pełne, ciemnoróżowe, 
o kształcie rozet; o zapachu owocowym; krzew  
do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Lady Of Shalott 'Ausnyson' PBR  
róża Lady Of Shalott – kwiaty pełne, morelowo 
– pomarańczowe o intensywnym zapachu herbaty; 
dorasta do 1,25 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa Maid Marion 'Austobias' PBR 
róża Maid Marion – kwiaty pełne, różowe 
o czarkowatym kształcie; delikatny zapach mirry; 
dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa 'Mme Hardy' 
róża 'Mme Hardy' – kwiaty pełne, białe; intensywny 
różany zapach; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Olivia Rose Austin 'Ausmixture' PBR 
róża Olivia Rose Austin – kwiaty pełne, 
jasnoróżowe o intensywnym owocowym zapachu; 
bardzo obfite kwitnienie; dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 
80–100

c6 
c10

Rosa Port Sunlight 'Auslofty' PBR 
róża Port Sunlight – kwiaty pełne o intensywnym 
zapachu herbaty; zewnętrzne płatki w kolorze 
kremowym, wewnętrzne w kolorze morelowo – 
brzoskwiniowym; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa Queen Of Sweden 'Austiger' PBR  
róża Queen Of Sweden – kwiaty pełne,  
jasnoróżowe, o czarkowatym kształcie; delikatny  
zapach mirry; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa 'Rosa Mundi' 
róża 'Rosa Mundi' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym 
i białym paskowaniem; widoczne żółte pręciki;  
różany zapach; niezwykle oryginalna odmiana;  
dorasta do 1,25 m wys.;

5b 60–80 
80–100

c6 
c10
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eRosa Royal Jubilee 'Auspaddle' PBR 
róża Royal Jubilee – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
o zaokrąglonych płatkach i owocowym zapachu; 
kształtem przypominają kwiat piwoni; krzew  
do 1,5 m wys.;

6b 60–80 
80–100

c6 
c10

Rosa Scepter d'Isle 'Ausland' PBR 
róża Scepter d'Isle – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
o zaokrąglonych płatkach i intensywnym zapachu 
mirry; bardzo obfite kwitnienie; krzew do 1,25 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa St. Swithun 'Auswith' PBR 
róża St. Swithun – bardzo duże, pełne, jasnoróżowe 
kwiaty o zaokrąglonych płatkach; pachną mirrą;  
krzew do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Teasing Georgia 'Ausbaker' PBR 
róża Teasing Georgia – kwiaty pełne, żółte, 
o intensywnym zapachu herbaty; pnącze lub krzew  
do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa The Alnwick Rose 'Ausgrab' PBR 
róża The Alnwick Rose – kwiaty pełne, różowe, 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu 
różanym z nutą maliny; krzew do 1,25 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa The Ancient Mariner 'Ausoutcry' PBR  
róża The Ancient Mariner – okazałe pełne,  
różowe kwiaty o czarkowatym kształcie i intensywnym 
zapachu różanym; niezwykle obfite kwitnienie; krzew 
do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa The Lady Gardener 'Ausbrass' PBR  
róża The Lady Gardener – kwiaty duże, pełne, 
morelowe, o intensywnym zapachu herbaty; dorasta  
do 1,25 m wys.;

6b 80–100 c10

Rosa Vanessa Bell 'Auseasel' PBR  
róża Vanessa Bell – kwiaty pełne, jasnożółte 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu 
zielonej herbaty z nutą miodu i cytryny; krzew do  
1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Wildeve 'Ausbonny' PBR  
róża Wildeve – kwiaty pełne, różowobrzoskwiniowe 
o intensywnym zapachu zielonej herbaty z nutą miodu 
i cytryny; krzew do 1,8 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Wollerton Old Hall 'Ausblanket' PBR  
róża Wollerton Old Hall – kwiaty pełne, 
kremowo – morelowe, o intensywnym różanym 
zapachu; pnącze lub krzew do 1,5 m wys.;

6b 80–100 c10
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Rosa 'Champlain'  
róża 'Champlain' – niski gęsty krzew osiągający  
1 m wys.; kwiaty ciemnoczerwone, pełne; doskonała 
roślina okrywowa;

5a 40–50 c4

Rosa ×damascena 'Blush Damask' 
róża damasceńska 'Blush Damask' – wysoki, 
przewisający krzew o pełnych, różowych, wyjątkowo 
silnie pachnących kwiatach; wysoka wytrzymałość  
na mróz;

4 30–40 
60–80

c3 
c5

Rosa Dart's Defender 'Defender' 
róża Dart's Defender – niski, ścielący się krzew; 
kwiaty różowe, duże; idealna odmiana do dużych 
nasadzeń;

5a 40–60 c3

Rosa 'Frontenac'  
róża 'Frontenac' – kwiaty różowe, półpełne; krzew  
do 1 m wys.; obfite kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa gallica 'Officinalis'  
róża francuska 'Officinalis' – jaskraworóżowe,  
pojedyncze kwiaty o intensywnym różanym zapachu; 
pomarańczowe owoce; roślina lecznicza; dorasta do  
2 m wys.; odmiana uprawiana od późnego średniowiecza;

5a 40–50 c5

Rosa Golden Penny 'Rugul' 
róża Golden Penny – róża okrywowa; kwiaty pełne, 
żółte;

6b 20–30 c2

Rosa 'Henry Hudson'  
róża 'Henry Hudson' – kwiaty białe, półpełne; krzew  
do 1 m wys.; obfite kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa 'Henry Kelsey'  
róża 'Henry Kelsey'- kwiaty pełne, czerwone z żółtym 
środkiem; pnącze do 2,5 m wys.;

5a 30–35 c3

Rosa 'Hope for Humanity' 
róża 'Hope for Humanity' – krzew bardzo odporny  
na mróz; kwiaty ciemnoczerwone, pełne;

5a 30–35 c3

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 'J.P. Connell' 
róża 'J.P. Connell' – kwiaty kremowożółte; kwitnie 
bardzo obficie; odmiana bardzo odporna na mróz;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Lambert Closse' 
róża 'Lambert Closse' – kwiaty pełne, różowe; dorasta 
do 1 m wys.;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Amorette' 
róża 'Morden Amorette' – kwiaty pełne, czerwone; 
dorasta do 1 m wys.; kwitnie bardzo obficie; bardzo 
odporna na mróz;

5a 30–35 c3
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eRosa 'Morden Blush' 
róża 'Morden Blush' – kwiaty pełne, moreloworóżowe; 
dorasta do 1 m wys.; kwitnie bardzo obficie; bardzo 
odporna na mróz;

5a 40–50 c4

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 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Morden Ruby' 
róża 'Morden Ruby' – kwiaty pełne, ciemnoróżowe; 
dorasta do 1 m wys.; kwitnie bardzo obficie; bardzo 
odporna na mróz;

5a 30–35 
40–50

c3 
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 'Morden Sunrise'  
róża 'Morden Sunrise' – kwiaty półpełne, 
żółtopomarańczowe; kwitnie bardzo obficie; bardzo 
odporna na mróz;

5a 40–50 c4

Rosa 'Orange Beauty' 
róża 'Orange Beauty' – róża okrywowa; kwiaty pełne, 
pomarańczowe;

6b 20 – 30 c2

Rosa Pink Blanket 'Wiljans' PBR 
róża Pink Blanket – okrywowa róża  
o pojedynczych, różowych kwiatach;

6a 30–40 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 Admiration 'Rosa Zwerg' 
roża pomarszczona Admiration – odmiana 
dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty duże, różowe, półpełne, 
intensywnie pachnące;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa 'Emotion'  
roża pomarszczona 'Emotion' – zwarty krzew 
okrywowy; dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty silnie 
pachnące, intensywnie różowe, półpełne;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa Exception 'Rotes Meer'  
roża pomarszczona Exception – odmiana dorasta  
do 0,8 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, półpełne;

5a 30–40 c3
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Rosa rugosa Passion 'Rokoko' 
roża 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 '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 40–50 c4

Rosa villosa  
róża jabłkowata – kwiaty różowe; owoce gatunku 
nadają się do przyrządzania syropów, konfitur i win; 

5a 40–60 c5

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

RUBUS – JEŻYNA

Rubus caesius 
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym 
nalotem; ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus cockburnianus Golden Vale 'Wyego' 
jeżyna białopędowa Golden Vale – krzew do  
1,5 m wys.; liście złotożółte; pędy pokryte 
srebrnobiałym nalotem woskowym;

6b 40–60 c3

Rubus microphyllus 'Variegatus' 
jeżyna drobnolistna 'Variegatus' – niski krzew 
dorastający do 0,5 m wys; drobne, biało i różowo 
upstrzone liście;

6b 40–60 c3

Rubus odoratus 
jeżyna pachnąca – ekspansywny krzew o dużych, 
5-klapowych liściach i atrakcyjnych dużych, różowych 
kwiatach; dorasta do 3 m wys.;

4 60–80 c5

Rubus spectabilis  
jeżyna okazała – kwiaty duże, różowe; jadalne owoce, 
przypominające owoce maliny;

6a 60–80 c5
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eRubus spectabilis 'Olympic Double' 
jeżyna okazała 'Olympic Double' – kwiaty duże, 
różowe, pełne, przypominające wyglądem małe 
różyczki; dobra roślina okrywowa;

6a 40–60 
60–80

c3 
c5

Rubus ulmifolius 'Bellidiflorus' 
jeżyna wiązolistna 'Bellidiflorus' – przewisający krzew 
lub pnącze ozdobne z różowych, pełnych kwiatów, 
przypominających kwiaty stokrotek;

6b 60–80 c3

SALIX – WIERZBA

Salix alba 
wierzba biała – popularne wilgociolubne drzewo; 
nieodłączny element polskiego krajobrazu;

4
180–200 
180–200 
180–200

c70 
c100 
c130

40–50 
50–60 
70–80

pa 
pa 
pa

Salix alba 'Aurea'  
wierzba biała 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny,  
typowy dla gatunku;

4 160–180 c7,5

Salix alba 'Chermesina' 
wierzba biała 'Chermesina' – pędy zimą pomarańczowe; 4 140–160 c7,5

Salix alba 'Dart's Snake' 
wierzba biała 'Dart's Snake' – pędy i liście spiralnie 
poskręcane;

4 140–160 
220–240

c7,5 
c12

Salix alba 'Drakenburg'  
wierzba biała 'Drakenburg' – kolumnowy pokrój; 4 180–200 

180–200
c30 
c70

25–30 
30–35

pa 
pa

Salix alba 'Golden Ness'  
wierzba biała 'Golden Ness' – pędy zimą jaskrawożółte; 4 140–160 c7,5

Salix alba 'Liempde'  
wierzba biała 'Liempde' – wąskokolumnowy pokrój; 
doskonała odmiana do nasadzeń miejskich;

4 180–200 
180–200

c30 
c70

20–25 
30–35

pa 
pa

Salix alba 'Strachowo' 
wierzba biała 'Strachowo' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; pędy zimą 
jasnopomarańczowe;

4 260–280 c30 6–8 pa

Salix alba 'Vitellina Pendula'   
wierzba biała 'Vitellina Pendula' – pędy złocistożółte; 
majestatyczny, płaczący pokrój;

5b 180–200 c7,5

Salix aurita 'Büchelberg' 
wierzba uszata 'Büchelberg' – liście nieregularnie 
kremowo upstrzone;

4 40–60 c3

Salix babylonica var. pekinensis 'Pendula'  
wierzba babilońska odm. pekińska 'Pendula' – drzewo 
o pięknym, majestatycznym, płaczącym pokroju; 
cienkie, delikatne, zwisające gałęzie;

6a 320–340 c12

Salix babylonica 'Tortuosa' 
wierzba babilońska 'Tortuosa' – drzewo 
o wyprostowanych, spiralnie poskręcanych pędach;

5b
60–80 

160–180 
220–240

c3 
c7,5 
c12
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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;

4 120 c5 pa

Salix caprea 'Ogon'  
wierzba iwa 'Ogon' – liście wiosną złotożółte, później 
bladożółte;

4 80–100 c3 pa

Salix caprea 'Pendula' 
wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca; 4

80 
120 
150 
180 
220 

80 -100

c3 
c5 
c5 

c7,5 
c10 
c12

 
 
 
 
 

8–10

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Salix caprea 'Silberglanz' 
wierzba iwa 'Silberglanz' – odmiana odznaczająca się 
wielkimi srebrzystoszarymi baziami; polecana  
do kompozycji florystycznych;

4 180–200 c15

Salix 'Caradoc' 
wierzba 'Caradoc' – gałęzie powyginane; kora 
pomarańczowożółta;

5b 140–160 
200–220

c7,5 
c12

Salix cinerea 'Tricolor' 
wierzba szara 'Tricolor' – liście szarozielone, biało 
i różowo upstrzone;

4 100 c3 pa

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 
200–220

c7,5 
c12

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 c7,5

Salix gracilistyla 'Mt Aso'  
wierzba wiotka 'Mt Aso' – niezwykle atrakcyjna 
odmiana odznaczająca się czerwonoróżowymi baziami; 
kwitnie w lutym;

6b
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c7,5 
c3

pa
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Salix integra 'Hakuro-nishiki' 
wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' – odmiana  
o liściach biało i różowo upstrzonych;

6a

40–60 
80  
100 
120 
150 
180

c3 
c3 
c3 
c3 
c5 

c7,5

 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Salix integra 'Pendula' 
wierzba całolistna 'Pendula' – forma zwisająca; 6a 120 

150
c5 
c5

pa 
pa

Salix kurilensis 
wierzba kurylska – niski, ścielący się krzew; duże, 
skórzaste, błyszczące liście; 

4 20–25 
80

p13 
c3

 
pa

Salix ledebouriana 'Pyramidalis' 
wierzba Ledeboura 'Pyramidalis' – pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoszare;

4 120–140 c5

Salix magnifica 
wierzba wspaniała – oryginalny gatunek o wielkich 
(do 25 cm) srebrzystoszarych jajowatych liściach 
i długich (do 10 cm) baziach; młode przyrosty 
czerwonopurpurowe;

5a 80–100 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 c7,5

Salix 'Płakuczyj Gnom' 
wierzba 'Płakuczyj Gnom' – zwarta, karłowa odmiana 
o płaczącym pokroju;

4 30–40 c3

Salix purpurea 'Howki' 
wierzba purpurowa 'Howki' – pokrój kolumnowy; liście 
srebrzystoszare; ozdobne, czerwonawe kwiatostany;

5a 140–160 c7,5

Salix purpurea 'Nana' 
wierzba purpurowa 'Nana' – krzew do 0,5 m wys.; 
cienkie, wiotkie gałęzie; delikatne, srebrzyste liście;

5a 30–40 c2

Salix purpurea 'Nancy Saunders' 
wierzba purpurowa 'Nancy Saunders' – nowa 
odmiana o purpurowoczerwonych pędach, pięknie 
kontrastujących z szarosrebrnymi liśćmi;

5a 40–60 
80–100

c3 
c5

Salix purpurea 'Pendula'  
wierzba purpurowa 'Pendula' – forma zwisająca; liście 
srebrzystoszare;

5a 30–40 
100

c2 
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 
260–280

c7,5 
c12 
c30

 
 

8–10

 
pa 

Salix 'Sieriebristaja' 
wierzba 'Sieriebristaja' – wysoki, silnie rosnący krzew; 
liście pokryte srebrzystoszarym kutnerem;

4 140–160 c7,5
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Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' 
wierzba 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' – pędy i liście 
spiralnie poskręcane; kora oliwkowozielona; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4 160–180 c7,5

Salix udensis 'Golden Sunshine' PBR 
wierzba sachalińska 'Golden Sunshine' – zwarty, gęsty 
krzew; liście złotożółte;

6a 60–80 c7,5

Salix udensis 'Sekka' 
wierzba sachalińska 'Sekka' – końcówki gałązek 
staśmione, spłaszczone i powyginane;

5b 120–140 c7,5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus canadensis 'Acutiloba'  
bez kanadyjski 'Acutiloba' – liście postrzępione; 6a 60–80 c5

Sambucus miquelii 
bez Miquela – rzadki gatunek pochodzący z Sachalinu; 
ozdobne, czerwone owoce;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Anatole'   

bez czarny 'Anatole' – liście nieregularnie żółto 
upstrzone; wzrost silny;

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 
80–100

c5 
c15

Sambucus nigra Black Tower 'Eiffel 1' PBR 

bez czarny Black Tower – pokrój kolumnowy; liście 
ciemnopurpurowe;

5b
40–60 

100–120 
140–160

c5 
c15 
c45

 
 

Sambucus nigra 'Blue Sheen'  
bez czarny 'Blue Sheen' – bordowe liście 
z niebieskawym połyskiem; kwiaty jasnoróżowe;

5b 60–80 c5

Sambucus nigra subsp. cerulea  
bez czarny podgatunek niebieski – owoce 
szaroniebieskie, zebrane w okazałe owocostany;

6b 40–60 c5

Sambucus nigra 'Din Dryfol'    
bez czarny 'Din Dryfol' – odmiana obficie owocująca;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra Golden Tower 'Jdeboer001' PBR 

bez czarny Golden Tower – liście żółte, głęboko 
powcinane; pokrój wzniesiony;

6a 40–60 
80–100

c5 
c10

Sambucus nigra 'Green Tower'  
bez czarny 'Green Tower' – pokrój wyprostowany, 
kolumnowy; liście pokarbowane, ciemnozielone;

5a 60–80 c6
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eSambucus nigra 'Guincho Purple' 
bez czarny 'Guincho Purple' – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Laciniata' 
bez czarny 'Laciniata' – liście głęboko powcinane; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Linearis' 
bez czarny 'Linearis' – listki bardzo wąskie, nitkowate; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Marion Bull' 
bez czarny 'Marion Bull' – liście drobne, karbowane 
z żółtymi przebarwieniami;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Monstrosa' 
bez czarny 'Monstrosa' – pędy staśmione; dziwaczny 
wygląd krzewu;

5a 80–100 c5

Sambucus nigra 'Naomi' 
bez czarny 'Naomi' – liście biało obrzeżone; 5a 40–60 c5

Sambucus 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 pa

Sambucus nigra 'Plena' 
bez czarny 'Plena' – kwiaty pełne; 5a 60–80 c10

Sambucus nigra 'Pulverulenta' 
bez czarny 'Pulverulenta' – liście biało nakrapiane; 5a 30–40 

40–60
c3 
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 'Variegata' 
bez czarny 'Variegata' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra f. viridis 
bez czarny forma zielona – owoce po dojrzeniu 
żółtawozielone;

5a 40–60 
60–80

c5 
c10

Sambucus racemosa 'Goldenlocks' 
bez koralowy 'Goldenlocks' – gęsty krzew do 0,8 m 
wys.; liście żółte, postrzępione;

5b 40–60 
80–100

c5 
c5

 
pa

Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' 
bez koralowy 'Plumosa Aurea' – liście ząbkowane, 
złotożółte;

4 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 
bez koralowy 'Sutherland Gold' – liście ząbkowane, 
złotożółte;

4 40–60 c5
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Sambucus Sunny Days 'Jonsun' PBR  
bez Sunny Days – liście złotożółte; głęboko 
powcinane;

6a 40–60 c5

Sambucus tigranii 
bez armeński – bardzo rzadki, endemiczny gatunek 
z Armenii, przypominający bez koralowy;

5b 60–80 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 80–100 c5

SORBARIA – TAWLINA

Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR  
tawlina jarzębolistna 'Sem' – młode przyrosty 
różowopomarańczowe, później żółtawe;

2 30–40 
40–60

c3 
c5

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax'    
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 60–80 c5

×Sorbaronia 'Ivan's Beauty'   
jarzębinoaronia 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone, 
polecane na przetwory i nalewki

3 120–140 c5

×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 60–80 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 60–80 c5

SORBUS – JARZĄB

Sorbus 'Alaja Krupnaja'  
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 60–80 
180–200

c5 
c5
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eSorbus alnifolia 'Red Bird' 
jarząb olszolistny 'Red Bird' – liście owalne,  
ząbkowane; jesienią piękna, czerwona barwa liści;

5a 60–80 
80–100

c5 
c7,5

pa 
pa

Sorbus 'Apricot Queen'  
jarząb 'Apricot Queen' – owoce brzoskwinioworóżowe; 5a 200–220 c5

Sorbus aria 'Lutescens' 
jarząb mączny 'Lutescens' – liście żółtawe; 5a 120–140 c5

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 220–240 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder' 
jarząb Arnolda 'Golden Wonder' – wzrost silny;  
bardzo duże, żółte owoce;

5a 120–140 
200–220

c5 
c5

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'  
jarząb Arnolda 'Schouten' – pokrój  
szerokokolumnowy; owoce żółte;

5a 200–220 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Vermiljon' 
jarząb Arnolda 'Vermiljon' – owoce duże, 
szkarłatnoczerwone;

5a 140–160 c5

Sorbus aucuparia  
jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce czerwone;

3 160–180 c5

Sorbus aucuparia 'Beissneri' 
jarząb pospolity 'Beissneri' – kora pomarańczowa,  
brzeg liścia lekko postrzępiony;

3 120–140 
200–220

c5 
c5

Sorbus aucuparia 'Dirkenii' 
jarząb pospolity 'Dirkenii' – liście złotożółte; 3

60–80 
100–120 
140–160

c5 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 
jarząb pospolity 'Fastigiata' – liście ciemne, 
pomarszczone; korona wąskostożkowa;

3 80–100 
220–240

c7,5 
c30

 
8–10

 
pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata Jacob Ladder' 
jarząb pospolity 'Fastigiata Jacob Ladder' – szybko 
rosnąca odmiana o wąskim pokroju;

3 160–180 c5

Sorbus aucuparia 'Fingerprint' PBR  
jarząb pospolity 'Fingerprint' – nowa wąskokolumnowa 
odmiana o silnym, zdrowym wzroście; owoce czerwone;

3
280–300 
300–320 
320–340

c20 
c60 
c30

6–8 
8–10 
12–14

pa 
pa 
pa

Sorbus aucuparia 'Konzentra'  
jarząb pospolity 'Konzentra' – owoce duże, 
matowoczerwone, jadalne; wysoka zawartość  
witaminy C;

3 160–180 c5
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Sorbus aucuparia 'Laciniata' 
jarząb pospolity 'Laciniata' – brzegi liści powcinane; 3 160–180 c5

Sorbus aucuparia 'Pendula' 
jarząb pospolity 'Pendula' – gałęzie długie, powyginane, 
zwisają do ziemi i płożą się;

3 200–220 c25 pa

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata' 
jarząb pospolity 'Pendula Variegata' – forma zwisająca; 
liście w różnym stopniu żółto upstrzone;

3 100–120 c5 pa

Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea' 
jarząb pospolity 'Rosina Aurea' – liście żółte lub żółto 
upstrzone; owoce duże, jadalne;

3 160–180 
200–220

c5 
c5

 

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' 
jarząb pospolity 'Sheerwater Seedling' – odmiana 
o regularnym, stożkowatym pokroju;

3 200–220 c5

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR   
jarząb Autumn Spire – pokrój wąskokolumnowy; 
owoce żółte, zebrane w liczne owocostany;

4

60–80 
120–140 
200–220 
220–240

c5 
c5 

c7,5 
c43

 
 

pa 

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'      

jarząb Black Ruby  – nowa polska odmiana 
o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki 
owocach;

3 60–80 c5

Sorbus 'Burka'   
jarząb 'Burka' – owoce duże, jadalne, 
brunatnoczerwone, przypominające w smaku owoce 
aronii; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Businka'  
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 

3 120–140 
180–200

c5 
c5

Sorbus cashmiriana 
jarząb kaszmirski – liście drobne; owoce bardzo duże, 
białe, zebrane w zwisające owocostany;

5b 100–120 c5

Sorbus commixta 
jarząb dalekowschodni – piękne, czerwone, jesienne 
przebarwienie liści;

5a 140–160 c5

Sorbus commixta 'Carmencita' 
jarząb dalekowschodni 'Carmencita' – piękne, 
czerwone, jesienne zabarwienie liści;

5a 120–140 c5

Sorbus 'Coral Pink' 
jarząb 'Coral Pink' – owoce różowe; 5a 120–140 

200–220
c5 
c5

Sorbus discolor  
jarząb dwubarwny – niewielkie drzewo lub wysoki 
krzew; owoce początkowo białe, później różowieją;

5b 200–220 c5
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eSorbus 'Dodong' 
jarząb 'Dodong' – odmiana o regularnym,  
stożkowatym pokroju; liście duże, błyszczące, jesienią 
przebarwiają się na jaskrawopomarańczowo;

4 120–140 
340–360

c5 
c45

 
8–10

 
pa

Sorbus filipes 
jarząb Handel-Mazzettiego – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; liście drobne, owoce jasnoróżowe;

5a 120–140 c5

Sorbus 'Girondel'  
jarząb 'Girondel' – owoce bladoróżowe; 5a 120–140 c5

Sorbus gracilis 
jarząb delikatny – nieduży krzew, osiągający 2–2,5 m 
wys; liście małe, błyszczące; owoce granatowe;

4 100 – 120 c5

Sorbus 'Granatnaja'    
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3
60–80 

120–140 
240–260

c5 
c5 

c7,5 

 
 

pa 

Sorbus hupehensis 'Rosea' 
jarząb hupeheński 'Rosea' – niskie drzewo ozdobne 
z zaróżowionych kwiatów i intensywnie różowych 
owoców;

5b 80–100 c7,5 pa

Sorbus 'John Bond'  
jarząb 'John Bond' – liście duże, owalne,  
srebrzystoszare od spodu;

5a 100–120 c5

Sorbus 'Joseph Rock' 
jarząb 'Joseph Rock' – niewielkie drzewo; owoce 
drobne, żółte;

4 140–160 c5

Sorbus koehneana 
jarząb Koehnego – niewielkie drzewo; owoce białe; 4 60–80 

80–100
c5 

c7,5
 

pa 

Sorbus 'Krasawica'   
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa;

3 180–200 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;

3 120–140 c5

Sorbus 'Kubowaja'   
jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne;

3 120–140 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 60–80 
120–140

c5 
c5
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Sorbus megalocarpa 
jarząb wielkoowocowy – liście duże, jajowate; bardzo 
duże, szarobrązowe owoce;

6a 60–80 c5

Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'  
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce ciemnoczerwone, polecane do 
spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;

3 120–140 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'  
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce  
czerwone, duże, jadalne;

3 120–140 
180–200

c5 
c5

Sorbus 'Nevezhinskaja'  
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, pomarańczowe;

3 100–120 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Pink Veil' 
jarząb 'Pink Veil' – owoce różowe; 5a 140–160 c5

Sorbus 'Red Tip' 
jarząb 'Red Tip' – owoce bladoróżowe; końcówki 
pędów czerwone;

5a 200–220 c7,5 pa

Sorbus 'Rose Glow' 
jarząb 'Rose Glow' – owoce różowe; 5a 120–140 c5

Sorbus 'Rubinowaja'   
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, 
ciemnoczerwone, słodkie;

3 60–80 
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 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus sargentiana  
jarząb Sargenta – liście bardzo duże, pięknie 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; owoce 
czerwone; oryginalne duże lepiące się pąki;

6a 120–140 c5

Sorbus 'Sunshine'  
jarząb 'Sunshine' – owoce duże, intensywnie żółte; 5a 200–220 c5

Sorbus 'Titan'    
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne;

4 120–140 
180–200

c5 
c5

Sorbus 'White Swan' 
jarząb 'White Swan' – owoce białe, drobne; 4 120–140 c5

Sorbus 'Żołtaja'  
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 120–140 
180–200

c5 
c5
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eSPIRAEA – 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 30–40 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 40–50 c5

Spiraea betulifolia 'Tor' 
tawuła brzozolistna 'Tor' – niski, zwarty krzew do  
80 cm wys.; kwiaty białe; odmiana bardzo odporna  
na mróz;

4 20–30 
40–50

c2 
c5

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 30–40 
40–60

c3 
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 densiflora 
tawuła gęstokwiatowa – krzew o płaskokulistym 
pokroju; dorasta do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty 
zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 20–30 c2

Spiraea douglasii '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 c2

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 '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 
30–40

c2 
c4
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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 40–60
c5 

Spiraea japonica Double Play 'Blue Kazoo'  
tawuła japońska Double Play – odmiana 
o szaroniebieskich liściach, szybko przebarwiających się 
na czerwono i purpurowo;  
kwiaty białe; dorasta do 1 m wys.;

4 30–40
c3 

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

Spiraea japonica 'Golden Elf ' 
tawuła japońska 'Golden Elf ' – nowa, karłowa  
odmiana o poduchowatym pokroju; liście bardzo 
drobne, żółte; kwiaty jasnoróżowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Golden Princess' 
tawuła japońska 'Golden Princess' – forma karłowa; 
liście złotożółte; kwiaty różowe;

4
15–20 
20–30 
30–40

c2 
c3 
c5

Spiraea japonica 'Goldflame' 
tawuła japońska 'Goldflame' – niski krzew; liście 
ciemnożółte, najmłodsze brązowopomarańczowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica Goldwing 'Bridixspet' 
tawuła japońska Goldwing – niski krzew do 0,6 m 
wys.; liście intensywnie złotożółte; kwiaty jasnoróżowe;

4 30–40 c5

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 30–40 c5

Spiraea japonica 'Little Princess' 
tawuła japońska 'Little Princess' – forma karłowa; liście 
drobne; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

– 132 –



– 133 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eSpiraea japonica Magic Carpet 'Walbuma' PBR 

tawuła japońska Magic Carpet – niski, płożący 
krzew do 0,4 m wys.; liście żółtopomarańczowe;

4 20–25 
40–50

c2 
c5

Spiraea japonica Merlo Gold 'Davcop04' PBR  
tawuła japońska Merlo Gold – młode przyrosty 
czerwonawe, liście żółte; kwiaty  
jasnoróżowe; obfite kwitnienie; pokrój zwarty;

4 40–50 c5

Spiraea japonica Merlo Green 'Davrou01' PBR  
tawuła japońska Merlo Green – młode przyrosty 
jasnopurpurowe; kwiaty karminoworóżowe; pokrój 
zwarty;

4 40–50 c5

Spiraea japonica Merlo Star 'Davcop01' PBR  
tawuła japońska Merlo Star – czerwono-pomarańczowe 
liście na wiosnę, latem żółte; jasnoróżowe kwiaty; obfite 
kwitnienie; 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 
30–40

c2 
c5

Spiraea japonica 'Yan' 
tawuła japońska 'Yan' – liście żółte, ciemniejsze 
na końcówkach pędów; kwiaty różowe; odmiana 
wyjątkowo odporna na choroby;

4 20–30 
40–50

c2 
c5

Spiraea japonica 'Zigeunerblut' 
tawuła japońska 'Zigeunerblut' – krzew do  
0,8 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe; młode przyrosty 
brązowoczerwone;

4 20–30 c2

Spiraea nipponica 'Inez'  
tawuła nippońska 'Inez' – kwiaty białe; obfite 
kwitnienie; zwarty pokrój;

5b 40–50 c5

Spiraea nipponica 'June Bride' 
tawuła nippońska 'June Bride' – krzew do 1 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 Sparkling Champagne 'Lonspi' PBR 

tawuła Sparkling Champagne 'Lonspi'– młode 
przyrosty czerwone; jasnoróżowe kwiaty; dorasta  
do 1,5 m;

4 40–50 c5
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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 
40–60

c2 
c5

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain'  
tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain' – krzew do  
1 m wys. o przewisającym pokroju; liście złotożółte;

4 30–40 c3

Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan' 
tawuła van Houtte'a Pink Ice – krzew do 0,5 m wys.; 
liście biało-różowo-zielone;

5b 30–40 c3

STAPHYLEA – KŁOKOCZKA

Staphylea colchica 
kłokoczka kolchidzka – gatunek endemiczny dla 
Gruzji; ozdobne kwiatostany i owoce;

5b 60 – 80 c5

Staphylea pinnata 
kłokoczka południowa – wysoki krzew o ozodbnych, 
białych kwiatach, zebranych w zwisające kwiatostany 
i oryginalnych owocach;

5b 60–80 c5

STEPHANANDRA – TAWULEC

Stephanandra incisa 'Crispa' 
tawulec pogięty 'Crispa' – płożący krzew do 0,3 m wys.; 
liście kędzierzawe; dobra roślina okrywowa;

5b 30–40 c2

STEWARTIA – STEWARCJA
Stewartia pseudocamellia 
stewarcja kameliowata – niewielkie drzewo o pięknej, 
łuszczącej się korze (podobnie jak u platanu); kwiaty  
do 7 cm średnicy, białe;

6a 80–100 c5

Stewartia rostrata 
stewarcja dzióbowata – bardzo rzadko spotykany 
gatunek; kwiaty duże, białe z czerwoną nasadą  
płatków; pąki kwiatowe czerwone;

6a 60–80 c5

STYRAX – STYRAK

Styrax japonicus 'Evening Light' PBR 

styrak japoński 'Evening Light' – krzew o purpurowych 
liściach, kontrastujących z białymi dzwonkowatymi 
kwiatami; 

6b 40–60 c3

Styrax japonicus 'Pendulus'  
styrak japoński 'Pendulus' – pokrój płaczący; 6b 100–120 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
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eSYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA
Symphoricarpos albus var. laevigatus 
 śnieguliczka biała odm. naga – białe, kuliste owoce,  
do 1 cm średnicy; 

3 20–30 
40–60

c2 
c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil' PBR 

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 'Amethyst' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Amethyst' – krzew do  
1,5 m wys.; owoce purpurowe, bardzo ozdobne;

4 30–40 c2

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 Magical Temptation 
'Kolmatempta' PBR  

śnieguliczka Magical Temptation – zwarty, 
karłowy krzew dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, 
ciemnoróżowe owoce;

4 40–60 c5

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
40–60 
60–80 

100–120

c5 
c6 
c15

 
 

pa

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 
100–120

c5 
c15

 
pa

Syringa ×chinensis 'Saugeana'  
lilak chiński 'Saugeana' – krzew do 3 m wys.; 
lilafioletowe kwiatostany do 20 cm długości;

5a 30–40 
100–120

c3 
c7,5

Syringa emodi 'Aureovariegata' 
lilak himalajski 'Aureovariegata' – duże, szeroko żółto 
obrzeżone liście;

6b 40–60 
80–100

c5 
c5

Syringa ×hyacinthiflora 'Maiden's Blush' 
lilak hiacyntowy 'Maiden's Blush' – pojedyncze,  
różowe kwiaty zebrane są w wiechowate kwiatostany; 
zwarty, gęsty pokrój;

5a 40–60 c5

Syringa ×hyacinthiflora 'Pocahontas' 
lilak hiacyntowy 'Pocahontas' – kwiaty 
ciemnopurpurowe w pąkach, a po otwarciu nieco 
jaśniejsze, pojedyncze;

5a 40–60 c5
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Syringa josikaea 
lilak Josiki (lilak węgierski) – zwarty, gęsty krzew; 
kwiaty różowe;

5a 60–80 c5

Syringa josikaea 'Oden' 
lilak Josiki 'Oden' – szwedzka odmiana 
o ciemnofioletowych kwiatach; wysoka wytrzymałość 
na mróz;

5a 40–60 c5

Syringa komarowii subsp. reflexa 
lilak Komarowa podgatunek zwisający – krzew 
osiągający 3 m wys.; kwiaty czystoróżowe, zebrane 
w długie, luźne, przewisające wiechy;

5b 40–60 c5

Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR 

lilak Meyera Lillifee – nowa 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 
80–100 
120–140 
100–120 
120–140

c3 
c5 

c25 
c10 
c15 
c30

 
pa 
pa 
 pa

Syringa microphylla 'Superba' 
lilak drobnolistny 'Superba' – krzew do 1,5 m wys.; 
ozdobny z różowych kwiatów; liście drobne;

5b 60–80 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 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Basia' 
lilak ottawski 'Basia' – rurkowate kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po otwarciu różowe, zebrane w bardzo 
duże wiechy;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Desdemona'  
lilak ottawski 'Desdemona' – kwiaty w pąkach 
fioletowe, po otawrciu jasnoróżowe, zebrane w luźne 
wiechy;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Diana' 
lilak ottawski 'Diana' – gęsty krzew osiągający 1,5 m 
wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
różowolila;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Donald Wyman' 
lilak ottawski 'Donald Wyman' – kwiaty jasnofioletowe, 
zebrane w gęste wiechy; zwarty, gęsty krzew;

5a 60–80 c5
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eSyringa ×prestoniae 'Esterka' 
lilak ottawski 'Esterka' – kwiaty w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe;  
osiąga 3–4 m wys.;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Goplana'  
lilak ottawski 'Goplana' – silnie rosnąca odmiana 
osiągająca 4 m wys.; kwiaty są w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 60–80 
100–120

c5 
c12

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 'Miss Poland' 
lilak ottawski 'Miss Poland' – wysoki krzew; 
kwiatostany luźne, jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Miss USA' 
lilak ottawski 'Miss USA' – kwiaty czystobiałe; 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 'Octavia'  
lilak ottawski 'Octavia' – kwiaty różowe, zebrane 
w okazałe wiechowate kwiatostany;

5a 60–80 c5

Syringa ×prestoniae 'Telimena' 
lilak ottawski 'Telimena' – kwiaty bladoróżowe,  
zebrane w duże, luźne, wyprostowane kwiatostany;

5a 100–120 c5

Syringa ×prestoniae 'Ursula' 
lilak ottawski 'Ursula' – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe; wzrost silny;

5a 60–80 c5

Syringa reticulata 
lilak japoński – największy gatunek lilaka, będący 
niedużym drzewem; kwiaty kremowobiałe, pachnące, 
zebrane w luźne wiechy;

4 40–60 c5

Syringa ×swegiflexa 
lilak Hessego – krzew osiągający 3–4 m wys.; kwiaty 
intensywnie różowe, zebrane w luźne, przewisające 
wiechy;

5b 40–60 c5

Syringa villosa 'Aurea'  
lilak kosmaty 'Aurea' – wiosną liście jaskrawożółte, 
później stopniowo ciemnieją;

5a 40–60 c5
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Syringa 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 Carpe Diem 'Evert de Gier' 
lilak pospolity Carpe Diem – kwiaty w pąkach 
fioletowe, po otwarciu niebieskawe; odmiana kwitnie 
bardzo obficie, a kwiatostany są rozgałęzione;

4 60–80 c5

Syringa vulgaris 'Charles Joly' 
lilak pospolity 'Charles Joly' – kwiatostany bardzo  
duże; kwiaty purpurowoczerwone, pełne;

4 40–60 
100–120

c5 
c12

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 'General Pershing' 
lilak pospolity 'General Pershing' – kwiaty różowe, 
pełne;

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 Kindy Rose 'Gaby' 
lilak pospolity Kindy Rose – kwiaty fioletoworóżowe, 
półpełne, zebrane w wydłużone kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Krasawica Moskwy' 
lilak pospolity 'Krasawica Moskwy' – kwiaty podwójne, 
lawendoworóżowe; niezwykle ozdobna odmiana;

4 40–60 
100–120

c5 
c12

Syringa vulgaris 'Liliana' 
lilak pospolity 'Liliana' – nowa odmiana polskiej 
hodowli; kwiaty czystobiałe, zebrane w bardzo duże, 
wydłużone kwiatostany; 

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Maréchal Lannes' 
lilak pospolity 'Maréchal Lannes' – kwiaty pełne, 
jasnofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Michel Buchner' 
lilak pospolity 'Michel Buchner' – kwiaty lilaróżowe, 
z jasnym środkiem;

4 40–60 
100–120

c5 
c12

Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott'  
lilak pospolity 'Miss Ellen Willmott' – kwiaty 
czystobiałe, pełne;

4 40–60 c5
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eSyringa vulgaris 'Mulatka' 
lilak pospolity 'Mulatka' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnofioletowe w pąkach, a po otwarciu  
jasnoróżowe z beżowobrązowym odcieniem;

4 40–60 c5

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 'Pamiat' o Vaviłowie' 
lilak pospolity 'Pamiat' o Vaviłowie' – kwiaty duże, 
podwójne, fioletoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Pomorzanka' 
lilak pospolity 'Pomorzanka' – kwiaty jasnoróżowe, 
półpełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'P. P. Konchalovskii'  
lilak pospolity 'P. P. Konchalovskii' – kwiaty  
lawendowo – fioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' 
lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' – kwiaty pełne, 
ciemnopurpurowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Princesse Sturdza' 
lilak pospolity 'Princesse Sturdza' – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Primrose' 
lilak pospolity 'Primrose' – kwiaty kremowożółte; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski'  
lilak pospolity 'Prof. Edmund Jankowski' – kwiaty 
pojedyncze, niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' 
lilak pospolity 'Prof. Hoser' – kwiaty podwójne, 
lilaniebieskie, zebrane w okazałe, gęste kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Józef Brzeziński' 
lilak pospolity 'Prof. Józef Brzeziński' – kwiaty 
pojedyncze, różowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris Rose de Moscou 'Minkarl' PBR 

lilak pospolity Rose de Moscou – nowa, francuska 
odmiana; kwiaty duże, pełne, lawendoworóżowe;

4 60 – 80 c5

Syringa vulgaris 'Sensation' 
lilak pospolity 'Sensation' – kwiaty ciemnoróżowe 
z jasną obwódką;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Utro Rossii' 
lilak pospolity 'Utro Rossii' – kwiaty duże, pełne, 
fioletowe;

4 40–60 c5
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Syringa vulgaris 'Znamya Lenina' 
lilak pospolity 'Znamya Lenina' – kwiaty 
purpurowoczerwone, pojedyncze, zebrane  
w olbrzymie kwiatostany; 

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 80–100 c5

TAMARIX – TAMARYSZEK

Tamarix 'Hulsdonk White' PBR  
tamaryszek 'Hulsdonk White' – kwiaty białe; 6a 80–100 c7,5

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'  
tamaryszek pięciopręcikowy 'Pink Cascade' – kwiaty 
jasnoróżowe;

6a 80–100 c7,5

Tamarix ramosissima 'Rubra'  
tamaryszek pięciopręcikowy 'Rubra' – kwiaty 
ciemnoróżowe;

6a 80–100 c7,5

TETRADIUM – EWODIA
Tetradium daniellii 
ewodia Daniella – niewielkie drzewo pochodzące 
z Chin; ozdobne z dużych, złożonych liści, kwiatów 
i owoców;

6b 100–120 c5

TILIA – LIPA
Tilia amurensis  
lipa amurska – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Dalekiego Wschodu;

3 100–120 c5

Tilia cordata 
lipa drobnolistna – popularne drzewo parkowe 
i uliczne; znana roślina miododajna;

4 200–220 c10

Tilia cordata 'Evangelik' 
lipa drobnolistna 'Evangelik' – zwarta, karłowa forma; 4 100–120 c7,5 pa

Tilia cordata 'Girard`s Pendula Nana' 
lipa drobnolistna 'Girard`s Pendula Nana' – karłowa, 
zwarta odmiana;

4 100–120 
120–140

c7,5 
c10

pa 
pa

Tilia cordata 'Greenspire' 
lipa drobnolistna 'Greenspire' – drzewo uliczne 
o bardzo regularnej koronie;

4
320–340 
340–360 
340–360

c45 
c43 
c43

6–8 
8–10 
10–12

pa 
pa 
pa

Tilia cordata 'Grüne Kugel' 
lipa drobnolistna 'Grüne Kugel' – karłowa, kulista 
odmiana;

4 120–140 c7,5 pa

Tilia cordata 'Lico' 
lipa drobnolistna 'Lico' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana;

4 140–160 c12 pa
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eTilia cordata 'Monto' 
lipa drobnolistna 'Monto' – karłowa, kulista forma; 4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Pevé Kronenberg' 
lipa drobnolistna 'Pevé Kronenberg' – wolno rosnąca, 
karłowa odmiana o płaczącym pokroju;

4 100–120 c7,5 pa

Tilia cordata 'Raciborski' 
lipa drobnolistna 'Raciborski' – liście biało upstrzone; 4 100–120 c7,5 pa

Tilia cordata 'Simone' 
lipa drobnolistna 'Simone' – karłowa, kulista forma; 4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Swedish Upright' 
lipa drobnolistna 'Swedish Upright' – regularna, 
stożkowata korona;

4 100–120 c7,5 pa

Tilia cordata 'Villae Aurea' 
lipa drobnolistna 'Villae Aurea' – liście wiosną żółte, 
później zielenieją;

4 100–120 c7,5 pa

Tilia ×europaea 'Pallida' 
lipa holenderska 'Pallida' – jedna z najlepszych odmian 
lip do miast i parków; regularna, gęsta korona;

4 320–340 
340–360

c45 
c43 

6–8 
10–12

pa 
pa

Tilia ×europaea 'Wratislaviensis' 
lipa holenderska 'Wratislaviensis' – liście złotożółte, 
później zieleniejące;

4 100–120 c7,5 pa

Tilia 'Henryk Eder' 
lipa 'Henryk Eder' – krzew do 3 m wys.; liście 
nieregularnie postrzępione;

5a 120–140 c10 pa

Tilia mandshurica  
lipa mandżurska – azjatycki gatunek przypominający 
wyglądem lipę srebrzystą;

5a 80–100 c5

Tilia platyphyllos 
lipa szerokolistna – popularne drzewo parkowe 
o szerokiej, kopulastej koronie;

4 200–220 c10

Tilia platyphyllos 'Barocco' 
lipa szerokolistna 'Barocco' – liście fantazyjnie, 
nieregularnie powcinane, duże;

4 100–120 c10 pa

Tilia platyphyllos 'Belvedere'  
lipa szerokolistna 'Belvedere' – bardzo zwarta, kulista 
odmiana;

4 40–60 c5

Tilia platyphyllos 'Laciniata' 
lipa szerokolistna 'Laciniata' – blaszka liściowa 
postrzępiona; wzrost powolny;

4 120–140 c10 pa

Tilia tomentosa 'Silver Globe' 
lipa srebrzysta 'Silver Globe' – gęsta, kulista korona; 
liście od spodu srebrzystobiałe;

5a 120–140 c7,5 pa

Tilia tomentosa 'Varsaviensis' 
lipa srebrzysta 'Varsaviensis' – gęsta, regularna korona; 
wytwarza wyraźny przewodnik;

5a 200–220 c45 6–8 pa
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TOONA – CEDRÓWKA
Toona sinensis  
cedrówka chińska – wysoki, wyprostowany krzew; 
wiosną liście żółtawe lub różowe, później zielenieją; 
wymaga okrycia na zimę;

6b 100–120 c12

Toona sinensis 'Flamingo' 
cedrówka chińska 'Flamingo' – wysoki, wyprostowany 
krzew; wiosną liście jednolicie jaskraworóżowe, później 
zielenieją; wymaga okrycia na zimę;

6b 120–140 c10

TROCHODENDRON – TROCHODENDRON
Trochodendron aralioides 
trochodendron araliowaty – zimozielony krzew 
o skórzastych, błyszczących liściach; zielonkawe kwiaty 
zebrane są w kuliste kwiatostany;

5b 40–60 c5

ULMUS – WIĄZ

Ulmus 'Camperdownii' 
wiąz 'Camperdownii' – odmiana zwisająca; 5a

120–140 
180–200 
200–220 
200–220 
180–200 
200–220 
220–240

c7,5 
c20 
c25 
c30 
c45 
c90 

c200

 
 
 

6–8 
10–12 
12–14 
22–24

 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Ulmus 'Columella' 
wiąz 'Columella' – pokrój wąskokolumnowy; odmiana 
odporna na holenderską chorobę wiązów;

5a 320–340 c20 6–8

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 320–340 c20 6–8

Ulmus glabra 'Nana' 
wiąz górski 'Nana' – gęsty, zwarty krzew do 2 m wys.; 5a 80–100 

160–180
c7,5 
c20 

pa 
pa 

Ulmus ×hollandica 'Wredei' 
wiąz holenderski 'Wredei' – liście poskręcane, 
złotożółte; pokrój szerokokolumnowy;

5b 80–100 c7,5

Ulmus minor 'Argenteovariegata' 
wiąz polny 'Argenteovariegata' – liście biało pstre; 
wzrost szybki;

5a 80–100 c7,5

Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' 
wiąz polny 'Jacqueline Hillier' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne, gęsto ułożone 
na pędach;

5a 50–60 c7,5

Ulmus minor 'Louis van Houtte'  
wiąz polny 'Louis van Houtte' – liście złotożółte; 
regularna, zaokrąglona korona;

5a 120–140 c7,5
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eUlmus minor 'Pendula' 
wiąz polny 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście 
drobne;

5a 200–220 c20 pa

Ulmus minor 'Umbraculifera'  
wiąz polny 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista 
korona;

5a 180–200 
200–220

c20 
c20

 
6–8

pa 
pa

Ulmus parvifolia 'Geisha' 
wiąz drobnolistny 'Geisha' – nieduże drzewo 
o zaokrąglonej, nieregularnej koronie; liście bardzo 
drobne, biało obrzeżone;

6a 80–100 c10 pa

Ulmus parvifolia 'Seiju' 
wiąz drobnolistny 'Seiju' – nieregularna, karłowa forma; 
liście drobne;

6a 80–100 c7,5 pa

Ulmus pumila 'Aurea' 
wiąz syberyjski 'Aurea' – wysoki krzew lub niskie 
drzewo; liście drobne, złotożółte;

6a 120–140 c7,5

Ulmus 'Viminalis Aurea' 
wiąz 'Viminalis Aurea' – wolno rosnący, nieregularny 
krzew; liście ząbkowane, złotożółte;

5b 100–120 
120–140

c7,5 
c7,5

 
pa

VIBURNUM – KALINA

Viburnum ×bodnantense 'Charles Lamont' 
kalina bodnanteńska 'Charles Lamont' – kwiaty 
bladoróżowe, pojawiają się zimą lub wczesną wiosną;

6a 40–60 
80–100

c3 
c12

Viburnum ×burkwoodii 
kalina Burkwooda – luźny krzew; liście  
półzimozielone; duże, pachnące kwiatostany;

5b 60–80 
120–140

c7,5 
c12

 
pa

Viburnum ×burkwoodii 'Anne Russell' 
kalina Burkwooda 'Anne Russell' – kwiatostany duże, 
kuliste; pąki kwiatowe różowawe;

6a 40–60 c5

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
40–60 

120–140 
140–160

c5 
c12 
c15

 
pa 
pa

Viburnum ×burkwoodii 'Conoy' 
kalina Burkwooda 'Conoy' – karłowy, płożący, 
zimozielony krzew; kwiaty białe;

6a 40–60 c5

Viburnum ×carlcephalum 
kalina angielska – krzew do 2 m wys.; kwiatostany  
duże, pachnące;

5a 60–80 
140–160

c7,5 
c12

 
pa

Viburnum ×carlcephalum 'Cayuga'  
kalina angielska 'Cayuga' – krzew do 2 m wys.; 
kwiatostany duże, białoróżowe, intensywnie pachnące;

5a 60–80 c5

Viburnum carlesii 
kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; wzrost 
powolny; kwiaty intensywnie pachnące;

5a 40–60 c5
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Viburnum carlesii 'Aurora' 
kalina koreańska 'Aurora' – kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po rozwinięciu się różowobiałe;

5a 40–60 
100–120

c5 
c12 

 
pa

Viburnum carlesii 'Juddii' 
kalina koreańska 'Juddii' – kwiaty różowawe; gęsty, 
odporny na mszyce krzew;

5a 60–80 c5

Viburnum 'Eskimo' 
kalina 'Eskimo' – nieduży, zimozielony, obficie  
kwitnacy krzew; dorasta do 1 m wys.;

6b 40 – 60 
80–100

c5 
c12

Viburnum farreri 'Candidissimum' 
kalina wonna 'Candidissimum' – kwiaty śnieżnobiałe; 5a 100–120 c15 pa

Viburnum farreri 'December Dwarf ' 
kalina wonna 'December Dwarf ' – zwarty, gęsty krzew 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty różowe, silnie pachnące;

5b 120–140 c15 pa

Viburnum farreri 'Nanum' 
kalina wonna 'Nanum' – niski, gęsty krzew; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a 120–140 c15 pa

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 30–40 c3

Viburnum nudum 'Pink Beauty' 
kalina naga 'Pink Beauty' – podłużne, błyszczące liście; 
różowe owoce zebrane w liczne owocostany;

5b 30–40 
40–60

c3 
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 
100–120 
120–140

c3 
c12 
c43 
c43

 
pa 

 
pa 

Viburnum opulus 'Harvest Gold' 
kalina koralowa 'Harvest Gold' – liście złotożółte; 
owoce czerwone;

4 40–60 c3

Viburnum opulus 'Kijevskaja Sadowaja'    
kalina koralowa 'Kijevskaja Sadowaja' – ukraińska 
odmiana owocowa;

4 40–60 c5

Viburnum opulus 'Pohjan Neito' 
kalina koralowa 'Pohjan Neito' – duże, kuliste 
kwiatostany; skandynawska selekcja, bardzo odporna 
na mróz;

4 120–140 
180

c12 
c15

pa 
pa
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eViburnum opulus 'Roseum' 
kalina koralowa 'Roseum' (kalina „boule de neige”)  
– duże, kuliste kwiatostany;

4

40–60 
60–80 

120–140 
180

c3 
c7,5 
c12 
c15

 
 

pa 
pa

Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny'  
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska  
odmiana owocowa; duże owoce, nadające się na 
przetwory (nalewki, galaretki);

4 140–160 c15 pa

Viburnum opulus 'Ulgen'  
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże 
owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 40–60 
140–160

c3 
c15 pa

Viburnum opulus 'Xanthocarpum' 
kalina koralowa 'Xanthocarpum' – krzew do 3 m; 
owoce żółte;

4 40–60 c3

Viburnum plicatum 'Grandiflorum' (syn. 
'Rotundifolium') 
kalina japońska 'Grandiflorum' – kwiaty płonne 
zebrane w kuliste kwiatostany;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum Kilimanjaro 'Jww1' PBR 

kalina japońska Kilimanjaro – krzew o stożkowatym 
pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało;

5b 120–140 
140–160

c30 
c15

 
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 
60–80 
80–100

c5 
c15 
c30

Viburnum plicatum 'Lanarth' 
kalina japońska 'Lanarth' – krzew do 3–4 m wys.; 
gałęzie poziomo rozpostarte; bardzo obficie kwitnie;

5b 120–140 c30

Viburnum plicatum 'Mariesii' 
kalina japońska 'Mariesii' – krzew do 2 m wys; gałęzie 
horyzontalnie ułożone;liczne białe kwiaty;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Mary Milton' 
kalina japońska 'Mary Milton' – białe, różowiejące, 
płonne kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany; 

5b 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

Viburnum plicatum 'Pink Beauty' 
kalina japońska 'Pink Beauty' – kwiaty różowiejące; 
wzrost powolny;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Rosace' 
kalina japońska 'Rosace' – liczne kuliste, białe  
i różowe kwiatostany;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'St Keverne' 
kalina japońska 'St Keverne' – pokrój pagodowy;  
duże i liczne kwiatostany;

5b
40–60 

100–120 
140–160

c5 
c15  
c15

 
 

pa

Viburnum 'Pragense' 
kalina 'Pragense' – zimozielony krzew dorastający  
do 2,5 m wys.; liście ciemnozielone, błyszczące;

6a 40–60 
60–80

c5 
c7,5
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Viburnum ×rhytidophylloides 'Willowwood'  
kalina lantanolistna 'Willowwood' – półzimozielony 
krzew o przewisającym pokroju; liście skórzaste, 
błyszczące;

6a 60–80 c5

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
30–40 

140–160 
140–160

c3 
c12 
c43 

 
pa 

Viburnum sieboldii 'Seneca'  
kalina Siebolda 'Seneca' – średniej wielkości pachnący 
krzew o dużych, błyszczących liściach i okazałych 
kwiatostanach;

5b 40–60 c5

Viburnum trilobum 'Dart's Graduate' 
kalina amerykańska 'Dart's Graduate' – liście wiosną 
czerwonopurpurowe;

5a 30–40 c3

Viburnum trilobum 'Spring Red Compact' 
kalina amerykańska 'Spring Red Compact' – 
zwarta, kulista odmiana osiągająca 1,2 m wys.; 
liście wiosną purpurowoczerwone, a jesienią 
jaskrawopomarańczowe;

5a 30–40 
120–140

c3 
c12

 
pa

VINCA – BARWINEK

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  
niepokalanek mnisi – lecznicza roślina o długich, 
wyprostowanych niebieskich kwiatostanach; 

7b 60–80 c5

Vitex agnus-castus 'Laciniata'   
niepokalanek mnisi 'Laciniata' – liście powcinane; 
lecznicza roślina o długich, wyprostowanych 
niebieskich kwiatostanach; 

7b 60–80 c6

WEIGELA – WAJGELA, KRZEWUSZKA

Weigela Briant Rubidor 'Olympiade' 
krzewuszka Briant Rubidor – liście złotożółte; 
kwiaty czerwone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3
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eWeigela 'Bristol Snowflake' 
krzewuszka 'Bristol Snowflake' – kwiaty białe; liście 
jasnozielone;

5b 20–30 c2

Weigela 'Eva Rathke' 
krzewuszka 'Eva Rathke' – krzew do 2 – 3 m wys.; 
kwiaty karminowoczerwone;

5b 20–30 c2

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 'Caricature' 
krzewuszka cudowna 'Caricature' – liście kędzierzawe, 
biało obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela florida French Lace 'Brigela' PBR 

krzewuszka cudowna French Lace – liście żółto 
obrzeżone; kwiaty czerwone;

5b 20–30 c2

Weigela florida 'Ghost' 
krzewuszka cudowna 'Ghost' – kwiaty czerwone; liście 
kremowożółte; krzew dorasta do 1,5 m wys.;

5b 40–60 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 20–30 
30–40

c3 
c5

Weigela florida 'Polka' 
krzewuszka cudowna 'Polka' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na różowo;

5b 30–40 c3

Weigela florida 'Sunny Princess' 
krzewuszka cudowna 'Sunny Princess' – niski, zwarty 
krzew do 1,2 m wys.; liście żółto obrzeżone; kwiaty 
różowe;

5b 60–80 c5

Weigela florida 'Suzanne' 
krzewuszka cudowna 'Suzanne' – liście delikatnie  
biało obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 20–30 c2

Weigela florida 'Variegata' 
krzewuszka cudowna 'Variegata' – liście kremowo 
obrzeżone;

5b 30–40 c3

Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR 

krzewuszka cudowna Wine & Roses – kwiaty  
różowe; liście ciemnopurpurowe, prawie czarne;

5b 20–30 
40–60

c2 
c5
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Weigela florida 'Wings of Fire' PBR 

krzewuszka cudowna 'Wings of Fire' – bardzo duże 
(do 20 cm) liście są początkowo zielone, potem 
czerwienieją, a pod koniec jesieni są purpurowe;

5b 30–40 c3

Weigela 'Kosteriana Variegata' 
krzewuszka 'Kosteriana Variegata' – liście szeroko  
żółto obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 
40–50

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 40–60 c5

Weigela middendorffiana 
krzewuszka Middendorffa – kwiaty żółte; liście duże; 
gatunek bardzo odporny na mróz;

5a 30 – 40 
30–40

c2 
c3

Weigela 'Piccolo' 
krzewuszka 'Piccolo' – zwarta, karłowa odmiana; 
dorasta do 0,5 m wys.; kwiaty różowe;

5b 20–30 
20–30

c2 
c3

Weigela 'Red Prince' 
krzewuszka 'Red Prince' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
czerwone;

5b 20–30 c2

Weigela 'Splendid' 
krzewuszka 'Splendid' – kwiaty jasnoróżowe; liście 
delikatnie biało obrzeżone;

5a 30–40 c3

Weigela Sunny Fantasy 'Kolsunn' 
krzewuszka Sunny Fantasy – liście duże, biało 
obrzeżone;

5b 30–40 c3

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 c6

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim 
żółtym pasem pośrodku;

6a 40–60 c6

ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW
Zanthoxylum simulans 
żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany krzew 
o pierzasto złożonych, silnie ostro pachnących liściach; 
pędy opatrzone masywnymi kolcami;

6b 80–100 c5

ZELKOVA – BRZOSTOWNICA
Zelkova schneideriana  
brzostownica Schneidera – niewielkie drzewo 
o jajowatej koronie; 

6b 100–120 c7,5

Zelkova serrata 'Variegata' 
brzostownica japońska 'Variegata' – liście szeroko  
biało obrzeżone;

6b 80–100 c7,5 pa
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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 120 c5

CAMPSIS – MILIN

Campsis radicans 'Stromboli'  
milin amerykański 'Stromboli' – obficie kwitnąca odmiana o dużych 
czerwonych kwiatach; wzrost silny;

6a 140–160 c4

HEDERA – BLUSZCZ

Hedera colchica 
bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; 6a 60–80 c3

Hedera helix 
bluszcz pospolity – najbardziej cieniolubne pnącze nadające  
się do uprawy w Polsce;

5b 30–40 
60–80

p11 
c3

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
hortensja pnąca – bardzo wczesny rozwój liści; kwiatostany białe, 
szerokie;

5a
100–120 
160–180 
220–240

c5 
c20 
c45
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Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Cordifolia' 
hortensja pnąca 'Cordifolia' – liście bardzo drobne; 5a 100–120 

160–180
c5 

c20 

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda' 
hortensja pnąca 'Mirranda' – liście zielonojasnożółto obrzeżone; 5a 60–80 c5

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' PBR 

hortensja pnąca 'Silver Lining' – liście szarozielone, biało obrzeżone; 5b 60–80 c5

LONICERA – WICIOKRZEW

Lonicera ×brownii 'Dropmore Scarlet' 
wiciokrzew Browna 'Dropmore Scarlet' – kwiaty czerwone; bardzo 
długi okres kwitnienia;

5b 90 c2

Lonicera ×brownii 'Fuchsioides' 
wiciokrzew Browna 'Fuchsioides' – kwiaty różowe; kwiatostany 
podłużne;

5b 90 c2

Lonicera periclymenum 'Serotina' 
wiciokrzew pomorski 'Serotina' – kwiaty purpurowo-różowe,  
w środku białe;

5a 90 c2

Lonicera ×tellmanniana 
wiciokrzew Tellmanna – kwiaty złocistopomarańczowe; 5a 90 c2

PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ
Parthenocissus henryana 
winobluszcz Henryego – pnącze samoczepne; liście ciemnozielone  
ze srebrzystoszarym unerwieniem; gatunek nie jest do końca  
odporny na mróz;

7a 90 c2

Parthenocissus quinquefolia 
winobluszcz pięciolistkowy – czerwone liście na jesieni; bardzo małe 
wymagania;

3 90 
140–160

c2 
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Kirigami'  
winobluszcz pięciolistkowy 'Kirigami' – listki głęboko powcinane; 
piękny, jesienny kolor liści;

4 120 c5

Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Murorum' – odmiana samoczepna; 4 90 

140–160
c2 

c10

Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Star Showers' – pnącze samoczepne;  
liście biało upstrzone;

4 90 c2

Parthenocissus quinquefolia 'Troki' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Troki' – pnącze samoczepne; liście duże, 
błyszczące, jesienią purpurowe;

4 90 
140–160

c2 
c10

Parthenocissus tricuspidata 'Fenway Park' 
winobluszcz trójklapowy 'Fenway Park' – sztywne, błyszczące, żółte 
liście;

6b 90 c2

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 
winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' – sztywne, błyszczące liście;  
pnącze samoczepne;

6a 90 c2
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Trawy i byliny
GRASSES AND PERENNIALS

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ACANTHUS – AKANT
Acanthus mollis 
akant miękki – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście kolczaste; 
kwiaty biało-fioletowe;

6a 40–60 c5

Acanthus mollis 'Tasmanian Angel'  
akant miękki 'Tasmanian Angel' – bylina dorastająca  
do 1–1,2 m wys.; liście białonakrapiane; kwiaty kremoworóżowe;

6b 40–60 c3

ACHILLEA – KRWAWNIK
Achillea ageratum 'W.B.Childs' 
krwawnik polny 'W.B. Childs' – bylina dorastająca do 0.6 m wys.; 
liście aromatyczne, jadalne; drobne, białe kwiaty; bylina na kwiat 
cięty;

5a 40–60 c2

Achillea millefolium 'Apple Blossom'  
krwawnik pospolity 'Apple Blossom' – bylina dorastająca do 0,6 m; 
kwiaty różowe;

5a 40–60 c2

Achillea millefolium 'Red Velvet'  
krwawnik pospolity 'Red Velvet' – bylina dorastająca do 0,6 m;  
kwiaty krwistoczerwone;

5a 40–60 c5

Achillea 'Terracotta' 
krwawnik 'Terracotta' – bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty 
ceglastopomarańczowe;

5a 40–60 
40–60

c2 
c5

ACTAEA – PLUSKWICA

Actaea simplex 'Brunette' 
pluskwica prosta 'Brunette' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; białe 
kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; 

4 40–60 c5
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Actaea simplex 'Pink Spike'  
pluskwica prosta 'Pink Spike' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; 
różowe kwiatostany; liście purpurowoczerwone;

4 40–60 
40–60

c3 
c5

AGASTACHE – KŁOSOWIEC

Agastache 'Black Adder' 
kłosowiec 'Black Adder' – bylina dorastająca do 1 m wys.; 
aromatyczne liście, niebieskie kwiatostany w kształcie kłosów;

6a 40–50 c2

Agastache 'Blue Fortune' 
kłosowiec 'Blue Fortune' – niebieskie kwiatostany w kształcie  
kłosów; liście aromatyczne, pachnące anyżem;

6a 40–50 c2

AJUGA – DĄBRÓWKA

Ajuga reptans 'Black Scallop' 
dąbrówka rozłogowa 'Black Scallop' – drobne, ciemnofioletowe liście; 
mocno pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2

Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 
dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow' – różowo-fioletowe liście 
z kremowymi brzegami; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2

Ajuga reptans 'Mahogany'  
dąbrówka rozłogowa 'Mahogany' – bordowe liście, delikatnie 
pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2

ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK
Alchemilla mollis 
przywrotnik miękki – szarozielone liście, zielonkawo-żółte  
kwiaty; roślina od dawna stosowana w ziołolecznictwie; doskonała  
na kwiat cięty;

3 30–40 c3

ANEMONE – ZAWILEC

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' 
zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert' – kwiaty śnieżnobiałe; 
odmiana długowieczna;

5b 30–40 c3

Anemone ×hybrida 'Mont-rose' 
zawilec mieszańcowy 'Mont-rose' – wyjątkowo duże, półpełne, 
jasnoróżowe kwiaty;

5b 30–40 c3

Anemone ×hybrida 'Pamina' 
zawilec mieszańcowy 'Pamina' – duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5b 30–40 c3

Anemone ×hybrida 'Serenade'  
zawilec mieszańcowy 'Serenade' – duże, półpełne, różowe kwiaty; 5b 30–40 c3

AQUILEGIA – ORLIK

Aquilegia 'Black Barlow' 
orlik 'Black Barlow' – odmiana o pełnych, prawie czarnych kwiatach; 4 40–60 c5

Aquilegia 'Nora Barlow' 
orlik 'Nora Barlow' – odmiana o pełnych, różowo – białych kwiatach; 4 40–60 c5
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Aquilegia 'Red Barlow'  
orlik 'Red Barlow' – odmiana o pełnych, czerwonych kwiatach; 4 40–60 c5

Aquilegia 'White Barlow'  
orlik 'White Barlow' – odmiana o pełnych, białych kwiatach; 4 40–60 c5

ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

Aralia cordata 'Sun King' 
aralia sercowata 'Sun King' – bylina dorastająca do ok. 1 m 
wys.; cytrynowożółte liście; z uwagi na swój bardzo jasny kolor, 
dekoracyjne również o zmierzchu w ogrodzie;

5b 40–60 c5

ARMERIA – ZAWCIĄG

Armeria maritima 'Armada Rose'  
zawciąg nadmorski 'Armada Rose' – odmiana o różowych kwiatach; 
roślina na skalniaki;

4 20–30 c2

ARMORACIA – CHRZAN

Armoracia rusticana 
chrzan pospolity – duże lancetowate liście; białe kwiatostany; długi, 
jasnożółty korzeń, w przekroju biały; roślina jadalna;

4 40–60 c5

ARTEMISIA – BYLICA

Artemisia dracunculus 
bylica estragon – liście lancetowate, zielonoszare, aromatyczne; 
roślina przyprawowa oraz lecznicza;

6a 40–60 c2

Artemisia ludoviciana 
bylica Ludovica – liście drobne, srebrzystoszare; dorasta  
do 0,8–1 m wys.;

5a 40–60 c2

Artemisia stelleriana 'Silver Brocade' 
bylica Stellera 'Silver Brocade' – bylina o mocno powcinanych, 
szarych liściach; dorasta do 0,2 m wys.; roślina okrywowa;

3 40–60 c2

ARUNCUS – PARZYDŁO

Aruncus dioicus 
parzydło leśne – cieniolubna bylina dorastająca do 2 m wys.; duże, 
białe, wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Aruncus dioicus 'Kneiffii' 
parzydło leśne 'Kneiffii' – bylina dorastająca do 0,8–1 m wys.; liście 
postrzępione;

5a 40–60 c5

ARUNDO – ARUNDO, LASECZNICA
Arundo donax 'Aureovariegata' 
arundo trzcinowate 'Aureovariegata' – bardzo wysoka trawa; osiąga 
2–3 m wys.; liście żółto obrzeżone, o szerokości do 8 cm; wymaga 
okrycia na zimę;

7b 40–60 
80–100

c3 
c7,5

Arundo donax 'Variegata' 
arundo trzcinowate 'Variegata' – bardzo wysoka trawa; osiąga 2–3 m 
wys.; liście biało obrzeżone, o szerokości do 8 cm; wymaga okrycia  
na zimę;

7b 40–60 
80–100

c3 
c7,5
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ASTER – ASTER, MARCINKI

Aster dumosus 'Early Blue' 
aster karłowaty 'Early Blue' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, 
niebieskie kwiaty; odmiana o wczesnym kwitnieniu;

3 30–40 c2

Aster dumosus 'Schneezicklein' 
aster karłowaty 'Schneezicklein' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, 
białe kwiaty pojawiają się jesienią;

3 30–40 c2

Aster ericoides 'Pink Cloud'  
aster wrzosolistny 'Pink Cloud' – bylina osiagająca 1 m wys.; 
jasnoróżowe, drobne kwiaty pojawiają się jesienią; 

3 30–40 c2

Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus') 
aster wrzosolistny 'Snowflurry' – bylina osiagająca 20 cm wys.; białe, 
drobne kwiaty późną jesienią; płożące pędy;

3 30–40 c2

Aster linosyris 
aster złoty – bylina osiągająca 0,5 m wys., oryginalne, żółte kwiaty; 3 30–40 c2

Aster novae-angliae 'Abendsonne' 
Aster nowoangielski 'Abendsonne' – kwiaty fioletowe; dorasta  
do 1,5 m;

3 30–40 c2

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' 
aster nowoangielski 'Andenken an Alma Pötschke' – kwiaty 
malinoworóżowe; dorasta do 1,5 m wys.;

3 30–40 c2

Aster novae-angliae 'Barr's Pink'  
aster nowoangielski 'Barr's Pink' – kwiaty różowofioletowe; dorasta 
do 1,5 m wys.;

3 30–40 
40–60

c2 
c5

Aster novae-angliae 'Purple Dome' 
aster nowoangielski 'Purple Dome' – kwiaty fioletowe; dorasta  
do 0,6 m wys.; sztywne pędy;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Marie Ballard' 
aster nowobelgijski 'Marie Ballard' – kwiaty błękitne, półpełne; 
dorasta do 1 m wys.;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'  
aster nowobelgijski 'Patricia Ballard' – kwiaty różowe, półpełne; 
dorasta do 1 m wys.;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Royal Ruby' 
aster nowobelgijski 'Royal Ruby' – kwiaty jaskraworóżowe, dorasta  
do 0,5 m wys.;

3 40–60 c2

ASTILBE – TAWUŁKA

Astilbe 'Amethyst' 
tawułka 'Amethyst' – kwiaty intensywnie różowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe chinensis 'Purple Glory'  
tawułka chińska 'Purple Glory' – kwiaty intensywnie purpurowe, 
zebrane w gęste, zwarte wiechy;

5a 40–60 c5
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Astilbe Color Flash 'Beauty of Ernst'  
tawułka Color Flash – kwiaty jasnoróżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany; odmiana o wielobarwnych liściach – 
bordowo – czerwono – pomarańczowych;

5a 40–60 c3

Astilbe 'Fanal' 
tawułka 'Fanal' – czerwone, wiechowate kwiatostany; 5a 40–60 c5

Astilbe 'Weisse Gloria' 
tawułka 'Weisse Gloria' – kwiaty czystobiałe, zebrane w gęste,  
zwarte wiechy;

5a 40–60 c5

ASTILBOIDES – ASTILBOIDES 

Astilboides tabularis 
astilboides tarczowaty – cieniolubna bylina o dużych, okrągłych, 
zębatych liściach; dorasta do 1 m wys.;

5b 40–60 c5

ASTRANTIA – JARZMIANKA

Astrantia major 'Claret'  
jarzmianka większa 'Claret' – odmiana o bordowych kwiatostanach, 
dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 40–60 c5

Astrantia major 'Ruby Wedding'  
jarzmianka większa 'Ruby Wedding' – odmiana o ciemnoróżowych 
kwiatostanach, dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 40–60 c5

Astrantia 'Moulin Rouge'  
jarzmianka 'Moulin Rouge' – karłowa odmiana o purpurowych 
kwiatostanach, dorasta do 0,5 m wys.; 

5a 30–40 c2

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 40–60 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 40–60 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 40–60 c5

Athyrium niponicum 'Red Beauty' 
wietlica japońska 'Red Beauty' – liście podwójnie pierzaste, 
srebrzystozielone z czerwonym unerwieniem liści; paproć  
dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a 40–60 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 40–60 c5
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BERGENIA – BERGENIA

Bergenia 'Abendglut' 
bergenia 'Abendglut' – kwiaty jaskrawo różowe; liście duże, 
zimozielone; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 40–60 c5

Bergenia 'Bressingham White' 
bergenia 'Bressingham White' – skórzaste, gładkie,  
zielone liście; kwiaty białe z zielonkawym środkiem; różowe pędy;

5a 40–60 c5

Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'  
bergenia sercowata 'Herbstblüte' – skórzaste, gładkie, zielone liście; 
kwiaty jasnoróżowe z ciemnoróżowym środkiem;

5a 40–60 c5

Bergenia cordifolia 'Spring Fling'  
bergenia sercowata 'Spring Fling'– skórzaste, gładkie, zielone liście; 
kwiaty różowe; bardzo obfite kwitnienie; dorasta do 0,6 m;

5a 20–30 c3

Bergenia dragonfly 'Sakura'  
bergenia dragonfly – drobne, skórzaste, bordowo-zielone liście; 
kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 0,5 m;

5a 20–30 c2

Bergenia 'Flirt' PBR  
bergenia 'Flirt' PBR – karłowa odmiana do 0,3 m wys.; drobne, 
skórzaste, bordowo-zielone liście; kwiaty ciemnoróżowe 
z ciemniejszym środkiem;

5a 20–30 c2

Bergenia 'Wintermärchen'  
bergenia 'Wintermärchen' – drobne, skórzaste, bordowo-zielone 
liście; kwiaty różowe, dorasta do 0,4 m; odmiana karłowa;

5a 40–60 c5

BRIZA – DRŻĄCZKA 

Briza media 'Russels' 
drżączka średnia 'Russels' – trawa dorastająca do 50–60cm wys.; 
ciekawe, sercowate kłoski zebrane w wiechowate kwiatostany;

4 20–30 c2

BRUNNERA – BRUNERA

Brunnera macrophylla 'Jack Frost' PBR 
brunera wielkolistna 'Jack Frost' – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare z wyraźnym zielonym unerwieniem;

5b 40–60 c5

Brunnera macrophylla 'Silver Heart'  
brunera wielkolistna 'Silver Heart' – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare z zielonym unerwieniem;

5a 30–40 c3

Brunnera macrophylla 'Starry Eyes' 
brunera wielkolistna 'Starry Eyes' – kwiaty drobne, niebiesko-białe; 
liście zielone; 

5a 40–60 c5

Brunnera macrophylla 'Variegata' 
brunera wielkolistna 'Variegata' – liście duże, sercowate, szeroko, 
biało obrzeżone;

5a 30–40 
40–60 

c3 
c5
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CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK

Calamagrostis ×acutiflora 'Avalanche' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Avalanche' – liście kremowobiałe 
z zielonym obrzeżeniem;

4 60–80 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' – wysoka, wysmukła trawa  
do 1,8 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany;

4 60–80 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; 
liczne, strzeliste kwiatostany; liście biało paskowane;

4 60–80 c3

CAMPANULA – DZWONEK

Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'  
dzwonek drobny 'Elizabeth Oliver' – bylina osiągająca 15 cm wys.; 
kwiaty drobne, lawendowe, pełne; obfite kwitnienie; 

4 20–25 c2

Campanula lactiflora 'Prichard's Variety'  
dzwonek kremowy 'Prichard's Variety' – bylina dorastająca do 0,8 
m o fioletowych, dzwonkowatych kwiatach, tworzących wiechy; 
odmiana kwitnie bardzo obficie; 

4 40–60 c5

Campanula 'Sarastro' 
dzwonek 'Sarastro' – bylina dorastająca do 0,6 m o dużych, 
fioletowych, dzwonkowatych kwiatach; odmiana kwitnie bardzo 
obficie; 

4 40–60 c5

CAREX – TURZYCA

Carex buchananii 'Red Rooster'  
turzyca Buchanana 'Red Rooster' – liście czerwono – brązowe; 6a 40–60 c3

Carex comans 'Frosted Curls' 
turzyca włosowa 'Frosted Curls' – liście przewisające, jasnozielone; 6b 20–30 c2

Carex grayi 
turzyca Graya – oryginalne, kuliste kwiatostany z ostrogami, 
przypominające kształtem gwiazdę; zielone, przewisające liście;

5b 40–60 c3

Carex morrowii 'Gold Band' 
turzyca Morrowa 'Gold Band' – liście delikatnie kremowo obrzeżone; 5a 20–30 

30–40
c3 
c5

Carex morrowii 'Ice Dance' 
turzyca Morrowa 'Ice Dance' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a 20–30 c3

Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR  
turzyca Morrowa Vanilla Ice – liście delikatnie żółto obrzeżone; 5a 20–30 

30–40
c2 
c5

Carex muskingumensis 
turzyca palmowa – bylina do 0,6 m wys.; liście ułożone prostopadle 
do łodygi („palmowe”);

3 40–60 c3

Carex oshimensis 'Evergold' 
turzyca oszimska 'Evergold' – długie, przewisające liście z szerokim, 
białym paskiem pośrodku;

6a 15–20 c2
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Carex testacea 'Prairie Fire'  
turzyca ceglasta 'Prairie Fire' – liście ceglasto-pomarańczowe; 6b 20–30 c3

CENTAUREA – CHABER

Centaurea 'Cara Mia'  
chaber 'Cara Mia' – duże, fioletowe kwiaty; dorasta do 0,6 m wys.; 5a 40–60 c5

Centauera montana 'Amethyst in Snow'  
chaber górski 'Amethyst in Snow' – kwiaty białe z purpurowym 
środkiem, dorasta do 0,6 m wys.;

5a 40–60 c5

Centauera montana 'Purple Heart' 
chaber górski 'Purple Heart' – kwiaty białe z fioletowym środkiem, 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a 40–60 c5

Centaurea 'Pulchra Major' 
chaber 'Pulchra Major' – fioletowe kwiaty; atrakcyjne, szare liście; 5a 40–60 c5

CHELONE – ŻÓŁWIK
Chelone obliqua 
żółwik ukośny – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, 
przypominające głowę żółwia;

5b 30–40 c2

CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEŃ
Chrysanthemum 'Cottage Apricot'  
złocień 'Cottage Apricot' – dorasta do 0,8 m; kwiaty duże, 
brzoskwiniowe z żółtym śrdokiem;

5a 30–40 c2

Chrysanthemum 'Nantyderry Sunshine'  
złocień 'Nantyderry Sunshine' – dorasta do 0,8 m; kwiaty drobne, 
żółte, pełne;

5a 30–40 c2

CONVALLARIA – KONWALIA

Convallaria majalis 
konwalia majowa – białe, dzwonkowate kwiaty zebrane w grona; 
przyjemnie pachnące;

4 15–20 c3

CORDYLINE – KORDYLINA

Cordyline australis 'Southern Splendor'  
kordylina australijska 'Southern Splendor' – liście purpurowe,  
różowo obrzeżone; sztywne, wyprostowane; niezwykle dekoracyjne;

7b 40–60 c5

Cordyline australis 'Sunrise'  
kordylina australijska 'Sunrise' – liście bordowe, szeroko różowo 
obrzeżone; sztywne; niezwykle dekoracyjne;

7b 40–60 c5

Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink  
kordylina australijska Electric Pink – liście bordowe, różowo 
obrzeżone; pokrój przewisający; niezwykle dekoracyjne;

7b 40–60 c5

CORTADERIA – KORTADERIA

Cortaderia selloana 'Pumila'  
kortaderia pampasowa 'Pumila' – kwiatostany do 2 m wys.; zwarty 
pokrój; najbardziej wytrzymała na mróz odmiana kortaderii;  
wymaga okrycia na zimę;

7a 40–60 c3
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CRAMBE – MODRAK

Crambe maritima 
modrak morski – liście karbowane, szare; białe, pachnące 
kwiatostany; stosowana jako wartościowe warzywo w kuchni;

6a 40–60 c5

CROCOSMIA – KROKOSMIA
Crocosmia 'Fire King' 
krokosmia 'Fire King' – pomarańczowoczerwone kwiaty; dorasta  
do 0,6 m wys.;

7a 40–60 c3

Crocosmia 'Lucifer' 
krokosmia 'Lucifer' – intensywnie czerwone kwiaty; dorasta do  
0,6 m wys.;

7a 60–80 
60–80

c3 
c5

DARMERA – TARCZOWNICA

Darmera peltata 
tarczownica tarczowata – duże, powcinane liście; różowo-białe 
kwiatostany przed rozwojem liści na wiosnę;

5a 40–60 c5

DIANTHUS – GOŹDZIK

Dianthus plumarius 'Angel of Hope'  
goździk pierzasty 'Angel of Hope' – kwiaty różowe z malinowym 
środkiem; pojedyncze;

4 15–20 c2

Dianthus plumarius 'Angel of Virtue'  
goździk pierzasty 'Angel of Virtue' – kwiaty jasnoróżowe, pełne 
z czerwonym środkiem;

4 15–20 c2

Dianthus plumarius 'Pretty Becky'  
goździk pierzasty 'Pretty Becky' – kwiaty różowe, pełne; 4 15–20 c2

DICENTRA – SERDUSZKA

Dicentra spectabilis 
serduszka okazała – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty różowe 
o sercowatym kształcie;

3 40–60 
40–60

c2 
c5

Dicentra spectabilis 'Alba' 
serduszka okazała 'Alba' – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty 
białe o sercowatym kształcie;

3 40–60 c5

DIGITALIS – NAPARSTNICA
Digitalis purpurea 
naparstnica purpurowa – ozdobne, fioletoworóżowe i białe 
dzwonkowate kwiaty, zebrane w wydłużony kwiatostan; dorasta  
do 1,2 m wys.;

5a 40–60 c3

DRYOPTERIS – NARECZNICA

Dryopteris filix-mas 
nerecznica samcza – gatunek paproci dorastający do 1,2 m wys.; 3 40–60 c5

ECHINACEA – JEŻÓWKA

Echinacea purpurea 'Alba' 
jeżówka purpurowa 'Alba' – kwiaty języczkowe białe; dorasta do  
0,6 m; sztywne pędy; odmiana długowieczna;

4 40–60 c5
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Echinacea purpurea 'Innocent Meadow Mama'  
jeżówka purpurowa 'Innocent Meadow Mama'- kwiaty języczkowe 
białe; dorasta do 0,5 m; gęsty pokrój; obfite kwitnienie;

4 40–60 c3

Echinacea purpurea 'Magnus' 
jeżówka purpurowa 'Magnus' – kwiaty języczkowe czysto różowe; 
dorasta do 0,6 m; sztywne pędy; odmiana długowieczna;

4 40–60 c5

EPILOBIUM – WIERZBÓWKA

Epilobium angustifolium 'Album' 
wierzbówka kiprzyca 'Album' – bylina dorasta do 2 m wys.; białe 
kwiatostany; gatunek rodzimy;

3 40–60 c2

ERIANTHUS – ERIANT
Erianthus ravennae 
eriant rawenneński – dorasta do 2 m wys.; duże, efektowne,  
kremowe kwiatostany jesienią; 

6a 40–60 
60–80

c3 
c7,5

EUPATORIUM – SADZIEC

Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' 
sadziec plamisty 'Atropurpureum' – wysoka bylina dorastająca do 2 m 
wys.; kwiaty ciemnoróżowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a 40–60 
80–100

c3 
c5

Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' 
sadziec plamisty 'Riesenschirm'– wysoka bylina dorastająca do 2,5 m 
wys.; kwiaty różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a 30–40 
50–60 

c2 
c5

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ
Euphorbia 'Ascot Rainbow' PBR 
wilczomlecz 'Ascot Rainbow' PBR – atrakcyjne, żółtoobrzeżone  
liście; młode przyrosty pomarańczowo-różowe; sztywne pędy; 
dorasta do 1 m wys.;

7a 40–60 c5

Euphorbia Redwing 'Charam' PBR 
wilczomlecz Redwing– jasnoczerwone pędy, szarozielone liście; 
żółtozielone kwiatostany; zwarty pokrój; 
dorasta do 0,6 m wys.;

7a 40–60 c5

FESTUCA – KOSTRZEWA

Festuca glauca 
kostrzewa sina – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
i srebrzystoszarych liściach; dorasta do 25 cm wysokości;

5a 20–30 c2

Festuca glauca 'Eijah Blue' 
kostrzewa sina 'Eijah Blue' – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
szarobłękitnych liściach; dorasta do 30 cm wysokości;

5a 20–30 c2

FILIPENDULA – WIĄZÓWKA

Filipendula kamtschatica  
wiązówka kamczacka – kwiatostany kremowe zebrane  
w przewisające wiechy; liście pierzaste; bylina osiąga 1,5 m wys.;

3 40–60 c3
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GERANIUM – BODZISZEK

Geranium ×cantabrigiense 'Biokovo' 
bodziszek kantabryjski 'Biokovo' – kwiaty białe, pojedyncze, drobne; 
roślina okrywowa; 

4 30–40 c2

Geranium macrorrhizum 'Czakor' 
bodziszek korzeniasty 'Czakor' – kwiaty różowe, drobne; roślina 
okrywowa; 

4 30–40 c2

Geranium Rozanne 'Gerwat' PBR 
bodziszek Rozanne – kwiaty błękitne z białym oczkiem; dorasta do 
0,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–25 c2

GEUM – KUKLIK

Geum chiloense 'Lady Stratheden' 
kuklik chilijski 'Lady Stratheden' – kwiaty żółte, półpełne; 6a 40–60 c5

Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'  
kuklik chilijski 'Mrs Bradshaw' – kwiaty czerwone, pełne; bylina 
dorasta do 0,4–0,6 m wys.;

6a 40–60 c5

Geum 'Fire Storm' 
kuklik 'Fire Storm' – kwiaty pomarańczowe, półpełne; 6a 30–40 c2

Geum 'Mai Tai' PBR 
kuklik 'Mai Tai' – kwiaty morelowe, półpełne; 6a 40–60 c5

Geum rivale 'Flames of Passion' 
kuklik zwisły 'Flames of Passion' – kwiaty intensywnie czerwone, 
półpełne;

6a 30–40 c2

Geum 'Tequila Sunrise' 
kuklik 'Tequila Sunrise' – kwiaty intensywnie czerwone, półpełne; 6a 30–40 c2

Geum 'Totally Tangerine' PBR 
kuklik 'Totally Tangerine' PBR – kwiaty pomarańczowe, pojedyncze; 6a 30–40 c2

GUNNERA – GUNNERA
Gunnera manicata 
gunnera brazylijska – bylina do 2,5 m wys., imponujące liście  
do 2 m średnicy; wymaga okrycia na zimę;

7a 60–80 c7,5

GYPSOPHILA – GIPSÓWKA

Gypsophila 'Rosenschleier' 
gipsówka 'Rosenschleier' – dorasta do 30 cm wysokości; 
 jasnoróżowe, pełne kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany,

5a 30–40 c2

HAKONECHLOA – HAKONECHLOA

Hakonechloa macra 'Aureola' 
hakonechloa smukła 'Aureola' – piękna, cieniolubna, „przelewająca 
się” trawa; liście żółto paskowane;

6a 20–30 c2

HELENIUM – DZIELŻAN

Helenium 'Biedermeier' 
dzielżan 'Biedermeier' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty 
pomarańczowo – czerwone z żółtą obwódką;

4 40–60 
60–80

c2 
c5



– 162 –

traw
y i byliny

Helenium 'Double Trouble' 
dzielżan 'Double Trouble – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty podwójne, złotożółte;

4 40–60 c2

Helenium 'El Dorado' 
dzielżan 'El Dorado' – wyprostowana bylina do 1 m wys.; ogromne, 
żółte kwiaty z ciemnobrązowym środkiem;

4 40–60 c2

Helenium 'Flammenrad'  
dzielżan 'Flammenrad' – bylina do 1,3 m wys.; kwiaty  
żółto-pomarańczowe; 

4 40–60 c2

Helenium 'Kanaria' 
dzielżan 'Kanaria' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty  
żółte; kwitnie obficie;

4 40–60 
60–80 

c2 
c5

Helenium 'Loysder Wieck'  
dzielżan 'Loysder Wieck' – wyprostowana bylina do 1 m wys.;  
kwiaty pamarańczowo – żółte o skręconych płatkach;

4 40–60 c2

Helenium 'Moerheim Beauty' 
dzielżan 'Moerheim Beauty' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; 
kwiaty czerwono – pomarańczowe z brązowym środkiem;

4 40–60 c2

Helenium 'Rubinzwerg' 
dzielżan 'Rubinzwerg' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
czerwone;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'Ruby Tuesday' 
dzielżan 'Ruby Tuesday' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; 
kwiaty drobne, ciemnoczerwone;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'Zimbelstern' 
dzielżan 'Zimbelstern' – wyprostowana bylina do 1,5 m wys.; kwiaty 
pomarańczowo – żółte;

4 60–80 c5

HELIANTHUS – SŁONECZNIK
Helianthus 'Lemon Queen' 
słonecznik 'Lemon Queen' – jasnożółte, duże kwiatostany; dorasta 
do 1,7 m wys.;

5a 40–60 
60–80

c2 
c5

Helianthus salicifolius 
słonecznik wierzbolistny – okazała bylina o egzotycznym wyglądzie; 
liście wąskie, długie, przewisające; dorasta do 3 m wys.

4 40–60 c2

HELICHRYSUM – KOCANKI

Helichrysum italicum 'Silbernadel  
kocanki włoskie 'Silbernadel' – szare, zimozielone liście 
o intensywnym zapachu mieszanki curry; do stosowania w kuchni;

7a 30–40 c2

HELIOPSIS – SŁONECZNICZEK

Heliopsis helianthoides 'Asahi' 
słoneczniczek zwyczajny 'Asahi' – drobne, żółto-pomarańczowe, 
pełne kwiaty; doskonałe na kwiat cięty; dorasta do 0,8 m;

5a 30–40 c2
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HEMEROCALLIS – LILIOWIEC

Hemerocallis 'Absyda' 
liliowiec 'Absyda' – kwiaty dwukolorowe; czerwonopomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Amadeus' 
liliowiec 'Amadeus' – kwiaty czerwone z żółtym środkiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'American Revolution' 
liliowiec 'American Revolution' – kwiaty czarne z zielonkawym 
oczkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Anzac' 
liliowiec 'Anzac' – kwiaty czerwone; duże; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Archangel'  
liliowiec 'Archangel' – kwiaty jasnopomarańczowe, duże; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Baby Betsy'  
liliowiec 'Baby Betsy' – kwiaty pastelowe różowe z zielonkawym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Bitsy'  
liliowiec 'Bitsy' – kwiaty zielonkawo -żółte; drobne; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Black Cat'  
liliowiec 'Black Cat' – kwiaty ciemnobordowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Bold Encounter' 
liliowiec 'Bold Encounter' – kwiaty kremowe z bordowym  
środkiem i bordowym, pofalowanym brzegiem płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Brunette'  
liliowiec 'Brunette'- kwiaty brązowoczerwone; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Bumble Bee'  
liliowiec 'Bumble Bee'- kwiaty żółte z bordowym środkiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Byzantine Emperor'  
liliowiec 'Byzantine Emperor' – kwiaty fioletowo – różowe  
z żółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Calico Jack'  
liliowiec 'Calico Jack' – kwiaty budyniowożółte z bordowym 
środkiem i bordowym, pofalowanym brzegiem płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Charles Johnston' 
liliowiec 'Charles Johnston' – kwiaty ciemnoróżowe z zielonkawym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Cherry Cheeks'  
liliowiec 'Cherry Cheeks' – duże, bardzo atrakcyjne, ciemnoróżowe 
kwiaty z żółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Cherry Valentine'  
liliowiec 'Cherry Valentine' – kwiaty jasnoróżowe 
z czerwonoróżowym „okiem” i zielonożółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Chicago Sunrise' 
liliowiec 'Chicago Sunrise' – dorasta do 0,6–0,7 m wys.; kwiaty 
jednolicie ciemnożółte;

5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Chopin' 
liliowiec 'Chopin' – kwiaty czystopomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Cosmopolitan' 
liliowiec 'Cosmopolitan' – kwiaty drobne, różowe z ciemnoróżowym 
środkiem; płatki karbowane;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Crimson Pirate' 
liliowiec 'Crimson Pirate' – karłowa, zwarta odmiana; kwiaty 
ciemnoczerwone z żółtym środkiem; polecana jako roślina 
okrywowa;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Hemerocallis 'Curly Cinnamon Windmill' 
liliowiec 'Curly Cinnamon Windmill' – ogromne, 
cytrynowozielonkawe kwiaty; niezwykle oryginalne;  
przypominające pająka;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Darla Anita'  
liliowiec 'Darla Anita' – kwiaty jasnoróżowe z żółtym środkiem 
i efektowną, żółtą falbaną na brzegach płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Dezydery Chłapowski' 
liliowiec 'Dezydery Chłapowski' – kwiaty purpurowe z zielonym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Dream Legacy'  
liliowiec 'Dream Legacy' – kwiaty kremowe z bordowym środkiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Ed Brown' 
liliowiec 'Ed Brown' – kwiaty jasnoróżowe z zielonkawym środkiem 
i efektowną, żółtą falbaną na brzegach płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'El Desperado' 
liliowiec 'El Desperado' – duże, cytrynowe kwiaty, brzegi płatków 
karbowane, bordowe; kwiaty z bordowym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Fooled Me' 
liliowiec 'Fooled Me' – kwiaty duże, pomarańczowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Francis of Assisi' 
liliowiec 'Francis of Assisi' – kwiaty ciemnoróżowe z białą falbaną  
na brzegach płatków i zielonkawym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Frans Hals' 
liliowiec 'Frans Hals' – kwiaty duże, dwubarwne, żółto – czerwone; 
bardzo obficie kwitnie;

4 30–40 c3

Hemerocallis fulva 'Kwanso' 
liliowiec rdzawy 'Kwanso' – duże, pomarańczowobrązowe, pełne 
kwiaty; bylina wys. 1 m; 

4 40–60 c5

Hemerocallis 'Gabriela' 
liliowiec 'Gabriela' – kwiaty jasnoróżowe z żółtym środkiem; 5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Green Flutter' 
liliowiec 'Green Flutter' – karłowa, zwarta odmiana, kwiaty 
zielonkawożółte; polecana jako roślina okrywowa;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Happy Returns'  
liliowiec 'Happy Returns'- cytrynowo – żółte kwiaty; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Heady Wine'  
liliowiec 'Heady Wine' – kwiaty jasnoróżowe z fioletowym środkiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Iga' 
liliowiec 'Iga' – kwiaty żołte z ciemniejszą falbaną na brzegach 
płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Jamaican Me Crazy' 
liliowiec 'Jamaican Me Crazy' – kwiaty żółte z dużym, bordowym 
okiem; 

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Joanna'  
liliowiec 'Joanna' – kwiaty jasnopomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Jutrzenka' 
liliowiec 'Jutrzenka' – kwiaty kremowobiałe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Kalina'  
liliowiec 'Kalina' – kwiaty łososiowopomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Kanarek'  
liliowiec 'Kanarek' – kwiaty zielonocytrynowe; jednobarwne; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Kordula'  
liliowiec 'Kordula' – kwiaty pomarańczowożółte; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Leonidas'  
liliowiec 'Leonidas' – kwiaty żółte z pofalowanym brzegiem płatków; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Little Wine Cup'  
liliowiec 'Little Wine Cup' – kwiaty różowe; odmiana karłowa; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Love Those Eyes'  
liliowiec 'Love Those Eyes' – kwiaty pomarańczowe z czerwonym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Malachite Prism'  
liliowiec 'Malachite Prism' – kwiaty różowe z purpurowo-zielonym 
środkiem; niezwykle oryginalne;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Malaysian Monarch'  
liliowiec 'Malaysian Monarch' – kwiaty fioletowe z kremowym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Marzanna' 
liliowiec 'Marzanna' – kwiaty jasnoróżowe z ciemnoróżowym  
okiem i żółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Mauna Loa' 
liliowiec 'Mauna Loa'– ceglasty, oryginalny kolor kwiatów; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Mighty Mogul'  
liliowiec 'Mighty Mogul' – kwiaty ciemnoczerwone z zielonym 
środkiem;

5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Mini Pearl'  
liliowiec 'Mini Pearl' – kwiaty łososiowe; obfite kwitnienie; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Mozaika'  
liliowiec 'Mozaika' – kwiaty dwukolorowe; ceglastożółte; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Panna' 
liliowiec 'Panna' – kwiaty cytrynowokremowe; płatki z żółtą falbaną; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Peach Whisper'  
liliowiec 'Peach Whisper'- kwiaty brzoskwiniowo-różowe 
z pofalowanym brzegiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Piast' 
liliowiec 'Piast' – jasnoróżowe kwiaty z bordowym okiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Purple d'Oro' 
liliowiec 'Purple d'Oro' – karłowa odmiana liliowca, kwiaty 
ciemnoróżowe pastelowe;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Siloam Grace Stamile'  
liliowiec 'Siloam Grace Stamile'- kwiaty purpurowo-czerwone 
z zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Siloam Merle Kent'  
liliowiec 'Siloam Merle Kent' – kwiaty jasnoróżowe  
z purpurowo-zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Siloam Ribbon Candy' 
liliowiec 'Siloam Ribbon Candy' – kwiaty różowe  
z purpurowo-zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Siloam Stormy Night'  
liliowiec 'Siloam Stormy Night' – kwiaty ciemnopurpurowe; 
niezwykle oryginalne;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Słowik'  
liliowiec 'Słowik' – kwiaty duże, intensywnie pomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Snowy Owl'  
liliowiec 'Snowy Owl' – kwiaty kremowożółte; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Startle'  
liliowiec 'Startle' – kwiaty jasnoczerwone z kremowym brzegiem 
i zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Stella de Oro' 
liliowiec 'Stella de Oro' – najbardziej znana, sprawdzona, karłowa 
odmiana liliowca; kwiaty żółte; polecana jako roślina okrywowa;

4
30–40 
30–40  
40–60

c2 
c3 
c5

Hemerocallis 'Sympatia'  
liliowiec 'Sympatia' – kwiaty jaskrawopomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Unusual Revelations'  
liliowiec 'Unusual Revelations' – kwiaty brzoskwiniowo-różowe 
z purpurowym środkiem i pofalowanym, bordowym brzegiem 
płatków; odmiana niezwykle oryginalna;

5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Vienna Nightstreet'  
liliowiec 'Vienna Nightstreet' – kwiaty purpurowo-czerwone 
z pomarańczowym środkiem; niezwykle oryginalne;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Wawel'  
liliowiec 'Wawel' – kwiaty o ceglastym kolorze z czerwonym okiem; 5a 40–60 c5

HEUCHERA – ŻURAWKA

Heuchera 'Black Taffeta'  
żurawka 'Black Taffeta' – liście bordowe, prawie czarne; fryzowane; 5b 15–20 c2

Heuchera 'Fire Alarm'  
żurawka 'Fire Alarm' – liście duże, jaskrawo pomarańczowe; 5b 15–20 c2

Heuchera 'Marmalade'  
żurawka 'Marmalade' – liście pomarańczowo-czerwone; fryzowane; 5b 15–20 c2

Heuchera micrantha 'Palace Purple' 
żurawka drobna 'Palace Purple' – liście ciemnopurpurowe; jedna 
z najwytrzymalszych odmian żurawki;

5a 15–20 c2

Heuchera 'Obsidian'  
żurawka 'Obsidian' – liście ciemnobordowe; prawie czarne; 5b 15–20 c2

Heuchera 'Plum Pudding'  
żurawka 'Plum Pudding' – liście ciemnopurpurowe ze srebrzystym 
nalotem;

5b 15–20 c2

Heuchera 'Zipper'  
żurawka 'Zipper' – liście pomarańczowe; frezowane; 5b 15–20 c2

×HEUCHERELLA – ŻURAWKOTENELLA

×Heucherella 'Gold Zebra'  
żurawkotenella 'Gold Zebra' – liście czerwone z żółtym brzegiem; 
głęboko powcinane;

5b 15–20 c2

×Heucherella 'Mojito'  
żurawkotenella 'Mojito' – liście limonkowe z czerwonym 
unerwieniem;

5b 15–20 c2

×Heucherella 'Red Rover'  
żurawkotenella 'Red Rover' – liście jaskrawoczerwone; 5b 15–20 c2

HOSTA – FUNKIA

Hosta 'Blue Angel' 
funkia 'Blue Angel' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Blue Mammoth'  
funkia 'Blue Mammoth' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1,2 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Blue Mouse Ears' 
funkia 'Blue Mouse Ears' – karłowa odmiana o okrągłych, 
niebieskoszarych liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4 15–20 c3
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Hosta 'Brim Cup' 
funkia 'Brim Cup' – odmiana o kremowo obrzeżonych liściach; 
dorasta do 0,4 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Captain Kirk' 
funkia 'Captain Kirk' – liście złotożółte z ciemnozielonym brzegiem; 
dorasta do 0,7 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Enterprise'  
funkia 'Enterprise' – liście zielone, pofalowane o białym środku; 
osiąga 0,6 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'  
funkia 'Fortunei Aureomarginata' – silnie rosnąca odmiana  
o dużych żółto obrzeżonych liściach; osiąga 0,6 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Fragrant Bouquet'  
funkia 'Fragrant Bouquet' – liście zielone z nieregularnym, żółtym 
brzegiem; kwiaty jasnofioletowe, pachnące; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Francee' 
funkia 'Francee' – liście ciemnozielone z wyrazistym białym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Frances Williams' 
funkia 'Frances Williams' – liście duże, niebieskawozielone z żółtym 
obrzeżeniem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Gold Standard'  
funkia 'Gold Standard' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; 
wyjątkowo atrakcyjne; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 
40–60

c3 
c15

Hosta 'Golden Meadows'  
funkia 'Golden Meadows' – liście niebieskozielone, pofalowane 
z kremowym środkiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Halcyon' 
funkia 'Halcyon' – liście srebrzystoniebieskie, podłużne, ostro 
zakończone; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'June' 
funkia 'June' – liście żółte z nieregularnym, niebieskim brzegiem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Jurassic Park'  
funkia 'Jurassic Park' – odmiana o olbrzymich, zielonych liściach; 
osiąga 1, 3 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Love Pat' 
funkia 'Love Pat' – liście intensywnie niebieskie, miseczkowate; 
odmiana dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Patriot' 
funkia 'Patriot' – liście zielone z szeroką białą obwódką; dorasta  
do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3
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Hosta sieboldiana 'Elegans' 
funkia sina 'Elegans' – liście duże, szaro-niebieskie; dorasta  
do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Stained Glass' 
funkia 'Stained Glass' – liście żółte z zieloną obwódką; dorasta  
do 0,6 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Sum and Substance'  
funkia 'Sum and Substance' – liście duże, cytrynowożółte; dorasta  
do 1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Undulata Mediovariegata' 
funkia 'Undulata Mediovariegata' – liście zielone z białym środkiem; 
oryginalnie poskręcane; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Venus' 
funkia 'Venus' – liście zielone; niezwykle oryginalne, białe, pełne 
kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'White Feather'  
funkia 'White Feather' – niezwykła odmiana o białych liściach 
wczesną wiosną;

4 20–25 c3

Hosta 'Wide Brim'  
funkia 'Wide Brim' – liście zielone z szerokim żółtym obrzeżeniem; 
dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–25 c3

HYSSOPUS – HYZOP

Hyssopus officinalis 
hyzop lekarski – dorasta do 0,4 m; kwiaty szafirowe, niezwykle 
miododajne; roślina lecznicza;

7 30–40 c2

Hyssopus officinalis 'Roseus'  
hyzop lekarski 'Roseus' – dorasta do 0,4 m; kwiaty różowe,  
niezwykle miododajne; roślina lecznicza;

7 30–40 c2

IMPERATA – IMPERATA

Imperata cylindrica 'Red Baron' 
imperata cylindryczna 'Red Baron' – trawa do 0,5 m wys.; liście 
intensywnie czerwone;

6a 30–40 c3

IRIS – KOSACIEC

Iris 'Holden's Child' 
kosaciec 'Holden's Child' – kwiaty fioletowoniebieskie z żółtą  
plamką na płatkach;

3 40–60 c5

Iris ensata 'Crystal Halo' 
kosaciec mieczolistny 'Crystal Halo' – duże, fioletowe kwiaty 
z białym brzegiem;

5a 40–60 c5

Iris ensata 'Electris Rays'  
kosaciec mieczolistny 'Electris Rays' – duże kwiaty w odcieniu 
fioletowo-niebiesko-lawendowym;

5a 40–60 c5
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Iris ensata 'Marmoa' 
kosaciec mieczolistny 'Marmoa' – kwiaty fioletowe; 5a 40–60 c3

Iris ensata 'Variegata' 
kosaciec mieczolistny 'Variegata' – białoobrzeżone liście; fioletowe 
kwiaty;

5a 40–60 c5

Iris pseudacorus 'Variegata'  
koscaciec żółty 'Variegata' – kwiaty żółte; liście mieczowate  
z żółtymi pasami;

3 40–60 c5

Iris sibirica 'Contrast in Styles' 
kosaciec syberyjski 'Contrast in Styles' – kwiaty fioletowe z jasnym, 
biało – żółtym środkiem;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Dear Delight'  
kosaciec syberyjski 'Dear Delight' – kwiaty błękitne; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Happy Returns'  
kosaciec syberyjski 'Happy Returns' – kwiaty niebiesko – fioletowe; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Imperial Opal' 
kosaciec syberyjski 'Imperial Opal' – kwiaty lawendowe, pełne; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Marilyn Holmes'  
kosaciec syberyjski 'Marilyn Holmes' – kwiaty niebieskie; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Mrs Rowe'  
kosaciec syberyjski 'Mrs Rowe' – kwiaty białe z delikatnym, 
lawendowym odcieniem;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Pink Perfait'  
kosaciec syberyjski 'Pink Perfait' – kwiaty różowe, pełne; 
przypominają kwiat róży;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Red Flare' 
kosaciec syberyjski 'Red Flare' – kwiaty o intensywnym, biskupim 
kolorze;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Roter Milan'  
kosaciec syberyjski 'Roter Milan' – kwiaty fioletowe; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Ruffled Velvet' 
kosaciec syberyjski 'Ruffled Velvet' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 
płatki pofalowane; dorasta do 0,6 m wys.;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Silver Edge' 
kosaciec syberyjski 'Silver Edge' – kwiaty niebieskie z delikatną,  
jasną obwódką;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Sultan's Ruby' 
kosaciec syberyjski 'Sultan's Ruby' – kwiaty ciemnofioletowe 
z żółtymi prążkami na płatkach;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'White Swirl'  
kosaciec syberyjski 'White Swirl' – kwiaty duże, białe;  
ciemnozielone liście;

4 40–60 c3
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KALIMERIS – KALIMERIS

Kalimeris incisa 'Charlotte'  
kalimeris wciętolistna 'Charlotte' – kwiaty drobne, lawendowe; 5a 30–40 c2

Kalimeris yomena 'Shogun'  
kalimeris Kitamury 'Shogun' – liście kremowo obrzeżone; kwiaty 
lawendoworóżowe z żółtym środkiem;

5a 30–40 c2

KNIPHOFIA – TRYTOMA

Kniphofia 'Papaya Popsicle'  
trytoma 'Papaya Popsicle' – kwiaty pomarańczowo – czerwone, 
dorasta do 1 m wys.;

6b 40–60 c3

Kniphofia 'Royal Standard' 
trytoma 'Royal Standard' – kwiaty pomarańczowo-żółte, dorasta  
do 1 m wys.;

6b 40–60 c5

LAMIUM – JASNOTA
Lamium galeobdolon 
jasnota gajowiec – rozłogowa bylina dorastająca do 0,5 m wys. 
o żółtych kwiatach i liściach ze srebrnoszarym wzorem; doskonała 
roślina zadarniająca;

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'Beacon Silver' 
jasnota plamista 'Beacon Silver' – roślina okrywowa dorastająca  
do 20–25 cm; kwiaty lilapurpurowe; liście srebrzystoszare;

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'Pink Pewter'  
jasnota plamista 'Pink Pewter' – roślina okrywowa dorastająca do 
20–25 cm; kwiaty jasnoróżowe; liście srebrzytoszare

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'White Nancy'  
jasnota plamista 'White Nancy' – roślina okrywowa dorastająca do 
20–25 cm; kwiaty białe; liście srebrzystoszare z zieloną obwódką;

4 30–40 c2

LAVANDULA – LAWENDA

Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie kwitnąca odmiana; 
odznacza się wysokoą odpornością na mróz;

6a 30–35 c3

LEUCANTHEMUM – JASTRUN

Leucanthemum ×superbum 'Victorian Secret' 
jastrun wspaniały 'Victorian Secret' – białe, pełne kwiaty 
z widocznym żółtym środkiem; 

6a 30–40 c2

LIATRIS – LIATRA

Liatris spicata 
liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; 
roślina kwitnie od góry do dołu;

3 60–80 c5

Liatris spicata 'Alba' 
liatra kłosowa 'Alba' – białe kwiaty, zebrane w podłużne  
kwiatostany; roślina kwitnie od góry do dołu;

3 60–80 c5
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LIGULARIA – JĘZYCZKA

Ligularia dentata 'Midnight Lady' 
języczka pomarańczowa 'Midnight Lady' – duże, purpurowe liście; 
kwiaty pomarańczowe;

4 60–80 c5

Ligularia stenocephala 'The Rocket' 
języczka wąskogłówkowa 'The Rocket' – liście zielone, powcinane; 
kwiatostany strzeliste, żółte;

4 60–80 c5

LYSIMACHIA – TOJEŚĆ

Lysimachia ciliata 'Firecracker' 
tojeść orzęsiona 'Firecracker' – bordowe liście pięknie kontrastują 
z żółtymi, drobnymi kwiatami;

4 30–40 c2

Lysimachia punctata 'Alexander' 
tojeść kropkowana 'Alexander' – liście biało obrzeżone; kwiaty  
żółte; obfite kwitnienie;

5a 30–40 c2

Lysimachia punctata Golden Alexander 'Walgoldalex' PBR 
tojeść kropkowana Golden Alexander – liście żółto obrzeżone; 
kwiaty żółte; obfite kwitnienie;

5a 30–40 c2

LYTHRUM – KRWAWNICA
Lythrum salicaria 'Robert' 
krwawnica pospolita 'Robert' – kłosowate, ciemnoróżowe 
kwiatostany; roślina polecana na wilgotne stanowiska; dorasta  
do 1 m wys.;

4 40–60 
60–80 

c2 
c5

MELISSA – MELISA

Melissa officinalis 
melisa lekarska – liście o intensywnie cytrynowym zapachu; białe 
kwiaty; roślina lecznicza;

4 20–30 c2

Melissa officinalis 'Allgold' 
melisa lekarska 'Allgold' – liście złotożółte; 5a 20–30 c2

Melissa officinalis 'Variegata' 
melisa lekarska 'Variegata' – liście nieregularnie żółtoobrzeżone; 5a 20–30 c2

MENTHA – MIĘTA

Mentha arvensis 'Banana' 
mięta polna 'Banana' – drobne, eliptyczne liście; szarozielone; 
o intensywnym zapachu banana;

3 20–30 c2

Mentha aquatica 
mięta nadwodna – liście zielone, intensywnie pachnące, pędy 
różowawe;

3 20–30 c2

Mentha ×gracilis 
mięta wysmukła – liście zielone z żółtym wzorem; przyjemny 
imbirowy zapach;

5a 20–30 c2

Mentha 'Hillary's Sweet Lemon' 
mięta 'Hillary's Sweet Lemon' – odmiana o silnym cytrynowym 
zapachu; polecana jako dodatek do lemoniady;

4 20–30 c2
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Mentha longifolia 'Buddleia' 
mięta długolistna 'Buddleia' – szarozielone liście; kwiaty fioletowe 
przypominające kształtem kwiaty budlei;

4 20–30 c2

Mentha ×piperita 'Agnes' 
mięta pieprzowa 'Agnes' – liście niezwykle aromatyczne, miętowe; 
odmiana wyjątkowo odporna na mączniaka;

3 20–30 c2

Mentha ×piperita 'Bergamot' 
mięta pieprzowa 'Bergamot' – liście dodane do czarnej herbaty, 
nadają jej posmak herbaty 'Earl Grey'; roślina lecznicza;

3 20–30 c2

Mentha ×piperita 'Multimentha'  
mięta pieprzowa 'Multimentha'- liście o silnym, miętowym aromacie; 3 20–30 c2

Mentha ×piperita 'Orange' 
mięta pieprzowa 'Orange' ' – liście zielone gładkie; o cytrusowym 
aromacie;

3 20–30 c2

Mentha spicata 'Crispa' 
mięta zielona 'Crispa' – liście ciemnozielone, karbowane; 3 20–30 c2

Mentha spicata 'Moroccan' 
mięta zielona 'Moroccan' – liście zielone, ząbkowane; doskonałe  
do naparów;

3 20–30 c2

Mentha 'Strawberry' 
mięta 'Strawberry' – liście intensywnie pachną truskawkami; 3 20–30 c2

Mentha suaveolens 'Variegata' 
mięta wonna 'Variegata' – białoobrzeżone, dekoracyjne liście;  
pachnie lekko ananasami;

3 20–30 c2

MISCANTHUS – MISKANT

Miscanthus ×giganteus 
miskant olbrzymi – jedna z najwyższych traw ozdobnych; osiąga 
wysokość 3 m;

5b 60–80 c3

Miscanthus 'Purpurascens' 
miskant 'Purpurascens' – zwarta, gęsta trawa do 1,5 m wys.;  
końcówki liści czerwone;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis  'Adagio' 
miskant chiński 'Adagio' – zwarta, gęsta trawa dorastająca do  
1,5 m wys.; bardzo liczne kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Augustfeder' 
miskant chiński 'Augustfeder' – gęsta trawa do 2 m wys.;  
kwiatostany srebrne;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Cabaret' 
miskant chiński 'Cabaret' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; liście 
szerokie, z białym pasem po środku;

6b 60–80 c5

Miscanthus sinensis 'Flamingo' 
miskant chiński 'Flamingo' – zwarty pokrój; dorasta do 1,8 m wys.; 
luźne, duże kwiatostany;

5a 60–80 c3
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Miscanthus sinensis 'Goliath' 
miskant chiński 'Goliath' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
kwiatostany srebrnobrązowe;

5a 60–80 
60–80

c3 
c7,5

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'  
miskant chiński 'Gracillimus' – trawa do 2 m wys.; liście bardzo 
wąskie; ładny, kulisty pokrój;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Grosse Fontäne' 
miskant chiński 'Grosse Fontäne' – trawa do 2,4 m wys.; wczesne, 
obfite kwitnienie;

5a 60–80 
80–100

c3 
c7,5

Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise' 
miskant chiński 'Huron Sunrise' – trawa do 1,5 m wys.; 
purpuroworóżowe, przewisające kwiatostany; wyjątkowo obfite 
kwitnienie; 

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Kaskade' 
miskant chiński 'Kaskade' – pierzaste, zwisające, srebrzyste 
kwiatostany

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 
miskant chiński 'Kleine Silberspinne' – trawa do 2 m wys.; liście 
wąskie; ozdobne, srebrzyste kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Krater' 
miskant chiński 'Krater' – trawa do 1,8m; liście zielone ze srebrnym 
paskiem; różowe kwiatostany; odmiana zaliczana do najpóźniej 
kwitnących miskantów; różowe kwiatostany

5a 60–80 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 40–60 
40–60

c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Malepartus' 
miskant chiński 'Malepartus' – trawa dorastająca do 2,2 m wys.; 
kwiatostany czerwone; liście szerokie;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Memory'  
miskant chiński 'Memory' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
kwiatostany szaro-perłowe; liście szerokie;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 
miskant chiński 'Morning Light' – zwarty, kulisty kształt kępy;  
liście wąskie, biało obrzeżone;

6a 40–60 c3

Miscanthus sinensis 'Mysterious Maiden' 
miskant chiński 'Mysterious Maiden' – trawa do 1,5 m wys.; liście 
wąskie, żółtoprążkowane;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Rotfeder'  
miskant chiński 'Rotfeder' – trawa dorastająca do 1,5 m wys.; 
kwiatostany czerwono-brunatne;

5a 60–80 c3
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Miscanthus sinensis 'Rotsilber' 
miskant chiński 'Rotsilber' – wysoka, wysmukła trawa; liście  
szerokie; kwiatostany ciemnoczerwone;

5a 40–60 c3

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 
miskant chiński 'Silberfeder' – trawa do 2 m wys.; kwiatostany 
wyraźnie wystają ponad poziom liści;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Silberspinne' 
miskant chiński 'Silberspinne' – trawa do 1,8 m wys.; bardzo liczne, 
srebrzystoróżowe kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Sioux'  
miskant chiński 'Sioux' – trawa do 1 m wys.; kwiatostany  
początkowo czerwone, potem białe;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Sirene' 
miskant chiński 'Sirene' – trawa do 2 m wys.; liście szerokie; 
kwiatostany srebrzystoróżowe;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Variegatus' 
miskant chiński 'Variegatus' – tworzy szeroką kępę do 2 m wys.;  
liście podłużnie, biało paskowane;

6a 40–60 c3

MOLINIA – TRZĘŚLICA

Molinia arundinacea 'Karl Foerster' 
trzęślica trzcinowata 'Karl Foerster' – kępa 0,8 m wys.; kwiatostany  
na długich osiach tworzą wachlarz o wysokości do 2,5 m;

4 60–80 c3

Molinia arundinacea 'Windspiel' 
trzęślica trzcinowata 'Windspiel' – kępa 0,5 m wys.; kwiatostany na 
długich osiach tworzą wachlarz o wysokości do 2 m;

4 60–80 c3

Molinia caerulea 'Moorhexe' 
trzęślica modra 'Moorhexe' – trawa osiągająca 0,8–1,2 m wys.  
podczas kwitnienia; pokrój wyprostowany; liście niebieskozielone;

5a 30–40 c3

Molinia caerulea  'Variegata' 
trzęślica modra 'Variegata' – liście żółto paskowane; 5a 25–30 c3

MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA

Monarda 'Amazone' 
pysznogłówka 'Amazone' – kwiaty purpurowoczerwone; 4 40–60 c2

Monarda 'Elsie's Lavender' 
pysznogłówka 'Elsie's Lavender' – kwiaty jasnofioletowe; 4 40–60 c2

Monarda 'Gewitterwolke' 
pysznogłówka 'Gewitterwolke' – kwiaty ciemnoróżowe; 4 40–60 

60–80
c2 
c5

Monarda 'Jacob Cline' 
pysznogłówka 'Jacob Cline' – kwiaty czerwone; kwitnie bardzo 
obficie;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Monarda 'Kardinal' 
pysznogłówka 'Kardinal' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 40–60 c2
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Monarda 'Raspberry Wine'  
pysznogłówka 'Raspberry Wine' – kwiaty malinowo-fioletowe; 4 40–60 c2

Monarda 'Schneewolke' 
pysznogłówka 'Schneewolke' – kwiaty czystobiałe; 4 40–60 c2

MUHLENBERGIA – PRZYOSTNIA

Muhlenbergia capillaris 
przyostnia włosowata – trawa dorastająca do 1 m wys.;  
bardzo ozdobne, delikatne, różowe kwiatostany;

6a 40–60 c3

Muhlenbergia reverchonii 'Undaunted'  
przyostnia rubinowa 'Undaunted' – trawa dorastająca do 0,6 m wys.; 
różowe, pierzaste kwiatostany;

6a 40–60 c3

MUSA – BANAN
Musa basjoo  
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi 
krótkotrwałe obniżenie temperatury do -10°C; wielkie liście 
o egzotycznym wyglądzie;

8 80–100 c9

MUSELLA – BANANEK
Musella lasiocarpa  
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi  
żółtymi kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecany jako 
roślina tarasowa;

8 80–100 c12

NEPETA – KOCIMIĘTKA

Nepeta ×faassenii 
kocimiętka Fassena – kwiaty drobne błękitne; liście drobne, szare; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta ×faassenii 'Gletschereis' 
kocimiętka Fassena 'Gletschereis' – kwiaty jasnoniebieskie; liście 
szare, powcinane; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta ×faassenii 'Limelight'  
kocimiętka Fassena Limelight' – kwiaty jasnoniebieskie; liście 
cytrynowo-żółte; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta ×faassenii 'Superba'  
kocimiętka Fassena 'Superba' – kwiaty jasnoniebieskie; dorasta  
do 0,5 m wys.; obfite kwitnienie; zwarty pokrój;

5a 20–30 c2

Nepeta grandiflora 'Blue Danube'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Blue Danube' – niebieskie  
kwiatostany; sztywne pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 20–30 c2

Nepeta 'Blue Dragon'  
kocimiętka 'Blue Dragon' – duże, niebieskie kwiatostany; sztywne 
pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 20–30 c2

Nepeta grandiflora 'Bramdean' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Bramdean' – duże, fioletowe 
kwiatostany; obfite kwitnienie; sztywne pędy;

5a 20–30 c2
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Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Dawn to Dusk' – jasnoróżowe 
kwiatostany; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 20–30 c2

Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Zinser's Giant' – duże, niebiesko-
fioletowe kwiatostany; zwarty pokrój; dorasta do ok. 0,8 m;

5a 20–30 c2

Nepeta 'Leeds Castle'  
kocimiętka 'Leeds Castle' – duże, lawendowo-fioletowe, kłosowate 
kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;

5a 20–30 c2

Nepeta manchuriensis 'Manchu Blue' 
kocimiętka mandżurska 'Manchu Blue' – duże, niebiesko-fioletowe 
kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;

5a 30–40 
50–60

c2 
c5

Nepeta nervosa 'Pink Cat'  
kocimiętka żyłkowana 'Pink Cat' – różowe kwiatostany;  
zwarty pokrój;

5a 30–40 c2

Nepeta racemosa 'Blue Wonder' 
kocimiętka groniasta 'Blue Wonder'– kwiaty ciemnoniebieskie;  
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Grog' 
kocimiętka groniasta 'Grog' – kwiaty niebieskofioletowe;  
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Odeur Citron'  
kocimiętka groniasta 'Odeur Citron' – kwiaty niebieskie; liście 
o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Snowflake' 
kocimiętka groniasta 'Snowflake'– kwiaty czysto białe; dorasta  
do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta sibirica 
kocimiętka syberyjska – kwiaty niebieskie, liście zielone,  
ząbkowane; dorasta do 0,7 m wys.;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Nepeta 'Six Hills Giant' 
kocimiętka 'Six Hills Giant' – fioletowo – niebieskie kwiaty;  
dorasta do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c2

Nepeta 'Six Hills Gold' 
kocimiętka 'Six Hills Gold' – liście żółto obrzeżone; 
fioletowoniebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta 'Walker's Low' 
kocimiętka 'Walker's Low' – fioletowe kwiaty; dorasta do  
0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c2

NYMPHAEA – GRZYBIENIE

Nymphaea 'Attraction'  
grzybienie 'Attraction' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a 40–60 c5
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Nymphaea 'Fabiola' 
grzybienie 'Fabiola' – kwiaty różowe; 5a 40–60 c5

Nymphaea 'Marliacea Albida' 
grzybienie 'Marliacea Albida' – kwiaty białe; 5a 40–60 c5

Nymphaea 'Marliacea Chromatella' 
grzybienie 'Marliacea Chromatella' – kwiaty żółte; 5a 40–60 c5

OENOTHERA– WIESIOŁEK
Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri' 
wiesiołek krzewiasty 'Fyrverkeri' – bylina do ok. 0,6 m wys.;  
kwiaty duże, żółte;

4 40–60 c2

ORIGANUM – LEBIODKA

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'  
lebiodka gładka 'Herrenhausen' – purpurowo-fioletowe  
kwiatostany; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 c2

Origanum 'Rosenkuppel' 
lebiodka 'Rosenkuppel' – liście ciemnozielone; bardzo atrakcyjne 
różowo-fioletowe kwiaty; zwarty pokrój;

4 20–30 c2

Origanum vulgare 
lebiodka pospolita – popularna roślina przyprawowa; liście zielone, 
aromatyczne; kwiaty fioletowe;

4 20–30 c2

Origanum vulgare 'Aureum' 
lebiodka pospolita 'Aureum' – liście żółte, silnie aromatyczne jak 
u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a 20–30 c2

Origanum vulgare 'Compactum' 
lebiodka pospolita 'Compactum' – zwarta, niska odmiana; 4 20–30 c2

Origanum vulgare 'Gold Tip' 
lebiodka pospolita 'Gold Tip' – liście zielone z żółtymi  
końcówkami, silnie aromatyczne; 

5a 20–30 c2

Origanum vulgare 'Thumble's Variety' 
lebiodka pospolita 'Thumble's Variety' – liście jaskrawożółte, silnie 
aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a 20–30 c2

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
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PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Alexander Fleming' 
piwonia 'Alexander Fleming' – przyjemnie pachnące, kuliste, pełne, 
różowe kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte kwiaty; 
dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Celebrity' 
piwonia 'Celebrity' – pełne, różowo – białe kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Command Performance' 
piwonia 'Command Performance' – duże, pełne, czerwone kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Cora Louise' Itoh Group  
piwonia 'Cora Louise' Itoh Group – kwiaty półpełne, biało-różowe 
z fioletowym środkiem; niezwykle oryginalne;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Coral Charm' 
piwonia 'Coral Charm' – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Dinner Plate'  
piwonia 'Dinner Plate' – duże, pełne, różowe kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Duchesse de Nemours' 
piwonia 'Duchesse de Nemours' – kwiaty białe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Evening Dream'   
piwonia 'Evening Dream' – kwiaty różowe w dwóch odcieniach, 
pełne; niezwykle oryginalne;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Festiva Maxima'  
piwonia 'Festiva Maxima' – pełne, białe kwiaty z czerwonymi 
smugami, występującymi tylko na niektórych platkach;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Hillary' Itoh Group  
piwonia 'Hillary' Itoh Group – brzoskwiniowo-różowe, pełne 
kwiaty; niezwykle oryginalne;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Immaculée' 
piwonia 'Immaculée' – kwiaty pełne, białe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Kansas'  
piwonia 'Kansas' – pełne, czerwone kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Laura Dessert'  
piwonia 'Laura Dessert' – kwiaty biało-żółte, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Monsieur Jules Elie' 
piwonia 'Monsieur Jules Elie' – kwiaty różowe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Nymphe'   
piwonia 'Nymphe' – kwiaty różowe, pojedyncze z  żółtym środkiem; 5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Mutabilis Plena' 
piwonia lekarska 'Mutabilis Plena' – pełne, różowobiałe kwiaty; 5a 30–40 c3
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Paeonia officinalis 'Rosea Plena' 
piwonia lekarska 'Rosea Plena' – różowe, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Rubra Plena' 
piwonia lekarska 'Rubra Plena' – czerwone, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Pink Supreme'  
piwonia 'Pink Supreme' – jaskraworóżowe, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Raspberry Sundae'  
piwonia 'Raspberry Sundae' – kremowo-różowe, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Sarah Bernhardt'  
piwonia 'Sarah Bernhardt' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Shirley Temple' 
piwonia 'Shirley Temple' – kwiaty duże, pełne, białoróżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Top Brass'  
piwonia 'Top Brass' – kwiaty duże, biało-cytrynowe, pełne; 5a 30–40 c3

PANICUM – PROSO
Panicum virgatum 'Prairie Sky' 
proso rózgowate 'Prairie Sky' – zwarta, wyprostowana trawa  
do 1,5 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Rehbraun' 
proso rózgowate 'Rehbraun' – trawa do 1,2 m wys.; liście  
przebarwiają się jesienią na ciemnoczerwono;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Squaw' 
proso rózgowate 'Squaw' – odmiana ozdobna z licznych, 
ciemnoróżowych kwiatostanów;

5a 40–60 c3

PENNISETUM – ROZPLENICA
Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; 
purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;

9 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 
rozplenica japońska 'Hameln' – ozdobna trawa dorastająca do  
1 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;

6a 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'JS Jommenik' 
rozplenica japońska 'JS Jommenik' – trawa do 0,8 m wys.;  
żołto-zielone liście; beżowe kwiatostany;

6b 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Moudry' 
rozplenica japońska 'Moudry' – trawa o rozłożystym pokroju; 
szerokie liście ładnie przebarwiają się jesienią na czerwono;

6b 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Redhead' 
rozplenica japońska 'Redhead' – trawa do 1 m wys.; duże,  
czerwono-purpurowe kwiatostany; liście łukowato przewisają;

6b 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides f. viridescens 
rozplenica japońska f. viridescens – trawa do 1 m wys.; duże, 
ciemnopurpurowe, kwiatostany; łodygi sztywne; liście łukowato 
przewisają;

6b 30–40 
40–60

c3 
c7,5
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PHLOMIS – ŻELEŹNIAK
Phlomis tuberosa 'Amazone'  
żeleźniak bulwkowaty 'Amazone' – jasnofioletowe kwiatostany, 
ułożone piętrowo na pędach;

5a 40–60 c5

PHLOX – FLOKS, PŁOMYK
Phlox amplifolia 'Waupee' (syn. 'Weisser Falke') 
floks wielkolistny 'Waupee' – czystobiałe kwiaty, dorasta do 1 m wys.; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Atlant' 
floks wiechowaty 'Atlant' – bardzo duże, jasnoróżowe kwiaty; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Butonik' 
floks wiechowaty 'Butonik' – kwiaty fioletowo-różowe, pozostają 
w pąkach; niezwykle oryginalne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Dymczatnyj Koral' 
floks wiechowaty 'Dymczatnyj Koral' – kwiaty duże, 
koraloworóżowe;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Graf Zeppelin' 
floks wiechowaty 'Graf Zeppelin' – kwiaty białe z czerwonym 
środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Merlinka' 
floks wiechowaty 'Merlinka' – kwiaty duże, białe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Niebiesa' 
floks wiechowaty 'Niebiesa' – kwiaty białe, w pąkach niebieskie; 
niezwykle oryginalne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Noczka' 
floks wiechowaty 'Noczka' – duże, niebieskie kwiaty; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Nora Leigh' 
floks wiechowaty 'Nora Leigh' – liście kremowo obrzeżone, kwiaty 
lawendowe z ciemnym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Olienka'  
floks wiechowaty 'Olienka' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym 
środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Roselyn'  
floks wiechowaty 'Roselyn' – kwiaty intensywnie różowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Tequila Sunrise'  
floks wiechowaty 'Tequila Sunrise' – kwiaty jaskrawo malinowe 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Zołuszka' 
floks wiechowaty 'Zołuszka' – kwiaty jasnofioletowe 
z ciemnofioletowym środkiem;

4 30–40 c2

PHORMIUM – TĘGOSZ

Phormium 'Apricot Queen'
tęgosz 'Apricot Queen' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie, kremowo 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5
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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;

8 40–60 c5

Phormium 'Jester' 
tęgosz mocny 'Jester' – szerokie, różowo paskowane liście; polecana 
jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium 'Rainbow Maiden'  
tęgosz 'Rainbow Maiden' – szerokie, purpurowo-czerwone, 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do  
1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium 'Rainbow Sunrise'  
tgosz 'Rainbow Sunrise' – szerokie, czerwono-żółto-zielone 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do  
1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium tenax 'Purpureum' 
tęgosz mocny 'Purpureum' – dorasta do 2 m wys.; szerokie 
ciemnopurpurowe liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą 
wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

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;

8 40–60 c5

PHYSOSTEGIA – ODĘTKA

Physostegia virginiana 'Variegata'  
odętka virginijska 'Variegata' – liście białopstre; kwiaty różowe; 
bylina do 1 m wys.;

4 30–40 c2

PHYTOLACCA – SZKARŁATKA

Phytolacca americana 
szkarłatka amerykańska – bylina o atrakcyjnych czarnych jagodach  
na jaskraworóżowych szypułkach;

5a 30–40 
40–60

c2 
c5

PULMONARIA – MIODUNKA

Pulmonaria angustifolia 'Azurea'  
miodunka wąskolistna 'Azurea' – kwiaty niebieskie,liście 
zielone;doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c5

Pulmonaria 'Moonshine'  
miodunka 'Moonshine' – kwiaty niebiesko-białe; liście srebrzyste; 
doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c3

Pulmonaria 'Shrimps on the Barbie'  
miodunka 'Shrimps on the Barbie' – kwiaty różowe;  
białonakrapiane liście; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c3
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Pulmonaria 'Victorian Brooch' 
miodunka 'Victorian Brooch' – bylina dorastająca do 0,4 m wys.; 
liście zielone w liczne białe plamki; kwiaty niebieskoróżowe; 
doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c3

PYCNANTHEMUM – PYKNANTEMUM, „MIĘTA GÓRSKA”
Pycnanthemum muticum  
pyknantemum bezkolcowe – drobne, białe kwiaty przypominające 
kwiaty pysznogłówki; srebrne liście; dorasta do 0,8 m; liście 
o miętowym aromacie;

4 30–40 c2

RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ
Rheum palmatum var. tanguticum 
rabarbar dłoniasty podgat. tangucki – liście duże, powcinane,  
młode liście czerwone; dorasta do 2 m wys.;

5a 60–80 c10

Rheum rhabarbarum 'Victoria' 
rabarbar kędzierzawy 'Victoria' – roślina jadalna; odmiana 
średniowczesna; 

5a 60–80 c5

RODGERSIA – RODGERSJA
Rodgersia aesculifolia 
rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone jak 
u kasztanowca; białe, kremowe lub różowe, wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

RUDBECKIA – RUDBEKIA
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 40–60 
60–80

c3 
c5

Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' PBR 

rudbekia błyskotliwa 'Little Goldstar' PBR – karłowa odmiana, 
dorastająca do 0,3 m wys.; liczne, drobne, żółte kwiaty z czarnym 
środkiem; zwarty pokrój;

4 30–40 c2

Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'  
rudbekia naga 'Goldquelle' – bylina dorasta do 1 m wys.; kwiaty 
cytrynowo – żółte, pełne; 

4 80–100 c5

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 
rudbekia lśniąca 'Herbstsonne' – wysoka bylina dorastająca do  
2,5 m wys.; duże, żółte kwiaty;

4 120–140 c5

SALVIA – SZAŁWIA

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 
szałwia omszona 'Ostfriesland' – zwarta, gęsta bylina dorastająca  
do 0,5 m wys.; kwiaty fioletowoniebieskie;

5a 30–40 c2

Salvia nemorosa 'Salute White'  
szałwia omszona 'Salute White'- zwarta, gęsta bylina dorastająca  
do 0,4 m wys.; kwiaty białe;

5a 30–40 c2

Salvia verticillata 'Purple Rain' 
szałwia okręgowa 'Purple Rain' – kwiaty drobne, fioletowe, ułożone 
okółkowo na łodygach; szarozielone liście; dorasta do 0,5 m wys;

5a 40–60 c3
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SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG
Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'  
krwiściąg hakusański 'Lilac Squirrel' – bylina dorastająca do  
0,9 m wys.; różowe, przewisające kwiatostany; niezwykle oryginalne;

5a 40–60 c5

Sanguisorba officinalis 'Arnhem' 
krwiściąg lekarski 'Arnhem' – bylina dorastająca do 2 m wys.;  
różowe kwiatostany zebrane w kuliste główki; ażurowy pokrój;

5a 40–60 c5

Sanguisorba officinalis 'Blackthorn' 
krwiściąg lekarski 'Blackthorn' – dorasta do 1,5 m; bylina o czerwono-
różowych, wydłużonych kwiatostanach na długich szypułkach;

4 40–60 c5

SAPONARIA – MYDLNICA
Saponaria officinalis 'Rosea Plena' 
mydlnica lekarska 'Rosea Plena' – dorasta do 0,6 m; kwiaty  
pachnące, jasnoróżowe pełne;

4 40–60 
40–60

c2 
c5

SATUREJA – CZĄBER
Satureja montana  
czber górski – dorasta do 0,4 m; aromatyczne liście; do stosowania 
jako przyprawa w kuchni;

6a 30–40 c2

SEDUM – ROZCHODNIK
Sedum alboroseum 'Mediovariegatum' 
rozchodnik białoróżowy 'Mediovariegatum' – liście bardzo 
efektowne, żółtopstre;

4 20–30 c2

Sedum 'Matrona' 
rozchodnik 'Matrona' – liście i pędy fioletowozielone; kwiaty 
bladoróżowe; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 c2

Sedum spectabile 'Brillant' 
rozchodnik okazały 'Brillant' – liście niebieskawe; kwiaty różowe; 
dorasta do 0,6 m wys.

4 20–30 
40–60

c2 
c5

Sedum telephium 'Dark Knight' 
rozchodnik wielki 'Dark Knight' – drobne, bordowo-fioletowe 
liście; ciemnoróżowe kwiatostany; dorasta do 30 cm wys.; roślina 
okrywowa;

4 20–30 c2

SOLIDAGO – NAWŁOĆ

Solidago 'Goldzwerg'  
nawłoć 'Goldzwerg ' – karłowa odmiana do 30 cm; obfite kwitnienie; 4 30–40 c2

Solidago 'Hiddigeigei' 
nawłoć 'Hiddigeigei' – intensywnie żółte liście, najbardziej atrakcyjne 
na wiosnę; żółte, luźne kwiatostany jesienią; dorasta do 0,5 m; 

4 30–40 c2

Solidago rugosa 'Fireworks'  
nawłoć pomarszczona 'Fireworks' – kwiaty ciemnożółte, zebrane 
w podłużne kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; roślina bardzo 
efektowna późną jesienią;

4 30–40 c2

Solidago 'Strahlenkrone' 
nawłoć 'Strahlenkrone' – kwiaty żółte, zebrane w gęste, wiechowate 
kwiatostany, dorasta do 0,6 m wys.;

4 40–60 c5
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STACHYS – CZYŚCIEC
Stachys byzantina 
czyściec wełnisty – szare, omszone liście; kwiaty jasnofioletowe; 5a 20–30 c2

Stachys byzantina 'Big Ears'  
czyściec wełnisty 'Big Ears' – ogromne, szare, omszone liście; kwiaty 
jasnofioletowe;

5a 20–30 c2

Stachys byzantina 'Primrose Heron'  
czyściec wełnisty 'Primrose Heron' – żółte, omszone liście; kwiaty 
fioletowe;

5a 20–30 c2

SYMPHYTUM – ŻYWOKOST

Symphytum grandiflorum 'Goldsmith' 
żywokost wielkokwiatowy 'Goldsmith' – biało obrzeżone liście; 
kwiaty biało – niebieskie; doskonała roślina okrywowa;

5a 40–60 c5

TANACETUM – WROTYCZ
Tanacetum parthenium 'Aureum' 
wrotycz maruna 'Aureum' – liście żółte, powcinane; kwiaty białe, 
drobne z żółtym środkiem; 

5 40–60 c2

THALICTRUM – RUTEWKA
Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum' 
rutewka orlikolistna 'Purpureum' – bylina do 1,5 m wys.; fioletowe, 
wiechowate kwiatostany;

5a 60–80 c5

TRIFOLIUM – KONICZYNA
Trifolium medium 
koniczyna pogięta – kwiaty duże, ciemnoróżowe; roślina dorasta  
do 40 cm wys.;

4 20–30 c2

Trifolium ochroleucon 
koniczyna żółtobiała – kwiaty duże, żółtobiałe, kuliste; roślina 
dorasta do 50 cm wys.;

4 20–30 c2

Trifolium repens 'Dragon's Blood' 
koniczyna biała 'Dragon's Blood' – liście z amarantowo-seledynowym 
wzorem; białe kwiaty; doskonała roślina okrywowa; dorasta do 20 cm;

4 20–30 c2

Trifolium repens 'Isabella' 
koniczyna biała 'Isabella' – liście czerwono-amarantowe;  
jasnoróżowe kwiaty; niezwykle dekoracyjna odmiana; stanowi 
doskonałe towarzystwo dla roślin balkonowych; dorasta do 20 cm;

4 20–25 c2

TROLLIUS – PEŁNIK
Trollius 'Orange Princess' 
pełnik 'Orange Princess' – kwiaty pomarańczowe; liście zielone, 
powcinane;

5a 40–60 c5

VERBENA – WERBENA

Verbena bonariensis 
werbena argentyńska – piękna, miododajna bylina dorastająca  
do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste kwiatostany 
na końcach pędów; roślina przyciągająca motyle; bylina mało 
wytrzymała na mróz, ale zimuje w postaci nasion;

7b 80–100 c5
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VERONICA – PRZETACZNIK

Veronica austriaca 'Knallblau'  
przetacznik ząbkowany 'Knallblau' – szafirowoniebieskie kwiaty; 
dorasta do 30 cm wys.;

4 20–25 c2

Veronica 'First Glory'  
przetacznik 'First Glory' – kwiaty szafirowe zebrane w bardzo liczne 
kłosowate kwiatostany; osiąga 0,4 m wys.;

5a 40–60 c2

Veronica 'First Love'  
przetacznik 'First Love' – kwiaty różowe zebrane w bardzo liczne 
kłosowate kwiatostany; osiąga 0,4 m wys.;

5a 40–60 c2

Veronica spicata 'Rotfuchs' 
przetacznik kłosowy 'Rotfuchs' – kwiaty ciemnoróżowe zebrane 
w bardzo liczne kłosowate kwiatostany; osiąga 0,2–0,3 m wys.;

5a 40–60 c2

Veronica spicata 'Ulster Blue Dwarf '  
przetacznik kłosowy 'Ulster Blue Dwarf ' – szafirowe kwiaty  
zebrane w kłosy; dorasta do 40 cm wys.;

5a 40–60 c3

VERONICASTRUM – PRZETACZNIKOWIEC

Veronicastrum virginicum 'Temptation' 
przetacznikowiec wirginijski 'Temptation' – długie, lawendowe 
kwiatostany w kształcie kłosów, dorasta do 1,5 m;

4 40–60 c5

VIOLA – FIOŁEK

Viola sororia 'Albiflora'  
fiołek motylkowaty 'Albiflora' – białe kwiaty; doskonała roślina 
okrywowa;

4 15–20 c2

WALDSTEINIA – PRAGNIA

Waldsteinia ternata 
pragnia syberyjska – żółte, drobne kwiaty; dorasta do 0,2 m; 
zimozielona roślina okrywowa;

3 15–20 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 c6

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym pasem 
pośrodku;

6a 40–60 c6
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Drzewa i krzewy
 iglaste

CONIFERS

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ABIES – JODŁA
Abies alba 'Mlada Bolesláv' 
jodła pospolita 'Mlada Bolesláv' – spłaszczona, karłowa forma; 5a 15–20 c3

Abies alba  'Pendula' 
jodła pospolita 'Pendula' – odmiana płacząca; wytwarza 
przewodnik;

5a 15–20 c3

Abies alba 'Vesely' 
jodła pospolita 'Vesely' – zwarta, karłowa odmiana; 5a 15–20 c3

Abies ×arnoldiana 'Cyrille' 
jodła Arnolda 'Cyrille' – niska, ścieląca się forma; wzrost szybki; 5a 50–60 c10

Abies ×arnoldiana 'Poulsen'  
jodła Arnolda 'Poulsen' – niska, ścieląca się forma; dorasta  
do 1 m wys.;

5a 15–20 c3

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 
180–200  
200–220 
240–260  
280–300 
380–400

c3 
с30 
с30 
с43 
с60 
с80 
с100 
с130 
с200
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Abies concolor 'Violacea' 
jodła jednobarwna 'Violacea' – igły sinoniebieskie; 4 20–30 c3

Abies concolor 'Wintergold' 
jodła jednobarwna 'Wintergold' – w zimie igły złotożółte; 4 20–30 c3

Abies fargesii 'Headfort' 
jodła Fargesa 'Headfort' – pokrój horyzontalny; 5b 20–30 c3

Abies koreana 
jodła koreańska – drzewo do 8–10 m wys.; wzrost powolny; 
obficie szyszkuje;

5b

30–40 
40–60 
80–100  
100–120 
140–160  
180–200 
360–400

c3 
c7,5 
c30  
c30  
c70 
c80 
c160

 
 
 
 

Abies koreana 'Aurea' 
jodła koreańska 'Aurea' – igły żółtozielone; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Blue Emperor' 
jodła koreańska 'Blue Emperor' – igły krótkie, sinoniebieskie; 
wzrost powolny;

5b 20–30 c3

Abies koreana  'Festival' 
jodła koreańska 'Festival' – igły srebrnoniebieskie; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Houtmeyer' 
jodła koreańska 'Houtmeyer' – karłowa forma o białożółtych 
końcówkach igieł;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Kohot's Icebreaker' PBR  
jodła koreańska 'Kohot's Icebreaker' PBR – karłowa forma  
o igłach całkowicie powykręcanych do góry; niezwykle 
atrakcyjna; dorasta do 0,5 m wys.;

5b 20–25 c5

Abies koreana 'Pancake' 
jodła koreańska 'Pancake' – karłowa, płożąca się odmiana; 
dorasta do 1,5 m szerokości i 0,5 m wys.;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Silberglanz' 
jodła koreańska 'Silberglanz' – igły powykręcane do góry; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Silberlocke' 
jodła koreańska 'Silberlocke' – powykręcane do góry igły; 5b 15–20 

60–80
c3 

c30

Abies koreana 'Silver Show' 
jodła koreańska 'Silver Show' – powykręcane do góry igły; 
najlepsza tego typu odmiana;

5b 20–30 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 

60–80
c3 
c5 pa

Abies koreana 'wm006318am' 
jodła koreańska 'wm006318am' – zwarta, karłowa odmiana 
o poduchowatym pokroju;

5b 15–20 c3
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Abies lasiocarpa 'Argentea' 
jodła górska 'Argentea' – srebrnoniebieskie igły; 4 20–30 

100–120
c3 

c30
Abies lasiocarpa 'Arizonica Compacta' 
jodła górska 'Arizonica Compacta' – wolno rosnąca, regularna 
forma; niebieskie igły;

4 60 c30

Abies lasiocarpa 'Green Globe' 
jodła górska 'Green Globe' – owalna, zwarta forma; zielone  
igły; nie wytwarza przewodnika;

4 20–30 c3

Abies lasiocarpa 'Mikolas'  
jodła górska 'Mikolas'– igły niebieskozielone; zwarty pokrój; 
regularna korona; dorasta do 1,5 m;

4 20–30 c3

Abies nordmanniana 'Golden Spreader' 
jodła kaukaska 'Golden Spreader' – igły złotożółte; wzrost 
powolny; pokrój zwarty;

6a 15–20 
40–50

c3 
c7,5

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 c3

Abies nordmanniana 'Pendula' 
jodła kaukaska 'Pendula' – pokrój zwisły; 6a 20–30 

40–60
c3 

c7,5

Abies numidica 'Glauca' 
jodła algierska 'Glauca' – wzrost silny; igły sztywne, szarosine; 6a 20–30 c3

Abies numidica 'Pendula' 
jodła algierska 'Pendula' – igły zielone, sztywne; forma zwisająca; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Bizarro' 
jodła szlachetna 'Bizarro' – zwarta, karłowa forma; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Glauca' 
jodła szlachetna 'Glauca' – igły intensywnie niebieskie; 6a 20–30 

80–100
c3 

c30

Abies procera 'Obrighoven' 
jodła szlachetna 'Obrighoven' – zwarta, karłowa forma; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Procumbens' 
jodła szlachetna 'Procumbens' – niebieskie igły; powolny wzrost; 6a 20–30 c3

Abies veitchii 'Heddergott' 
jodła Veitcha 'Heddergott' – karłowa, nieregularna forma; 5a 20–30 c3

Abies veitchii 'Kramer' 
jodła Veitcha 'Kramer' – karłowa, nieregularna forma; 5a 20–30 c3

Abies veitchii 'Pendula' 
jodła Veitcha 'Pendula' – forma zwisająca; wytwarza przewodnik; 5a 20–30 c3

CEDRUS – CEDR

Cedrus libani 'Atlantica Glauca'  
cedr libański 'Atlantica Glauca' – igły srebrzystoszare; 7a 60–80 c5
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Cedrus libani 'Atlantica Pendula' 
cedr libański 'Atlantica Pendula' – płacząca odmiana 
o nieregularnym, majestatycznym pokroju; igły szaroniebieskie;

7a 80–100 
160–180

c5 
c55

Cedrus libani 'Blue Fountain' 
cedr libański 'Blue Fountain' – pędy zwisające; igły 
srebrzystoniebieskie; pokrój wąski;

7a 40–60 c5

Cedrus libani 'Sargentii' 
cedr libański 'Sargentii' – karłowa forma o zwisłym pokroju; 7a 40–60 c7,5

CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK
Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta'  
cyprysik Lawsona 'Intertexta' – igły zielone; pędy łukowato 
przewisają; ażurowy pokrój; 

6b 140–160 c10 pa

Chamaecyparis obtusa 'Chirimen'  
cyprysik tępołuskowy 'Chirimen' – grube, wałeczkowate pędy, 
wzniesone do góry; pokrój kolumnowy; wzrost powolny;

6b 20–25 c3

Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold'  
cyprysik tępołuskowy 'Fernspray Gold' – złocistożółte igły; 
pokrój luźny, stożkowaty;

6b 20–25 c3

Chamaecyparis pisifrea 'Sungold' 
cyprysik groszkowy 'Sungold' – odmiana „sznurkowa”;  
igły żółte; wzrost karłowy, powolny;

5b 20–25 c3

GINKGO – MIŁORZĄB
Ginkgo biloba 
miłorząb dwuklapowy – drzewo do 20 m wys.; jesienią liście żółte; 5a 120–140 

140–160
c5 
c12

Ginkgo biloba 'Chotek' 
miłorząb dwuklapowy 'Chotek' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; 

5a 30–40 c5

Ginkgo biloba 'Mariken' 
miłorząb dwuklapowy 'Mariken' – bardzo karłowa forma;  
pokrój kulisty;

5a 40–60 c9

Ginkgo biloba 'Menhir' PBR  
miłorząb dwuklapowy 'Menhir' – pokrój wysokokolumnowy; 5a 80–100 

100–120
c5 
c12

Ginkgo biloba 'Troll' 
miłorząb dwuklapowy 'Troll' – bardzo karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5a 20–30 
100–120

c5 
c10 pa

JUNIPERUS – JAŁOWIEC

Juniperus chinensis 'Blue Alps' 
jałowiec chiński 'Blue Alps' – igły niebieskosrebrne; krzaczasta 
forma;

5a 30–40 c3

Juniperus chinensis 'Kaizuka' 
jałowiec chiński 'Kaizuka' – forma o żywozielonych pędach 
i szerokostożkowatym pokroju;

5a 40–60 c5

Juniperus chinensis 'Stricta' 
jałowiec chiński 'Stricta' – pokrój szerokostożkowaty; igły 
szaroniebieskie;

5a 30–40 c3
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Juniperus communis 'Gold Cone' 
jałowiec pospolity 'Gold Cone' – igły żółte; wolno rosnąca, 
kolumnowa forma;

6a 25–30 c3

Juniperus communis 'Green Carpet' 
jałowiec pospolity 'Green Carpet' – bardzo niska, płożąca się 
odmiana;

4 25–30 c3

Juniperus communis 'Repanda' 
jałowiec pospolity 'Repanda' – forma płożąca; 4 25–30 c3

Juniperus communis 'Suecica' 
jałowiec pospolity 'Suecica' – zwarty, gęsty, kolumnowy pokrój; 4 30–40 c3

Juniperus davurica 'Leningrad' 
jałowiec dawurski 'Leningrad' – płożący się krzew 
o jasnozielonych igłach; osiąga 0,4 m wys. i 2 m szerokości;

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' 
jałowiec płożący 'Andorra Compact' – zwarta, płożąca się 
odmiana; łuski zielone;

4 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 'Glacier' 
jałowiec płożący 'Glacier' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus horizontalis 'Glauca' 
jałowiec płożący 'Glauca' – bardzo niska, ścieląca się odmiana; 
igły niebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' 
jałowiec płożący 'Golden Carpet' – ścieląca się odmiana;  
igły żółte;

5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Limeglow' 
jałowiec płożący 'Limeglow' – zwarta, płożąca się odmiana;  
igły złotożółte;

5a 25–30 c3

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 c3
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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 30–40 c3

Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 
jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' – wolno rosnąca odmiana; 
zabarwienie srebrnozielone;

5a 30–40 c3

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 
jałowiec skalny 'Blue Arrow' – podobny do 'Skyrocket', ale 
węższy pokrój;

5a
40–60 

180–200 
220–240

c3 
c43 
c60

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 'Blue Swede' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Swede' – płożąca się odmiana 
dorastająca do 0,5 m wys.;

5a 40–60 c7,5

Juniperus squamata 'Holger' 
jałowiec łuskowaty 'Holger' – pokrój rozłożysty; młode 
przyrosty żółte;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Juniperus squamata 'Meyeri' 
jałowiec łuskowaty 'Meyeri' – pokrój kielichowaty; igły 
niebieskie;

5a 30–40 c3

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;

4 100–120 c5

Larix decidua 'Fastigiata' 
modrzew europejski 'Fastigiata' – pokrój stożkowy; 4 260–280 c80

Larix decidua 'Horstmann Recurved' 
modrzew europejski 'Horstmann Recurved' – pędy spiralnie 
poskręcane; igły zielone;

4 40–60 
200–220

c5 
c43
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Larix decidua 'Krejča Mutation' 
modrzew europejski 'Krejča Mutation' – bardzo karłowa 
odmiana; czarcia miotła znaleziona na odroście korzeniowym;

4 40–60 c5 pa

Larix decidua 'Pesek' 
modrzew europejski 'Pesek' – zwarta, kulista odmiana; 4 100–120 c5 pa

Larix decidua 'Puli' 
modrzew europejski 'Puli' – forma płacząca; 4 120–160 c10 pa

Larix decidua 'Repens' 
modrzew europejski 'Repens' – forma płacząca; 4 120–160 c10 pa

Larix decidua 'Varied Directions' 
modrzew europejski 'Varied Directions' – ścielący się krzew, 
pokrój bardzo nieregularny;

4 40–60 c5

Larix kaempferi 'Cruwys Morchard' 
modrzew japoński 'Cruwys Morchard' – igły i pędy powyginane; 5a 30–40 c5

Larix kaempferi 'Diana' 
modrzew japoński 'Diana' – gałęzie spiralnie poskręcane; igły 
niebieskawe;

5a 40–60 c5

Larix kaempferi 'Jacobsen's Pyramid' 
modrzew japoński 'Jacobsen's Pyramid' – regularna,  
kolumnowa odmiana;

5a 280–300 c20

Larix kaempferi 'Mazanek' 
modrzew japoński 'Mazanek' – pokrój bardzo nieregularny;  
nie wytwarza przewodnika;

5a 40–60 c5

Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 
modrzew japoński 'Stiff Weeper' – regularna, zwisająca korona; 
igły niebieskie;

5a
120–160 
140–160 
200–220

c10 
c15 
c43

pa 
pa 

Larix laricina 'American Pine' 
modrzew amerykański 'American Pine' – pokrój wąski, 
kolumnowy;

1 60–80 c5

Larix laricina 'Arethusa Bog' 
modrzew amerykański 'Arethusa Bog' – pokrój kulisty; 1 100–120 c10 pa

Larix laricina 'Dvergvorm' 
modrzew amerykański 'Dvergvorm' – niska, karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

1 100–120 c5 pa

Larix laricina 'Julian's Weeper'  
modrzew amerykański 'Julian's Weeper' – regularna, zwisająca 
korona; igły niebieskie;

1 140–160 c20 pa

Larix ×marschlinsii 'Grot' 
modrzew eurojapoński 'Grot' – wzrost silny; pokrój 
szerokostożkowaty;

4 260–280 c20

METASEQUOIA – METASEKWOJA

Metasequoia glyptostroboides 
metasekwoja chińska – bardzo oryginalne drzewo, zrzucające  
na zimę długie, delikatne igły;

6a 240–260 
440–460

c15 
c130
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Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush' 
metasekwoja chińska 'Goldrush' – igły złotożółte; 6a

120–140 
140–160 
240–260

c10 
c10 
c20

pa 
pa 
pa

Metasequioa glyptostroboides 'Miss Grace' 
metasekwoja chińska 'Miss Grace' – forma zwisająca; pokrój 
parasolowaty;

6a 60–80 c10 pa

Metasequoia glyptostroboides 'Rogów' 
metasekwoja chińska 'Rogów' – odmiana o wyprostowanym, 
kolumnowym pokroju;

6a 200–220 c43

MICROBIOTA – MIKROBIOTA

Microbiota decussata 
mikrobiota syberyjska – niski, rozpostarty krzew; łuski zielone; 3 30–40 c3

PICEA – ŚWIERK

Picea abies 
świerk pospolity – jedno z podstawowych, polskich drzew 
leśnych; dorasta do 50 m wys.;

4 120–140 
200–220

c30 
c60

Picea abies 'Aurea' 
świerk pospolity 'Aurea' – igły złotożółte; 4 20–30 

40–60
c3 

c7,5

Picea abies 'Aurea Magnifica' 
świerk pospolity 'Aurea Magnifica' – igły żółte; majestatyczny, 
przewisający pokrój;

4 20–30 c3

Picea abies 'Brabant' 
świerk pospolity 'Brabant' – odmiana karłowa; pokrój 
płaskokulisty;

4 40–60 c30

Picea abies 'Cranstonii' 
świerk pospolity 'Cranstonii' – forma „wężowa”; drzewo 
o oryginalnym wyglądzie;

4 260–280 
280–300

c30 
c60

Picea abies 'Dundanga' 
świerk pospolity 'Dundanga' – karłowa forma 
o szerokostożkowatym pokroju;

4 20–25 c3

Picea abies 'Nidiformis' 
świerk pospolity 'Nidiformis' – forma gniazdowa; 4 40–60 c20

Picea abies 'Norrkoping' 
świerk pospolity 'Norrkoping' – krótkie, złotożółte igły; 4 20–25 

40–60
c3 

c7,5

Picea abies 'Ohlendorfii' 
świerk pospolity 'Ohlendorfii' – zwarta, karłowa forma; 4 20–25 

30–40
c3 

c7,5

Picea abies 'Procumbens' 
świerk pospolity 'Procumbens' – niska, płożąca odmiana; 4 40–50 c20

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 40–50 c20

Picea abies 'Virgata' 
świerk pospolity 'Virgata' – forma „wężowa”; długie,  
przewisające pędy prawie pozbawione bocznych odgałęzień;

4 260–280 
280–300

c30 
c60

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 15–20 
40–50

c3 
c20

Picea glauca 'Alberta Globe' 
świerk biały 'Alberta Globe' – karłowa, kulista forma; 5a 15–20 c3

Picea glauca 'Conica' 
świerk biały 'Conica' – bardzo regularna, niezwykle gęsta, 
stożkowa forma;

5a 25–30 
80–100

c3 
c30

Picea glauca 'Daisy's White' 
świerk biały 'Daisy's White' – jak 'Conica', ale młode przyrosty 
białokremowe;

5a

25–30 
40–60 
60–70 
80–100 
80–100

c3 
c5 

c7,5 
c30 
c30

 
 pa

Picea glauca 'Dent'   
świerk biały 'Dent' – igły z białokremowymi przebarwieniami; 4 25–30 c3

Picea glauca 'Pendula' 
świerk biały 'Pendula' – forma zwisająca; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 100–120 c30

Picea glauca 'Rainbow's End' 
świerk biały 'Rainbow's End' – jak 'Conica', ale młode  
przyrosty złotożółte;

5a 40–60 c5

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 likiangensis 
świerk likiangeński – igły krótkie, ciemnozielone, od spodu 
srebrzyste;

5b 200–220 c90
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Picea omorika 
świerk serbski – drzewo do 25 m wys.; pokrój wąski;  
igły od spodu srebrzyste;

5a

40–50 
80–100 

140–160 
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 
c7,5 
c20 
c30 
c43 
c43 
c60  
c80 
c80 
c80 
c100 
c100 
c100 
c100 
c200 
c200 
c300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea omorika 'Aurea' 
świerk serbski 'Aurea' – odmiana o żółtych igłach; wzrost silny; 5a

20–30 
60–80 

180–200

c3 
c7,5 
c80

Picea omorika 'Frohnleiten' 
świerk serbski 'Frohnleiten' – karłowa, zwarta forma; 5a 40–60 c5 pa

Picea omorika 'Nana' 
świerk serbski 'Nana' – zwarta, karłowa forma o regularnym, 
szerokostożkowatym pokroju;

5a 15–20 
40–60

c3 
c5 pa

Picea omorika 'Pendula' 
świerk serbski 'Pendula' – forma zwisająca; 5a 40–50 c5

Picea orientalis 'Barnes' 
świerk kaukaski 'Barnes' – karłowa, zwarta odmiana; igły błyszczące; 6a 20–30 

30–40
c3 

c7,5
Picea orientalis 'Early Gold' 
świerk kaukaski 'Early Gold' – młode przyrosty żółte; 6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Shadow's Broom'  
świerk kaukaski 'Shadow's Broom'– ciemnozielone igły; gęsty, 
szerokostożkowaty pokrój;

6a 20–30 c3

Picea pungens 
świerk kłujący (świerk srebrny) – drzewo do 25 m wys.;  
igły srebrzystoszare;

4

30–40 
80–100 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
260–280

c3 
c7,5 
c30  
c43 
c50 
c80 
c80 
c100 
c160

 
 
 
 
 
 

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 30–40 c5
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Picea pungens 'Białobok' 
świerk kłujący 'Białobok' – młode przyrosty prawie białe; 4 15–20 

50–60
c3 

c30
Picea pungens 'Blue Totem' 
świerk kłujący 'Blue Totem' – pokrój wąskokolumnowy; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 60–80 c30

Picea pungens 'Compacta Pyramidalis' ('Tokarz') 
świerk kłujący 'Compacta Pyramidalis' – zwarta, regularna 
odmiana;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Edith' 
świerk kłujący 'Edith' – odmiana o luźnym pokroju; igły długie, 
srebrnoniebieskie;

4
20–30 
40–60 

100–120

c3 
c7,5 
c30

Picea pungens 'Glauca Globosa' 
świerk kłujący 'Glauca Globosa' – wolno rosnąca forma; igły 
srebrnoniebieskie; wytwarza przewodnik;

4 40–60 
80–100

c30 
c30 

 
 pa

Picea pungens 'Hoopsii' 
świerk kłujący 'Hoopsii' – bardzo ładny, niebieski kolor igieł; 
regularny pokrój;

4
20–30 

80–100 
100–120

c3 
c30  
c30

 

Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 
świerk kłujący 'Iseli Fastigiate' – igły niebieskie, pokrój 
szerokokolumnowy;

4 60–80 c30

Picea pungens 'Maigold' 
świerk kłujący 'Maigold' – młode przyrosty żółte; 4 20–30 

50–60
c3 

c30

Picea pungens 'Nana' 
świerk kłujący 'Nana' – niebieskie igły; powolny wzrost; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Oldenburg' 
świerk kłujący 'Oldenburg' – szeroki, regularny pokrój; długie, 
niebieskie igły;

4

20–30 
40–60 
80–100 
100–120

c3 
c7,5 
c30 
c30

 

Picea pungens 'Omega' 
świerk kłujący 'Omega' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Schovenhorst' 
świerk kłujący 'Schovenhorst' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Sonia'  
świerk kłujący 'Sonia' – niebieskozielone igły; pokrój kulisty; 4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Stanley's Pygmy' 
świerk kłujący 'Stanley's Pygmy' – miniaturowa, kulista odmiana; 4 60 c5 pa

Picea pungens 'The Blues' 
świerk kłujący 'The Blues' – wąska, kolumnowa odmiana 
o zwisających pędach; igły srebrzystoniebieskie;

4 120–140 c30

Picea pungens 'Thuem' 
świerk kłujący 'Thuem' – zwarta, regularna odmiana; wytwarza 
przewodnik;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Vuyk' 
świerk kłujący 'Vuyk' – igły srebrzystoniebieskie; pokrój luźny; 4 20–30 

40–60
c3 

c7,5
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Picea sitchensis 'Pévé Wiesje'  
świerk sitkajski 'Pévé Wiesje' – niebiesko-zielone igły;  
powolny wzrost; kulisty pokrój;

6b 60 c5 pa

PINUS – SOSNA
Pinus aristata 
sosna oścista – oryginalne, bardzo wolno rosnące drzewo  
o luźnej koronie; igły z charakterystycznymi drobinami 
zaschniętej żywicy;

5b 80–100 c43

Pinus armandii 
sosna Armanda – drzewo o luźnej koronie dorastające do  
20 m wys.; ozdobą są zielonkawoniebieskie igły oraz bardzo  
duże szyszki;

6a 30–40 c3

Pinus cembra 
sosna limba – regularna, zwarta korona; 4

30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

Pinus cembra 'Fastigiata' 
sosna limba 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; 4 30–35 c5

Pinus cembra 'Stricta' 
sosna limba 'Stricta' – pokrój wąskokolumnowy; 4 30–35 c5

Pinus densiflora 'Jane Kluis' 
sosna gęstokwiatowa 'Jane Kluis' – wzrost powolny; pokrój 
karłowy; igły zielone, błyszczące;

6b 30–40 c3

Pinus densiflora 'Vibrant' 
sosna gęstokwiatowa 'Vibrant' – gęsta, regularna forma; igły 
jasnozielone;

6b 30–40 c3

Pinus heldreichii 
sosna bośniacka – drzewo do 10 m wys.; igły ciemnozielone, 
błyszczące;

6a 20–25 c3

Pinus heldreichii 'Aureospicata' 
sosna bośniacka 'Aureospicata' – końcówki igieł żółte; 6a 30–40 c3

Pinus heldreichii 'Den Ouden' 
sosna bośniacka 'Den Ouden' – odmiana o krzaczastym pokroju; 
osiąga 1 m wys. po 10 latach;

6a 60–80 c30

Pinus heldreichii 'Satellit' 
sosna bośniacka 'Satellit' – pokrój kolumnowy; igły błyszczące; 6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Smidtii'  
sosna bośniacka 'Smidtii' – niezwykle karłowa, kulista forma; 6a 60–80 c5 pa

Pinus jeffreyi 
sosna Jeffreya – wysokie drzewo o bardzo długich igłach  
i dużych szyszkach;

6a 30–40 c3

Pinus koraiensis 'Silveray'  
sosna koreańska 'Silveray' – długie, srebrzystoszare igły; 5a 30–40 c5

Pinus mugo 
sosna górska, kosodrzewina – krzew z pokładającymi się 
gałęziami;

4
20–30 
40–50 
60–80

c3 
c7,5 
c30
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Pinus mugo 'Albospicata Domschke' 
sosna górska 'Albospicata Domshke' – białe końcówki igieł; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Allgäu' 
sosna górska 'Allgäu' – zwarta, karłowa forma; 4 50–60 c5 pa

Pinus mugo 'Benjamin' 
sosna górska 'Benjamin' – karłowa, kulista odmiana o długich 
igłach; dorasta do 0,6 m wys. i 0,8 m szerokości;

4 30–35 c5

Pinus mugo 'Carsten' 
sosna górska 'Carsten' – zwarta kulista odmiana; igły zimą 
złotożółte;

4 30–40 
40–60

c5 
c12

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 c3

Pinus mugo 'Gnom' 
sosna górska 'Gnom' – silnie rosnąca odmiana, dorastająca  
do 3 m; wytwarza przewodnik;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Gold Star'  
sosna górska 'Gold Star' – pokrój poduszkowaty; w zimie igły 
złocistożółte;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Golden Glow' 
sosna górska 'Golden Glow' – igły długie, żółte; odmiana 
szczególnie atrakcyjna zimą;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Hnízdo' 
sosna górska 'Hnízdo' – czeska, miniaturowa, zwarta odmiana; 4 30–40 c5

Pinus mugo 'Hostýn Gold' 
sosna górska 'Hostýn Gold' – zwarta, karłowa odmiana  
o żółtym zimowym zabarwieniu igieł;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Jakobsen' 
sosna górska 'Jakobsen' – bardzo karłowa odmiana; część  
pędów staśmiona;

4 20–30 c5

Pinus mugo 'Jalubí I' 
sosna górska 'Jalubí I' – zwarty, krzaczasty pokrój; igły dosyć 
długie, zimą złotożółte;

4 20–30 
60–80

c3 
c5 pa

Pinus mugo 'Little Goldstar' 
sosna górska 'Little Goldstar' – bardzo karłowa, zwarta  
odmiana o złotożółtym zimowym przebarwieniu igieł;

4 15–20 
20–25

c3 
c5

Pinus mugo 'Mops' 
sosna górska 'Mops' – bardzo karłowa, zwarta odmiana 
o krótkich, zielonych igłach; pokrój kulisty;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Mops Midget' 
sosna górska 'Mops Midget' – karłowa odmiana, regularny 
pokrój;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Nana Balcanica Aurea'  
sosna górska 'Nana Balcanica Aurea' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; w zimie igły złocistożółte;

4 20–30 c3
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Pinus mugo 'Ophir' 
sosna górska 'Ophir' – pokrój poduszkowaty; w zimie  
igły złocistożółte;

4

20–30 
30–40 
60–80 
40–60 
60–80

c3 
c5 
c5 

c30 
c30

pa 
 

 pa
Pinus mugo 'Orange Sun' 
sosna górska 'Orange Sun' – igły długie, zimą ciemnożółte; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Pal Maleter' 
sosna górska 'Pal Maleter' – końcówki igieł białe; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Picobello' 
sosna górska 'Picobello' – pokrój regularny; wzrost powolny;  
igły ciemnozielone, błyszczące;

4 15–20 c3

Pinus mugo var. pumilio 
sosna górska odm. niska – bardzo gęsty, niski krzew; 4

20–30 
40–50 
60–80

c3 
c7,5 
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 'Triangle'  
sosna górska 'Triangle'– zwarta odmiana; półkulisty pokrój;  
igły zimą złotożółte;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Wintergold' 
sosna górska 'Wintergold' – igły długie, w zimie złotożółte; 4 60–80 

40–60
c5 

c30
pa 

Pinus mugo 'Wintersonne' 
sosna górska 'Wintersonne' – zwarta, kulista odmiana; igły  
zimą złotożółte;

4 20–30 
30–40

c3 
c5

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 
40–60 
60–80 

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

c3 
c5 

c7,5 
c50 
c60 
c70 
c80 
c110 
c130 
c160

 

 
 
 
 
 
 

Pinus nigra 'Bright Eyes' 
sosna czarna 'Bright Eyes' – karłowa, regularna odmiana; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Globosa' 
sosna czarna 'Globosa' – regularna, kulista odmiana; igły  
bardzo długie;

5b 20–30 
40–60

c3 
c30
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Pinus nigra 'Goldfingers' 
sosna czarna 'Goldfingers' – długie, żółte igły; wzrost silny; 5b 100–120 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 40–60 c5

Pinus ponderosa  
sosna żółta – wysokie drzewo; igły do 25 cm długości; 6a

30–40 
200–220 
240–260 
300–350

c3 
c90 
c130 
c200

 
 

Pinus sylvestris 
sosna pospolita – wysokie drzewo; typowa polska, leśna sosna; 2 40–60 c3

Pinus sylvestris – forma bonsai 
sosna pospolita w formie bonsai 2 200–220 c200

Pinus sylvestris 'Argentea' 
sosna pospolita 'Argentea' – igły długie, srebrzystoniebieskie; 2 380–400 c130

Pinus sylvestris 'Aurea Nisbet' 
sosna pospolita 'Aurea Nisbet' – igły jasnożółte; 4 20–30 

120–140
c3 

c43

Pinus sylvestris 'Gold Coin' 
sosna pospolita 'Gold Coin' – igły żółte; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Sandrigham' 
sosna pospolita 'Sandrigham' – zwarta, karłowa odmiana; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Watereri' 
sosna pospolita 'Watereri' – zwarta forma o sinoniebieskich 
igłach;

2
20–30 

80–100 
120–140

c3 
c30 
c43

 

Pinus sylvestris 'Wintergold' 
sosna pospolita 'Wintergold' – igły żółte; cecha szczególnie 
widoczna zimą;

2 20–30 c3

Pinus thunbergii 'Banshosho' 
sosna Thunberga 'Banshosho' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

6b 40–60 c7,5

Pinus uncinata 'Boží Dar' 
sosna hakowata 'Bozi Dar' – zwarta, karłowa odmiana; 4 60–80 c5 pa

Pinus uncinata 'Compacta' 
sosna hakowata 'Compacta' – bardzo regularna, kulista odmiana; 4 40–60 c5 pa

Pinus uncinata 'Grüne Welle' 
sosna hakowata 'Grüne Welle' – wzrost bardzo powolny;  
pokrój zwarty, talerzowaty;

4 60–80 c5 pa
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Pinus uncinata 'Pyramidata' 
sosna hakowata 'Pyramidata' – pokrój stożkowaty; 4 100–120 

140–160
c30 
c43

 

Pinus uncinata 'S.S. 23' 
sosna hakowata 'S.S. 23' – miniaturowa, zwarta odmiana; 4 60–80 c5 pa

Pinus walichiana 
sosna himalajska – gatunek o bardzo długich, niebieskich, 
przewisających igłach;

6b 30–40 c3

PSEUDOTAXUS – BIAŁOCIS
Pseudotaxus chienii  
białocis chiński – bardzo rzadki gatunek spokrewniony  
z cisem; osnówki jak u cisa, ale białe;

6a 40–60 c5

PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA
Pseudotsuga menziesii 
daglezja zielona – igły ciemnozielone; drzewo dorastające do 20 m; 5b 180–200 c60

Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula'  
daglezja zielona 'Glauca Pendula' – pokrój płaczący; igły 
szaroniebieskie;

5b 30–40 c5

Pseudotsuga menziesii 'Pannenhoef ' 
daglezja zielona 'Pannenhoef ' – wolno rosnąca odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5b 20–30 c3

SCIADOPITYS – SOŚNICA
Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe' 
sośnica japońska 'Sternschnuppe' – bardzo gęsty krzew 
o stożkowatym pokroju;

7a 25–35 c5

SEQUOIA – SEKWOJA
Sequoia sempervirens 
sekwoja wieczniezielona – gatunek pochodzący z zachodniego 
wybrzeża USA; najwyższe drzewo iglaste na świecie;

8 100–120 c9

SEQUOIADENDRON – MAMUTOWIEC
Sequoiadendron giganteum 'Pendulum' 
mamutowiec olbrzymi 'Pendulum' – odmiana zwisająca 
o „monstrualnym”, nieregularnym pokroju;

7a 50–60 c5

TAXODIUM – CYPRYŚNIK
Taxodium ascendens  
cypryśnik wzniesiony – igły zielone; pędy boczne skierowane  
ku górze; oryginalny wygląd;

6b 60–80 
100–120

c5 
c9

Taxodium distichum 
cypryśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; igły sezonowe; może 
rosnąć w wodzie stojącej;

6a 220–240 c15

Taxodium distichum 'Pevé Yellow' 
cypryśnik błotny 'Pevé Yellow' – igły żółte; wzrost powolny; 6a 60–80 c10

Taxodium distichum 'Secrest' 
cypryśnik błotny 'Secrest' – wzrost bardzo powolny; odmiana 
rosnąca w formie dysku;

6a 40–80 c10
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TAXUS – CIS

Taxus baccata 
cis pospolity – wysoki krzew lub małe drzewo; bardzo dobry  
na formy strzyżone;

6b

30–40 
40–60 
50–60 

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

c3 
c7,5 
c43 
c43 
c43 
c43 
c60  
c60

 
 
 
 
 
 

Taxus baccata 'Cristata' 
cis pospolity 'Cristata' – odmiana o nieregularnym, karłowym 
pokroju; igły i pędy poskręcane;

6a 20–30 c5

Taxus baccata 'David' 
cis pospolity 'David' – pokrój kolumnowy, igły złotożółte; 6a 30–40 

60–80
c5 

c30

Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' 
cis pospolity 'Dovastonii Aurea' – złocistozielone igły na 
młodych przyrostach; pokrój szeroki, przewisający;

6a 40–50 c5

Taxus baccata 'Gracilis Pendula' 
cis pospolity 'Gracilis Pendula' – forma płacząca o bardzo 
regularnym pokroju;

6a 40–60 c5

Taxus baccata 'Repandens' 
cis pospolity 'Repandens' – rozłożysta, niska forma; 6a 25–30 c3

Taxus baccata 'Repandens Aurea' 
cis pospolity 'Repandens Aurea' – rozłożysta, niska forma;  
igły żółte;

6a 25–30 c3

Taxus baccata 'Snow Lady'  
cis pospolity 'Snow Lady' – kremowoobrzeżone liście; 
kolumnowy pokrój;

6a 25–30 
30–40

c3 
c5

Taxus baccata 'Summergold' 
cis pospolity 'Summergold' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
ciemnożółte;

6a 30–40 c3

Taxus ×media 'Hicksii' 
cis pośredni 'Hicksii' – pokrój wyprostowany; wcześnie 
zawiązuje nasiona;

5a 40–50 
100–120

c3 
c30

Taxus ×media 'Hillii' 
cis pośredni 'Hillii' – zwarta odmiana o wyprostowanym 
pokroju;

5a 40–50 
100–120

c3 
c30

THUJA – ŻYWOTNIK, TUJA

Thuja occidentalis 'Brabant' 
żywotnik zachodni 'Brabant' – piramidalna, szybko rosnąca 
odmiana; dobra na żywopłoty;

5a

60–80 
100–120 
140–160 
180–200 
200–220 
240–260 
140–160 
180–200 
200–240

c3 
c7,5 
c30 
c43 
c60 
c90 
c43 
c43 
c60
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Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower' 
żywotnik zachodni 'Brobeck's Tower' – karłowa, wąsko 
kolumnowa odmiana;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Danica' 
żywotnik zachodni 'Danica' – bardzo regularna, kulista 
odmiana; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 15–20 
30–35

c3 
c7,5

Thuja occidentalis Dark Embers 'Lesdasma' PBR  
żywotnik zachodni Dark Embers – sport odmiany 'Smaragd' 
o wyjątkowo ciemnych igłach i pomarańczowej korze na 
młodych przyrostach;

5a 60–70 c5

Thuja occidentalis 'Europe Gold' 
żywotnik zachodni 'Europe Gold' – pokrój stożkowy; kolor 
złotożółty;

5a 80–100 c7,5

Thuja occidentalis 'Filiformis' 
żywotnik zachodni 'Filiformis' – pędy sznurkowate; niezwykle 
oryginalny wygląd;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Golden Globe' 
żywotnik zachodni 'Golden Globe' – pokrój kulisty; barwa 
żółta;

5a
30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c43

Thuja occidentalis Golden Smaragd 'Janed Gold' PBR 
żywotnik zachodni Golden Smaragd – do tej pory najlepszy, 
żółty sport od odmiany 'Smaragd';

5a
30–40 
60–80 

120–140

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 
40–60

c3 
c7,5

Thuja occidentalis 'King of Brabant' PBR  
żywotnik zachodni 'King of Brabant' – selekcja znacznie gęstsza 
i lepiej formująca się bez cięcia niż popularna odmiana 'Brabant';

5a 60–80 
120–140

c5 
c12

Thuja occidentalis 'Little Champion' 
żywotnik zachodni 'Little Champion' – regularna, kulista 
odmiana, dorastająca do ok. 1 m wys.;

5a 25–30 c3

Thuja occidentalis 'Magdalena' 
żywotnik zachodni 'Magdalena' – pokrój kulisty; barwa żółta 
z białym upstrzeniem; odmiana wyhodowana w naszej szkółce;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR 
żywotnik zachodni 'Mirjam' – nowa, kulista odmiana 
o zielonożółtej barwie; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c3

Thuja occidentalis 'Ohlendorfii'  
żywotnik zachodni 'Ohlendorfii' – długie, sznurkowate pędy; 
pokrój jajowaty; oryginalny wygląd;

5a 140–160 
200–220

c43 
c60

 

Thuja occidentalis 'Rheingold' 
żywotnik zachodni 'Rheingold' – pokrój zwarty, szeroki; barwa 
igieł ciemnożółta;

5a 30–40 c3
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Thuja occidentalis 'Selena' 
żywotnik zachodni 'Selena' – dorasta do 1,5 m wys.; pokrój 
kulisty; kolor żółtoseledynowy;

5a
30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c43

Thuja occidentalis 'Smaragd' 
żywotnik zachodni 'Smaragd' – piramidalna, soczysto zielona 
forma; idealna odmiana na żywopłoty;

5a

50–60 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
140–180 
180–200

c3 
c7,5 
c30 
c30 
c30 
c43 
c60 
c50 
c50

 
 
 
 
 
  
 

Thuja occidentalis 'Stolwijk' 
żywotnik zachodni 'Stolwijk' – wolno rosnąca odmiana; 
przyrosty żółte;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis Sunny Smaragd 'Hoogi023' PBR  
żywotnik zachodni Sunny Smaragd – żółte igły; pokrój 
stożkowaty, 

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis  'Wareana Lutescens' 
żywotnik zachodni 'Wareana Lutescens' – pokrój walcowaty; 
żółtawy kolor igieł;

5a 60–80 
140–160

c3 
c43

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 
żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – pokrój stożkowy; kolor 
złotożółty;

5b

40–60 
80–100 

180–200 
240–260 
140–160

c3 
c7,5 
c43 
c90 
c43

 
 
 

Thuja orientalis 'Aurea Nana' 
żywotnik wschodni 'Aurea Nana' – igły złocistożółte; pokrój 
jajowaty; odmiana wolnorosnąca;

6b 30–40 c3

Thuja plicata 'Whipcord' 
żywotnik olbrzymi 'Whipcord' – krzew do 0,7 m wys.;  
pędy „sznurkowate”, bardzo wydłużone;

5b 60–80 c30

THUJOPSIS – ŻYWOTNIKOWIEC

Thujopsis dolabrata 'Aurea' 
żywotnikowiec japoński 'Aurea' – żółto – zielone igły; szeroki, 
stożkowaty pokrój;

6b 60–80 c30

TSUGA – CHOINA
Tsuga canadensis 
choina kanadyjska – zimozielone drzewo do 20 m wys.; dobrze 
znosi cień; nadaje się na formowane żywopłoty;

5b
80–100 

180–200  
220–240

c7,5 
c60 
c60

 

Tsuga canadensis 'Pendula'  
choina kanadyjska 'Pendula' – zimozielone drzewo 
o przewisającym pokroju; piękne drzewo soliterowe;

6a 30–40 c3
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strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' 
świdośliwa olcholistna 'Krasnojarskaja' – owoce gruszkowate 
średniego rozmiaru, słodkie; odmiana wczesna;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR  
świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 60–80 

160–180
c5 

c60
 

 
Amelanchier alnifolia 'Saskatoon Berry'  
świdośliwa olcholistna 'Saskatoon Berry' – odmiana obficie 
owocująca;

5a 60–80 c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill' 
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny pokrój;

5a 60–80 c5

Amelanchier canadensis 'Globe'  
świdośliwa kanadyjska 'Globe' – regularna, kulista korona; 5a 120–140 c5 pa

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

5a 80–100 
180–200

c5 
c12

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

5a
60–80 
80–100 
120–140

 
c5 

c7,5

 
pa 
pa

Amelanchier laevis 'Snowflakes'  
świdośliwa gładka 'Snowflakes' – duże, białe kwiaty wczesną 
wiosną; liczne, ciemnoczerwone owoce;

5a 60–80 c5

Rośliny owocowe
FRUIT BEARING PLANTS

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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Amelanchier 'Prince William' 
świdośliwa 'Prince William' – odmiana o dużych, jadalnych 
owocach;

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

ARONIA – ARONIA
Aronia arbutifolia 'Brilliant'  
aronia czerwona 'Brilliant' – obficie owocująca odmiana  
o pięknie przebarwiających się jesienią liściach;

5a 30–40 c2

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

5a 30–40 c2

CASTANEA – KASZTAN

Castanea sativa 
kasztan jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce jadalne; 6b 160–180 c10

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 

180–200
c5 

c43
Cornus mas 'Aurea' 
dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; owoce 
jadalne;

5a 80–100 c7,5

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

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Florianka' 
dereń jadalny 'Florianka' – owoce kształtu owalnego; odmiana 
późna, owocująca pod koniec września;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Happy Face' 
dereń jadalny 'Happy Face' – kremowonakrapiane liście; 5a 40–60 c5

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

5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Nikołka' 
dereń jadalny 'Nikołka'- owoce duże, prawie czarne; 5a 40–60 c5

Cornus mas 'Pioneer' 
dereń jadalny 'Pioneer' – bardzo duże, gruszkowate, jadalne owoce; 5a 60–80 c5

Cornus mas  'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' 
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka 
odmiana owocowa;

5a 100–120 c7,5
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Cornus mas 'Słowianin' 
dereń jadalny 'Słowianin' – owoce o gruszkowatym kształcie; 5a 60–80 c5

Cornus mas 'Variegata' 
dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a 60–80 

120–140
c5 
c15

Cornus mas 'Widubeckij'  
dereń jadalny 'Widubeckij' – owoce duże kształtu owalnego; 5a 40–60 c5

Cornus mas 'Władimirskij' 
dereń jadalny 'Władimirskij' – owoce duże o gruszkowatym 
kształcie;

5a 40–60 c5

Cornus officinalis 
dereń lekarski – gatunek przypominający derenia jadalnego, 
pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; ozdobna kora;

5b 100–120 c5

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana Barceloński 
leszczyna pospolita Barceloński – orzechy bardzo duże, 
kanciaste; dojrzewa w i połowie września;

5a 100–120 c5

Corylus avellana Kataloński  
leszczyna pospolita Kataloński – owoce duże,  
kulistokanciaste, okrągławe; dojrzewają w ii połowie września;

5a 100–120 c5

Corylus avellana Nottingham 'Nottingham Prolific' 
leszczyna pospolita Nottingham – owoce małe, 
wąskoeliptyczne, z obu stron ostro zakończone; dojrzewają pod 
koniec sierpnia;

5a 100–120 c5

Corylus avellana Olbrzymi Z Halle 'Halle'sche Riesen' 
leszczyna pospolita Olbrzymi Z Halle – duże stożkowate 
orzechy; odmiana dojrzewa pod koniec września;

5a 100–120 c5

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

5a 80–100 c5

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

5a 100–120 
140–160

c5 
c12

Corylus avellana Trapezuński 
leszczyna pospolita Trapezuński – owoce duże, kształtu 
cylindrycznego; dojrzewają w ii połowie września;

5a 100–120 
140–160

c5 
c12

Corylus avellana Webba Cenny 'Webb's Prize Cob' 
leszczyna pospolita Webba Cenny – owoce duże, silnie 
wydłużone; dojrzewają pod koniec września;

5a 100–120 c5

CRATAEGUS – GŁÓG
Crataegus pinnatifida 'Big Ball' 
głóg pierzastolistny 'Big Ball' – duże, czerwone owoce 
o jabłkowatym kształcie;

5a 60–80 
100–120

c5 
c5

 
pa

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

5a 100–120 c7,5
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CYDONIA – PIGWA
Cydonia oblonga 'Champion'   
pigwa pospolita Champion' – owoce bardzo duże, gruszkowate; 
jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Darunok Onuku'  
pigwa pospolita 'Darunok Onuku' – owoce duże, jabłkowate; 
jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga f. maliformis 
pigwa pospolita forma jabłkowata – małe drzewko; owoce duże, 
jabłkowate, jadalne;

5b
80–100 
120 -140 
180–200

c5 
c10  
c10

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

5b 80–100 
180–200

c5 
c10

Cydonia oblonga 'Konstantinopel'  
pigwa pospolita 'Konstantinopel' – owoce jabłkowate; jadalne; 5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Leskovacka'  
pigwa pospolita 'Leskovacka' – owoce jabłkowate; jadalne; 5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Meech's Prolific'  
pigwa pospolita 'Meech's Prolific' – owoce duże, gruszkowate; 
jadalne;

5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Rea's Mammoth'  
pigwa pospolita 'Rea's Mammoth' – owoce duże, gruszkowate; 5b 80–100 c7,5

Cydonia oblonga 'Vranja' 
pigwa pospolita 'Vranja' – owoce bardzo duże, gruszkowate; 5b 60–80 

80–100
c5 

c7,5
 

Cydonia oblonga 'Wudonia'  
pigwa pospolita 'Wudonia'– owoce jabłkowate; 5b 80–100 c7,5

DIOSPYROS – HEBANOWIEC
Diospyros lotus 
hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew 
o jadalnych, pomarańczowych owocach i błyszczących liściach; 

7a 80–100 c5

Diospyros virginiana  
hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, eliptyczne; 
okazałe, pomarańczowe, jadalne owoce; 

7a 80–100 c5

ELAEAGNUS – OLIWNIK

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

5a 60–80 c5

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' 
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana samopylna; 
owoce duże, soczyste z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5
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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

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 120–140 c5

LONICERA – SUCHODRZEW

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

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Velikan'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Leningradskij Velikan'  
– bardzo plenna odmiana; owoce duże, cylindryczne, słodkie;

2 40–60 c5

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

2 40–60 c5

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

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Vostorg' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Vostorg' – owoce 
szerokowrzecionowate, o bardzo dużych owocach,  
do 5 cm długości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Zojka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Zojka' – owoce 
kulistoowalne, bardzo słodkie; 

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 domestica '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
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Malus domestica '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

Malus domestica Antonówka Półtorafuntowa 
jabłoń domowa Antonówka Półtorafuntowa – owoce 
duże, jasnożółte; miąższ soczysty, kwaskowaty; owoce 
dojrzewają we wrześniu; doskonałe na przetwory;

4 120–140 c5

Malus domestica Antonówka Zwykła 
jabłoń domowa Antonówka Zwykła – owoce średniej 
wielkości, zielono-żółte, dojrzewają na początku września; miąższ 
kwaskowaty, bardzo aromatyczny; doskonała na szarlotki;

4 120–140 c5

Malus domestica '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

Malus domestica 'Belfer Krasnyj'  
jabłoń domowa 'Belfer Krasnyj' – stara rosyjska odmiana 
o oryginalnych czerwonych owocach; miąższ czerwony, 
kwaskowaty;

4 120–140 c5

Malus domestica Brzoskwiniowa 
jabłoń domowa Brzoskwiniowa – owoce duże, żółto-zielone 
z różowym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-kwaśny; 
dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia;

4 120–140 c5

Malus domestica '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

Malus domestica 'Charlotte'  
jabłoń domowa 'Charlotte' – wąskokolumnowa odmiana; owoce 
zielone z czerwonym rumieńcem; odmiana polecana jako roślina 
tarasowa do sadzenia w donicach;

4 100–120 c10

Malus domestica Charłamowskie 
jabłoń domowa Charłamowskie – owoce średniej wielkości, 
żółte z  czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, kruchy,  
kwaśny; dojrzewają w sierpniu; owoce doskonałe na przetwory;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Cynamonówka Prążkowana' 
jabłoń domowa 'Cynamonówka Prążkowana' – owoce 
spłaszczone, zielonkawo-żółte; miąższ słodko – kwaśny, 
o cynamonowym aromacie; owoce dojrzewają na przełomie 
sierpnia i września;

4 100–120 c5
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Malus domestica 'Glogierówka' (syn. 'Pepinka Litewska') 
jabłoń domowa 'Glogierówka' – owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają w połowie września;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Golden Noble' 
jabłoń domowa 'Golden Noble' – owoce zielono-pomarańczowe; 
dojrzewają we wrześniu; owoce stosowane do produkcji cydru;

5a 120–140 c5

Malus domestica 'Grafsztynek Czerwony' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Czerwony' – owoce duże, pokryte 
czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, kwaskowaty;  
dojrzewają na początku września; 

4 120–140 c5

Malus domestica 'Grochówka' 
jabłoń domowa 'Grochówka' – owoce niewielkie, żółto-zielone 
z czerwonym rumieńcem; miąższ owoców średnio soczysty; 
owoce dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Kantówka Gdańska' 
jabłoń domowa 'Kantówka Gdańska' – owoce duże, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ lekko soczysty; dojrzewają  
we wrześniu;

4 120–140 c5

Malus domestica Koksa Pomarańczowa  
jabłoń domowa Koksa Pomarańczowa – owoce małe 
z pomarańczowym rumieńcem; bardzo soczysty miąższ 
przypomina w smaku gruszkę; dojrzewają pod koniec września;

5a 120–140 c5

Malus domestica 'Korobówka' 
jabłoń domowa 'Korobówka' – owoce drobne, zielono-żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ słodki o miodowym posmaku;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Kosztela' 
jabłoń domowa 'Kosztela' – owoce średniej wielkości, zielone; 
miąższ słodki, soczysty; owoce dojrzewają w październiku; 
odmiana deserowa;

4 120–140 c5

Malus domestica Kronselska 'Transparente de Croncels' 
jabłoń domowa Kronselska – duże, zielono-żółte owoce; 
miąższ soczysty, kwaskowaty, aromatyczny; owoce dojrzewają  
na początku września;

4 120–140 c5

Malus domestica Krótkonóżka Królewska  
'Königlischer Kurzstiel' 
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

Malus domestica 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;

4 200–220 c10
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Malus domestica Papierówka (syn. Oliwka Żółta) 
jabłoń domowa Papierówka – owoce średniej wielkości, 
jasnozielonkawe, kwaskowate i aromatyczne; dojrzewają  
w ii połowie lipca;

4 120–140 c5

Malus domestica Papierówka Słodka 
jabłoń domowa Papierówka Słodka – owoce biało-żółte; 
miąższ soczysty, słodkokwaskowaty; owoce dojrzewają na 
początku sierpnia;

4 120–140 c5

Malus domestica '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

Malus domestica 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

Malus domestica '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

Malus domestica 'Rapa Zielona' 
jabłoń domowa 'Rapa Zielona' – owoce bardzo duże, zielone, 
szerokostożkowate; miąższ kruchy, soczysty, lekko kwaśny;  
owoce dojrzewają we wrześniu;

4 120–140 c5

Malus domestica '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

Malus domestica Reneta Ananasowa 
jabłoń domowa Reneta Ananasowa – owoce średniej 
wielkości, żółte; miąższ soczysty; owoce dojrzewają w pierwszej 
połowie września;

4 120–140 c5

Malus domestica Reneta Landsberska 
jabłoń domowa Reneta Landsberska – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem;  
miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają na przełomie  
września i października;

4 120–140 c5

Malus domestica Reneta Muszkatowa  
jabłoń domowa Reneta Muszkatowa – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają przełomie września 
i października;

4 120–140 c5
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Malus domestica Reneta Szampańska 
jabłoń domowa Reneta Szampańska – owoce średniej 
wielkości, spłaszczone, żółte, pokryte różowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, kruchy; owoce najlepsze do spożycia pod  
koniec grudnia;

4 120–140 c5

Malus domestica Ryszard Żółty 
jabłoń domowa Ryszard Żółty – odmiana jesienno-zimowa 
o średniej wielkości jajowatych, żółtych owocach; miąższ  
smaczny, kruchy, niezbyt soczysty;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Strumiłłówka' 
jabłoń domowa 'Strumiłłówka' – owoce średniej wielkości, 
okrągławe, szarożółte z ceglastym rumieńcem; miąższ twardy, 
kwaskowy; dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Suislepper' 
jabłoń domowa 'Suislepper' – owoce średniej wielkości, 
zielonkawo-żółte; dojrzewają na początku sierpnia;

4 120–140 c5

Malus domestica Szampańskie 
jabłoń domowa Szampańskie – owoce średniej wielkości, 
podłużne, jasnozielone z lekkim, różowym rumieńcem; 
dojrzewają w połowie pażdziernika;

4 120–140 c5

Malus domestica Szara Reneta 
jabłoń domowa Szara Reneta – duże baryłkowate, 
zielonopomarańczowe owoce; miąższ soczysty, kwaśny; 
dojrzewa w połowie października;

4 120–140 c5

Malus domestica Titówka 
jabłoń domowa Titówka – owoce duże, żółte 
z pomarańczowymi rumieńcami; miąższ soczysty o winnym 
kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5

Malus domestica Truskawkowe Nietschnera 
jabłoń domowa Truskawkowe Nietschnera – owoce 
średniej wielkości, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ 
słodko-winny o lekko truskawkowym posmaku; owoce  
dojrzewają w sierpniu;

4 120–140 c5

Malus domestica '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;

5a 120–140 c5

Malus domestica Złota Reneta  
jabłoń domowa Złota Reneta – owoce średniej wielkości, 
żółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ średniosoczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 120–140 c5
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Malus domestica '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;

5a 160–180 
180–200

c5 
c15

 
pa

Malus 'John Downie' 
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone owoce, 
doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Malus pumila 'Pendula' 
jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; owoce duże, zielone, 
kwaśne, polecane na przetwory;

5a 140–160 c12 pa

MESPILUS – NIESZPUŁKA
Mespilus germanica 'Bredase Reus' 
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna odmiana 
o dużych owocach;

5b 80–100 c5 pa

Mespilus germanica 'Macrocarpa' 
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo duże, pękate; 
odmiana uprawiana w Europie od czasów starożytnych;

5b 80–100 c5 pa

Mespilus germanica 'Westerveld' 
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna odmiana 
o olbrzymich owocach;

5b 80–100 c5 pa

MORUS – MORWA

Morus alba 
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne; 5b 120–140 c5

Morus alba 'Bistro' 
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 120–140 c5

Morus alba 'Eldorado' 
morwa biała 'Eldorado' – bardzo duże, soczyste, białe owoce; 5b 80–100 c5

Morus alba 'Pendula' 
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca; 
(w nawiasach podany obwód pnia)

5b

100–120 
120–140 
160–180 
160–180 

(10–12) 
200(12–14)

c15 
c15 
c15 
c55 

 
c55

pa 
pa 
pa 
pa 
 

pa

Morus alba 'Shin-tso' 
morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 80–100 c5

Morus latifolia 'Spirata' 
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato poskręcane; 
liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b 80–100 
80–120

c5 
c15

 
pa
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Morus nigra  
morwa czarna – liście owalne, nieregularnie powcinane;  
czarne, jadalne owoce;

7a 80–100 c5

PRUNUS – CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA

Prunus armeniaca 'Early Orange' 
morela pospolita 'Early Orange' – owoce pomarańczowe 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają pod koniec lipca; wysoka 
odporność na mróz; wysoka plenność;

6a 160–180 c10

Prunus cerasifera 
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych kwiatach 
i drobnych żółtych lub pomarańczowych owocach,  
tzw. mirabelkach;

5a 100–120 c5

Prunus cerasus 'Kowelka'  
wiśnia pospolita 'Kowelka' – stara polska odmiana pochodząca 
z terenów dzisiejszej Ukrainy; polecana do wyrobu soków;

5b 120–140 c5

Prunus cerasus Łutówka 
wiśnia pospolita Łutówka – owoce duże, ciemnowiśniowe; 
dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia;

5b 160–180 c10

Prunus cerasus 'Mołodieżnaja'  
wiśnia pospolita 'Mołodieżnaja' – plenna odmiana o wysokiej 
odporności na mróz; polecana do wyrobu soków;

5b 120–140 c5

Prunus cerasus 'North Star'  
wiśnia pospolita 'North Star' – plenna odmiana; owoce średniej 
wielkości; dojrzewają w lipcu;

5b 160–180 c12

Prunus cerasus 'Oblaczynska'  
wiśnia pospolita 'Oblaczynska' – owoce kuliste, soczyste, dość 
kwaśne; odmiana polecana do wyrobu soków;

5b 120–140 c5

Prunus domestica Królowa Wiktoria 'Victoria' 
śliwa domowa Królowa Wiktoria – owoce  
różowo-czerwone z niebieskawym nalotem; dojrzewają na 
przełomie sierpnia i września;

5b 160–180 c10

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 160–180 c10

Prunus domestica 'Węgierka Zwykła'  
śliwa domowa 'Węgierka Zwykła' – powszechnie znana, 
samopylna odmiana; owoce małe o granatowej skórce; najlepsza 
odmiana na powidła;

5b 160–180 c10

Prunus persica 'Melred Weeping' 
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój płaczący, 
parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b
80–100 
120–140 
140–160

c15 
c15 
c15

pa 
pa 
pa
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Prunus persica 'Pink Peachy'  
brzoskwinia zwyczajna 'Pink Peachy' – kwiaty różowe; liście 
podłużne, błyszczące; karłowa, zwarta forma; odmiana polecana 
jako roślina tarasowa do sadzenia w donicach;

6b 50–60 c15 pa

Prunus persica 'Red Peachy'  
brzoskwinia zwyczajna 'Red Peachy' – kwiaty ciemnoróżowe; 
karłowa, zwarta forma; odmiana polecana jako roślina tarasowa 
do sadzenia w donicach;

6b 50–60 c15 pa

Prunus persica 'White Peachy'  
brzoskwinia zwyczajna 'White Peachy' – kwiaty białe; karłowa, 
zwarta forma; odmiana polecana jako roślina tarasowa do 
sadzenia w donicach;

6b 50–60 c15 pa

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis 
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony z pigwą 
i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 60–80 
80–100

c5 
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 160–180 c10

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 c10

Pyrus communis 'Garden Pearl'  
grusza pospolita 'Garden Pearl' – karłowa odmiana o smacznych 
owocach; zbiór pod koniec września; odmiana polecana jako 
roślina tarasowa do sadzenia w donicach;

5b 60–80 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 c10

Pyrus communis Konferencja 
grusza pospolita Konferencja – owoce średniej wielkości 
o zielonej skórce; miąższ bardzo słodki, smaczny; zbiór  
w ii połowie września;

5b 160–180 c10

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

Pyrus communis Pstrągówka 'Forelle' 
grusza pospolita Pstrągówka – owoce śreniej wielkości, 
stożkowate; miąższ słodki, kremowy; dojrzewa w końcu 
października;

5b 200–220 c10
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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 'Titania' 
porzeczka czarna 'Titania' – odmiana o silnym wzroście do  
2 m wys.; owoce doskonałe na przetwory;

5a 60–80 
80–100

c5 
c5 

 
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 c5

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 'Rondom' 
porzeczka czerwona 'Rondom' – bardzo plenna odmiana 
deserowa; dorasta do 1,5 m wys.;

4 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Gelb' 
agrest 'Hinnonmaki Gelb' – plenna odmiana o żółtych owocach; 5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Rot' 
agrest 'Hinnonmaki Rot' – plenna odmiana o czerwonych 
owocach;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Invicta' 
agrest 'Invicta' – plenna odmiana o średniej wielkości 
zielonożółtych owocach;

5a 40–60 c5

ROSA – RÓŻA

Rosa rugosa 
róża pomarszczona – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty duże, różowe; 5a 40–60 c3

Rosa villosa 
róża jabłkowata – kwiaty różowe; owoce gatunku nadają się do 
przyrządzania syropów, konfitur i win; 

5a 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 fruticosus 'Black Satin'  
jeżyna bezkolcowa 'Black Satin' – bardzo plenna odmiana 
o dużych, smacznych, czarnych owocach; dojrzewa w połowie 
sierpnia;

5b 80–100 c5
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Rubus fruticosus 'Navaho' 
jeżyna bezkolcowa 'Navaho' – odmiana o dużych, smacznych 
owocach; pędy osiągają 1,5–2 m długości;

5b 80–100 c5

Rubus fruticosus 'Thornfree'  
jeżyna bezkolcowa 'Thornfree' – silnie rosnąca, późna, bezkolcowa 
odmiana jeżyny; owoce duże, czerwonoczarne, błyszczące;

5b 80–100 c5

Rubus idaeus 'Polana' 
malina właściwa 'Polana' – owoce duże, stożkowate, czerwone; 
owocuje na pędach jednorocznych; owoce dojrzewają  
w i połowie sierpnia;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Polka' PBR  
malina właściwa 'Polka' – odmiana bardzo wczesna, owocująca 
na pędach jednorocznych; owoce średniej wielkości, czerwone, 
stożkowate, bardzo smaczne;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Poranna Rosa' PBR  
malina właściwa 'Poranna Rosa' – owoce duże, kuliste, żółte; 
owocuje na pędach jednorocznych; owoce dojrzewają od  
września do przymrozków;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Sokolica' PBR 
malina właściwa 'Sokolica' – odmiana deserowa o dużych,  
bardzo atrakcyjnych, jasnoczerwonych owocach; owocuje  
średnio wcześnie;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Tadmor' PBR  
malina właściwa 'Tadmor' – odmiana deserowa o dużych 
owocach; owocuje pod koniec lipca;

5a 60–80 c5

Rubus spectabilis 
jeżyna okazała – kwiaty duże, różowe; jadalne owoce, 
przypominające owoce maliny;

6a 60–80 c5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra 'Din Dryfol'  
bez czarny 'Din Dryfol' – odmiana obficie owocująca; 5a 60–80 c5

Sambucus 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

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax' 
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 60–80 c5

×Sorbaronia 'Ivan's Beauty' 
jarzębinoaronia 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone, polecane 
na przetwory i nalewki

3 120–140 c5
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×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 60–80 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 60–80 c5

SORBUS – JARZĄB

Sorbus 'Alaja Krupnaja' 
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce duże, 
słodkie, jadalne;

3 60–80 
180–200

c5 
c5

 

Sorbus aucuparia 'Konzentra' 
jarząb pospolity 'Konzentra' – owoce duże, matowoczerwone, 
jadalne; wysoka zawartość witaminy C;

3 160–180 c5

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'   
jarząb Black Ruby – nowa polska odmiana 
o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki owocach;

3 60–80 c5

Sorbus 'Burka' 
jarząb 'Burka' – owoce duże, jadalne, brunatnoczerwone, 
przypominające w smaku owoce aronii; odmiana hodowli  
Iwana Miczurina;

3 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Businka' 
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 3 120–140 

180–200
c5 
c5

Sorbus 'Granatnaja' 
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3
60–80 

120–140 
240–260

c5 
c5 

c7,5

 
 

pa

Sorbus 'Krasawica' 
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa; 3 180–200 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;

3 120–140 c5

rośliny ow
ow
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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 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'  
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub 
w formie przetworzonej;

3 120–140 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'  
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, duże, 
jadalne;

3 120–140 
180–200

c5 
c5

Sorbus 'Nevezhinskaja' 
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce  
duże, pomarańczowe;

3 100–120 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Rubinowaja'  
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, ciemnoczerwone, 
słodkie;

3 60–80 
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; 4 120–140 

180–200
c5 
c5

Sorbus 'Żołtaja' 
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 120–140 
180–200

c5 
c5

VIBURNUM – KALINA
Viburnum opulus 'Kijevskaja Sadowaja'  
kalina koralowa 'Kijevskaja Sadowaja' – ukraińska odmiana 
owocowa;

4 40–60 c5

Viburnum opulus  'Tajożnyje Rubiny' 
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana  
owocowa; duże owoce, nadające się na przetwory (nalewki, 
galaretki);

-4 140–160 c15 pa

Viburnum opulus 'Ulgen' 
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże owoce, 
nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 40–60 
140–160

c3 
c15

 
pa
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strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ACER – KLON

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

7b 200–220 c15 pa

CORDYLINE – KORDYLINA
Cordyline australis 'Southern Splendor'  
kordylina australijska 'Southern Splendor' – liście purpurowe, różowo 
obrzeżone; sztywne, wyprostowane; niezwykle dekoracyjne;

7b 40–60 c5

Cordyline australis 'Sunrise'  
kordylina australijska 'Sunrise' – liście bordowe, szeroko różowo 
obrzeżone; sztywne; niezwykle dekoracyjne;

7b 40–60 c5

Cordyline Electric Pink 'Sprilecpink'  
kordylina australijska Electric Pink 'Sprilecpink' – liście 
bordowe, różowo obrzeżone; pokrój przewisający; niezwykle 
dekoracyjne;

7b 40–60 c5

EUONYMUS – TRZMIELINA
Euonymus myrianthus  
trzmielina wielokwiatowa – zimozielony krzew dorastający  
do 3 m wys.; owoce pomarańczowe z nasionami w czerwonych 
osnówkach;

7a 40–60 c5

HELICHRYSUM – KOCANKI

Helichrysum italicum 'Silbernadel'  
kocanki włoskie 'Silbernadel' – szare, zimozielone liście 
o intensywnym zapachu mieszanki curry; do stosowania w kuchni;

7a 30–40 c2

Rośliny tarasowe
TERRACE PLANTS

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ
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LEYCESTERIA – LEJCESTERIA
Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR 
lejcesteria piękna Golden Lanterns – bardzo ozdobny 
krzew o oryginalnych biało-czerwonych kwiatostanach; liście 
intensywnie żółte;

7b 60–80 c5

Leycesteria formosa 'Purple Rain'  
lejcesteria piękna 'Purple Rain' – bardzo ozdobny krzew 
o oryginalnych purpurowych kwiatostanach; liście zielone;

7b 60–80 c6

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ
Magnolia delavayi  
magnolia Delavay'a – kwiaty do 20 cm średnicy,  
kremowo-pomarańczowe; wysokie drzewo;

7a 60–80 c5

Magnolia grandiflora   
magnolia wielkokwiatowa – duże, błyszczące, zimozielone liście; 
biało-kremowe kwiaty; wysokie drzewo;

7b 60–80 c5

MANGLIETIA – MANGLIECJA
Manglietia insignis  
mangliecja pachnąca – kremowo – różowe pachnące kwiaty 
przypominają kwiaty magnolii; liście ciemnozielone,  
zimozielone, błyszczące;

7b 60–80 c5

MUSA – BANAN
Musa basjoo    
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi 
krótkotrwałe obniżenie temperatury do -10°C; wielkie liście 
o egzotycznym wyglądzie;

8 80–100 c9

MUSELLA – BANANEK
Musella lasiocarpa   
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi 
żółtymi kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecany  
jako roślina tarasowa;

8 80–100 c12

PENNISETUM – ROZPLENICA
Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do 
1 m wys.; purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;

9 30–40 c3

PHILLYREA – FILIREA
Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew o poduchowatym pokroju; 7b 30–40 

40–60
c3 
c5

PHORMIUM – TĘGOSZ
Phormium 'Apricot Queen' 
tęgosz 'Apricot Queen' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie,  
kremowo paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa;  
zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

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;

8 40–60 c5
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Phormium 'Jester' 
tęgosz mocny 'Jester' – szerokie, różowo paskowane liście; 
polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą 
wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium 'Rainbow Maiden'  
tęgosz 'Rainbow Maiden' – szerokie, purpurowo-czerwone, 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do  
1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium 'Rainbow Sunrise'  
tęgosz 'Rainbow Sunrise' – szerokie, czerwono-żółto-zielone 
paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do  
1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

Phormium tenax 'Purpureum' 
tęgosz mocny 'Purpureum' – dorasta do 2 m wys.; szerokie 
ciemnopurpurowe liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą 
wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 40–60 c5

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;

8 40–60 c5

SEQUOIA – SEKWOJA

Sequoia sempervirens 
sekwoja wieczniezielona – gatunek pochodzący z zachodniego 
wybrzeża USA; najwyższe drzewo iglaste na świecie;

8 100–120 c9

VITEX – NIEPOKALANEK

Vitex agnus-castus  
niepokalanek mnisi – lecznicza roślina o długich, 
wyprostowanych niebieskich kwiatostanach; 

7b 60–80 c5

Vitex agnus-castus 'Laciniata'   
niepokalanek mnisi 'Laciniata' – lecznicza roślina o długich, 
wyprostowanych niebieskich kwiatostanach; liście głęboko 
powcinane;

7b 60–80 c6

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 c6

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym  
pasem pośrodku;

6a 40–60 c6
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Robinia 'Anna Irena'PBR



Quercus 'Monument'PBR

Sorbaria sorbifolia 'Sem'PBR Sorbus Autumn Spire 'Flanrock'PBR

brązowy medal
zieleń to życie 2006

złoty medal
zieleń to życie 2008

złoty medal
zieleń to życie 2009

Spiraea betulifolia 'Tor Gold'PBR

złoty medal
zieleń to życie 2012



Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251'PBR

Magnolia kobus 'Isis'PBRSambucus nigra 'Obelisk'PBR

złoty medal
flower expo, moskwa 2015

brązowy medal
zieleń to życie 2015

złoty medal
zieleń to życie 2014

wyróżnienie
zieleń to życie 2013

Salix gracilistyla 'Mt Aso'
srebrny medal
zieleń to życie 2016

awa rd

•
 p

ress •

2016

złoty medal
flower expo, moskwa 2016
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Thuja occidentalis Dark Embers 'Ledasma'PBR

złoty medal
flower expo, moskwa 2017

Weigela florida Lime Monster 'brs1'PBR

złoty medal
flower expo, moskwa 2018

złoty medal
zieleń to życie 2018

Musella lasiocarpa
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Musa basjoo



– 230 –

Magnolia 'Brixton Belle'

Magnolia 'Margaret Helen'

Magnolia 'Black Tulip'

Magnolia 'Shirazz'
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Magnolia 'Tranquility'

Magnolia ×soulageana 'Amabilis'

Magnolia 'Sweet Valentine'

Magnolia grandiflora
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Ilex aquifolium 'Ferox Argentea'

Philadelphus 'Belle Etoile'
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Picea glauca 'Dent'

Salix alba 'Vitellina Pendula'
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Acer platanoides 'Marit'
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Aesculus hippocastanum 'Wisselink'

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash'Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves'PBR

Acer platanoides 'Lorbergii'
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Buddleja davidii Moonshine 'Buddma'PBR
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Potentilla fruticosa Double Punch Cream 'Mincrero01'

Malus toringo 'Tina'Laburnum alpinum 'Aureum'
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Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'Prunus mume 'Beni-chi-dori'

Prunus 'Hally Jolivette'
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Prunus rufa
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Hydrangea serrata Cotton Candy 'mak20'PBR

Hydrangea arborescens 
Sweet Annabelle 'ncha4'PBR

Hydrangea paniculata
 Magical Mont Blanc 'Kolmamon'PBR
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Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 'smnpotwg'PBR

Physocarpus opulifolius Amber Jubilee 'Jefam'PBR
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Berberis thunbergii 'Silver Pillar'PBR
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Caryopteris ×clandonensis Good As Gold 'Novacargol'

Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'Cotinus coggygria Golden Lady 'Mincojau3'
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Cornus florida 'Cherokee Sunset'

Chaenomeles ×superba 'Pink Storm'PBR Chaenomeles ×superba 'Mango Storm'PBR
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Malus 'Hopa'

Malus 'Makowieckiana'
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×Sorbocotoneaster pozdnjakovii Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'

Sambucus nigra 'Anatole'Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
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Sambucus nigra subsp. cerulea
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Cercis canadensis Red Force 'Minrouge3'

Vitex agnus-castus Vitex agnus-castus 'Laciniata'
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Cornus sericea 'Farba'
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Acer platanoides 'Paldiski'



– 251 –

Quercus phellos
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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

37
l a t

doświadczenia



При питомнике имеется сад-образец
с уникальной коллекцией свыше 6000
видов и сортов деревянистых растений
и многолетников, подходяших для
выращивания в нашей климатической
зоне. Поэтому наш питомник посещается
многими учениками, студентами, лицами,
чья профессиональная деятельность связана
с деревьями, а также любителями растений,
как из Польши, так и из-за рубежа.

By the nursery one can ſind a show 
garden with a unique collection 
of over 6000 species and varieties 
of woody plants and perennials 
suitable for cultivation in our 
climate zone. For that reason our 
nursery is visited by many pupils, 
students, professionals and plant 
enthusiasts, both those living in 
Poland and abroad.

Og ród
Garden



Og ród
Garden С а д

Przy szkółce znajduje się ogród pokazowy 

z unikalną kolekcją ponad

6000
g at u n k ó w  i  o d m i a n

roślin drzewiastych i bylin, przydatnych do uprawy w naszej streſie 

klimatycznej. Z tego powodu naszą szkółkę odwiedza wielu uczniów, 

studentów, ludzi profesjonalnie zajmujących się drzewami i miłośników 

roślin, zarówno z terenu całej Polski, jak i z zagranicy.



  

Jarzębina - zimowa spiżarnia
naszych skrzydlatych przyjaciół

Sorbus ‘Kubowaja’

Sorbus ‘Red Tip’ Carduelis chloris

Sorbus ‘Pink Veil’ Sorbus ‘Coral Pink’

Sorbus koehneana

Sorbus commixta

Sorbus cashmiriana

s z m i t . p l

Sorbus ‘Granatnaja’

Sorbus ‘Burka’ Sorbus ‘Krasawaica’

Sorbus ‘Miczurinskaja 
Diesiertnaja’

Sorbus ‘Rubinowaja’

Sorbus ‘Titan’

Sorbus ‘Likjornaja’

Sorbus ‘Flanrock’ PBR

Autumn Spire

Sorbus aucuparia
‘Fastigiata’

Sorbus aucuparia
‘Sheerwater Seedling’

Sorbus ×arnoldiana
‘Golden Wonder’

  
       

    
  
                    

      

            

  
         

                   

POSTERS AVAILABLE FOR OUR CUSTOMERS

ПЛАКАТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Plakaty w formacie a1 (59,4 × 84 cm) można zamawiać drogą telefoniczną lub e-mailową.
Posters a1 (59.4 × 84 cm) can be ordered by phone or e-mail.

Постеры a1 (59,4 × 84 см) можно заказать по телефону или электронной почте.

dostępne dla naszych klientów
Plakaty



zapraszamy na nasze strony internetowe
we invite you to visit our websites

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЫ



Mamy zaszczyt być członkiem:

ul. Kwiatowa 18 
06–400 Pęchcin k. Ciechanowa
Poland
gps: 52°51ʹ54.45˝n | 20°34ʹ15.89˝e

The Nursery is a member of: Мы являемся членом:

 SzkolkaSzmit

tel./fax (+48) 23 672 36 27 
e-mail: szmit@szmit.pl

Związek Szkółkarzy Polskich Polskie Towarzystwo Dendrologiczne International Plant Propagators Society International Dendrology Society

Питомник Шмит
Szmit Nursery




