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Cornus alba
MIRACLE



Cercis canadensis 'Hearts of Gold'



Oddajemy w Wasze ręce xxxvi cennik hurtowy roślin produkowanych  

w naszej Szkółce. 

Za nami trudny rok. Czas zarazy zmusił nas do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i wpły-

nął negatywnie na wiele aspektów naszego życia. Na szczęście są też dobre strony tych zdarzeń. 

W niełatwych chwilach bardziej niż kiedykolwiek doceniliśmy wartość przebywania wśród roślin 

i dostrzegliśmy ich zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jesteśmy świadkami nie-

zwykłej zmiany zachodzącej w świadomości całego społeczeństwa. Coraz chętniej spędzamy czas na 

świeżym powietrzu – w parkach, ogrodach, na działkach, czy nawet zielonych balkonach i tarasach. 

Obecnie trudno wyobrazić sobie budowę domu czy zakup mieszkania bez choćby najmniejszego 

skrawka zieleni – miejsca wytchnienia i relaksu. To dobry czas dla roślin, które dopiero teraz 

zaczynają być naprawdę doceniane. A rozkwit zainteresowania tym tematem jeszcze przed nami! 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w tym sezonie dalej poszerzamy ofertę 

roślin tarasowych. Warto zwrócić uwagę na wytrzymałe na mróz palmy, które przez większą część 

roku można uprawiać na zewnątrz (w donicach lub gruncie), a chować jedynie na zimę. Są to szorst-

kowiec Fortunea’a (Trachycarpus fortunei) i karłatka niska (Chamaerops humilis). 

Zwiększył się również wybór niektórych pnączy. Na szczególną uwagę zasługują wśród nich: 

miliny (Campsis) i glicynie (Wisteria).

Bardzo poszerzyliśmy też ofertę judaszowców (Cercis). Znajdą Państwo wśród nich wiele no-

wych, bardzo atrakcyjnych odmian – m.in. Cercis canadensis 'Ruby Falls', Carolina Sweetheart, 

The Rising Sun czy 'Traveller'.

Tegoroczną nowością, z której jesteśmy szczególnie dumni jest dereń biały Miracle  

(Cornus alba Miracle 'Verpaalen02'PBR). To niezwykła odmiana o zielonych, biało i różowo obrze-

żonych liściach, które jesienią przebarwiają się na intensywnie różowo i purpurowo.

W tym sezonie planujemy udział w następujących wystawach:

• Zieleń to Życie, Warszawa, 2–4 września 2021

• Zielony ShowRoom, Konstantynów Łódzki, 15–17 listopada 2021

•  ipm Essen, Essen, Niemcy, 25–28 stycznia 2022

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkółki oraz zainspirowania się nasadzeniami w ogrodzie poka-

zowym. Polecamy też nasze portale internetowe: szmit.pl i EncyklopediaDrzew.pl oraz nasz profil 

na Facebooku facebook.com/SzkolkaSzmit/.

Życzymy udanego sezonu ogrodniczego spędzonego wśród zieleni.

Szanowni Państwo,

Joanna Szmit 
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



We are pleased to present you the 36th wholesale price list of plants  

produced in our Nursery. 

We have all experienced a difficult year. Pandemic times forced us to change our habits and 

negatively affected numerous aspects of our life. Fortunately, there are also some advantages of the 

said circumstances. In these difficult times we have started to appreciate more than ever before the 

value of spending time in green spaces and noticed their beneficial impact on our health and well-

being. We have observed a unique change in the awareness of the entire society. We tend to spend 

more time outdoors, in parks, gardens, recreational lots or even terraces and balconies. Currently, 

it is hard to start thinking about building a house or purchasing a flat without at least a small piece 

of green areas-the place of peace and relax. This is a good time for plants that in fact start to be 

really appreciated. We believe the heyday has not been reached yet!

In order to meet expectations of our Clients, this year we have again extended the offer of  

terrace plants. It is worth to pay attention to cold hardy palm trees that can be cultivated out-

doors for the majority of the year (in pots or in the ground), and taken indoor only during the 

winter season. These are Trachycarpus fortunei and Chamaerops humilis.
We have also enlarged the offer of some climbing plants. Campsis and Wisteria are worth 

paying special attention to.

The offer of Cercis has also been enlarged. You can find plenty of new, extremely attractive 

varieties, such as Cercis canadensis 'Ruby Falls', Carolina Sweetheart, The Rising Sun  

or 'Traveller'.

We are especially proud of this year’s novelty-Cornus alba Miracle ‘Verpaalen02’pbr. This 

is a unique variety with green leaves with white and pink margin, which change their color into 

deep pink and purple in autumn.

In this season we plan to take part in the following exhibitions:

• Green is Life, Warsaw, 2–4 September 2021

• Green ShowRoom, Konstantynów Łódzki, 15–17 November 2021

• ipm Essen, Essen, Germany 25–28 January 2022

We encourage you to visit our Nursery and to get inspired by our display garden. You are also 

invited to visit our web pages: szmit.pl and EncyklopediaDrzew.pl web pages and our Facebook  

profile facebook.com/SzkolkaSzmit.

Wishing you a great gardening season spent in green areas.

Dear Sir or Madam,

Joanna Szmit
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



 Уважаемые господа!

Иоанна Шмит
Бронислав Шмит

Бронислав Ян Шмит

Представляем Вам хххvi оптовый прейскурант растений, производимых в нашем Питомнике.

Позади нас трудный год. Время пандемии заставило нас изменить сложившиеся с  годами привычки 

и негативно отразилось на многих аспектах нашей жизни. К счастью, есть и положительные стороны этих 

событий. В эти нелегкие моменты больше, чем когда-нибудь раньше, мы стали оценивать должным образом 

ценность пребывания среди растений и их благотворное влияние на наше здоровье и самочувствие. Мы 

являемся свидетелями огромных изменений, происходящих в сознании всего общества. Все охотнее  прово-

дим время на свежем воздухе – в парках, садах, на дачах или же на зеленых балконах и террасах. В настоящее 

время трудно представить себе постройку дома или покупку квартиры без хотя бы крошечного зеленого 

участка – места отдыха и покоя. Это хорошее время для растений, ценность которых только сейчас 

начинаем осознавать по-настоящему. Рост интереса к этой теме однако еще впереди!

Отвечая на запросы наших Клиентов, в настоящем сезоне мы вновь расширяем предложение террас-

ных растений. Здесь стоит обратить внимание на морозостойкие пальмы, которые бóльшую часть года  

можно держать под открытым небом (в кадках или в грунте), а переносить в закрытые помещения лишь 

на зиму. Это трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei) и хамеропс приземистый (Chamaerops humilis).

Увеличился также выбор некоторых вьющихся. В этой группе особого внимания заслуживают кампси-

сы (Campsis) и глицинии (Wisteria).

Очень сильно расширено также наше предложение церцисов (Иудино дерево) (Cercis). В данной груп-

пе имеется много новых, весьма интересных сортов, в том числе  Cercis canadensis 'Ruby Falls', Carolina 

Sweet Heart, The Rising Sun или же 'Traveller'.

Новинкой этого года, которой мы особо гордимся, является дерен белый Miracle (Cornus alba 

Miracle ‘Verpaalen02’pbr). Это необыкновенный сорт с зелеными, бело- и розовоокаймленными листьями, 

осенью приобретающими интенсивную розовую и пурпурную окраски.

В этом сезоне планируем принть участие в следующих выставках:

• Zieleń to Życie, Варшава, 2–4 сентября 2021

• Zielony ShowRoom, Константинув-Лудзки, 15–17 ноября 2021

• ipm Essen, Эссен, Германия, 25–28 января 2022

Приглашаем  посетить наш Питомник , ознакомиться с наса ждениями в нашем демонстра-

тивном саду и, возможно, выбрать для себя какие-то новые идеи. Рекомендуем вам посе-

тить тоже интернет-сайты  szmit.pl и EncyklopediaDrzew.pl,  а также наш профиль на Фейсбуке 

 facebook.com/SzkolkaSzmit.

Желаем успешного садоводческого сезона, проведенного среди зелени.



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.



Katalog
WHOLESALE PRICES FOR SEASON AUTUMN 2021 – SP RING 2022

ПРЕЙСКУРАНТ ОПТОВЫХ ЦЕН НА СЕЗОН ОСЕНЬ  2021 – ВЕСНА 2022

na sezon

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

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

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

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

 – fotografię odmiany znaleźć można w 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 2021 2 wiosna 2022

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

Heig ht of  plants provided for in the 
pricelist are only estimates and in par-
ticular in case of shrubs the real height 
can differ from the ones provided for in 
the catalogue. This is related to the nec-
essary plant care routines (trimming and 
forming ) and dependent on the weather 
in a given season.

Высота растения, указанная в прейс-
куранте, является ориентировочной и, 
особенно в случае кустарников, в дей-
ствительности может отличаться от 
данных, имеющихся в нем. Это связано 
с необходимыми процедурами по уходу 
за растениями (обрезка и формовка) 
и зависит от погодных условий в тече-
ние данного сезона.
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drzewa i krzewy liściaste
broad - leaved trees and shrubs

лиственные деревья и кустарники

1. Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR

2. Acer buergerianum 'Hanachiru Sato'
3. Acer ×conspicuum 'Silver Vein'
4. Acer davidii 'Rosalie'
5. Acer davidii 'Serpentine'
6. Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin'
7. Acer japonicum 'Fairy Lights'
8. Acer japonicum 'Maiku jaku'
9. Acer japonicum 'Ruby'
10. Acer palmatum 'Baby Ghost'
11. Acer palmatum 'Baldsmith'
12. Acer palmatum Brown Sugar 'jww7' PBR

13. Acer palmatum Butterscotch 'Jww8' PBR

14. Acer palmatum 'Dissectum Flavescens'
15. Acer palmatum 'Elegans'
16. Acer palmatum 'Enkan'
17. Acer palmatum 'Fairy Hair'
18. Acer palmatum 'Japanese Sunrise'
19. Acer palmatum 'Manyo-no-sato'
20. Acer palmatum 'Mutsu-beni-shidare'
21. Acer palmatum 'Momoiro-koyasan'
22. Acer palmatum 'Nicholsonii'
23. Acer palmatum 'Palmatifidum'
24. Acer palmatum 'Purple Ghost'
25. Acer palmatum 'Rainbow Sister'
26. Acer palmatum 'Reticulatum Purple'
27. Acer palmatum 'Sharp's Pygmy'
28. Acer palmatum 'Sister Ghost'
29. Acer palmatum 'Sumi-nagashi'
30. Acer palmatum 'Twombly's Red Sentinel'
31. Acer palmatum 'Yasemin'
32. Acer platanoides Mauritz Upright 'Mauval1'
33. Acer rubrum 'Armstrong'
34. Acer rubrum 'Autumn Flame'
35. Acer rubrum 'Autumn Radiance'
36. Acer rubrum 'Embers'
37. Acer rubrum 'New World'
38. Acer rubrum 'Red Rocket'
39. Acer rubrum 'Schlesingeri'
40. Acer shirasawanum 'Johin'
41. Acer shirasawanum 'Jordan'
42. Acer shirasawanum 'King's Copse'
43. Acer shirasawanum 'Moonrise'
44. Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga'
45. Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf'

46. Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity 'Kojuaagr'
47. Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg'
48. Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
49. Aucuba japonica 'Crotonifolia'
50. Betula ermanii White Chocolate 'wvo2f2' PBR

51. Betula nigra 'Graceful Arms'
52. Buddleja davidii Funky Fuchsia 'piibd-ii' PBR

53. Buddleja davidii Groovy Grape 'piibd-i' PBR

54. Buddleja davidii 'Prince Charming'
55. Buddleja davidii Psychedelic Sky 'piibd-iii' PBR

56. Buddleja davidii 'Sophie'
57. Callicarpa bodinieri Magical Snowstar 'Kolmsnostar'
58. Carpinus laxiflora
59. Catalpa speciosa 'Frederik'
60. Cercis canadensis 'Alley Cat'
61. Cercis canadensis Carolina Sweetheart 'nccc1' PBR

62. Cercis canadensis 'Cascading Hearts'
63. Cercis canadensis Lavender Twist 'Covey'
64. Cercis canadensis 'Merlot'
65. Cercis canadensis The Rising Sun 'jn2'
66. Cercis canadensis 'Traveller'
67. Cercis chinensis 'Avondale'
68. Cercis chinensis 'Don Egolf'
69. Cercis chinensis 'Shirobana'
70. Chaenomeles speciosa Red Kimono 'Ainoomoi' PBR

71. Clerodendrum bungei
72. Cornus alba Miracle 'Verpaalen2' PBR

73. Cornus alternifolia 'Yama-buki'
74. Cornus Celestial 'Rutdan'
75. Cornus elliptica 'Empress of China'
76. Cornus florida 'Autumn Gold'
77. Cornus kousa 'Angyo Dwarf'
78. Cornus kousa 'Big Apple'
79. Cornus kousa 'Blue Shadow'
80. Cornus kousa 'Bodnant'
81. Cornus kousa 'Bultinck's Weeping'
82. Cornus kousa 'China Dawn'
83. Cornus kousa 'Claudia'
84. Cornus kousa 'Couronne'
85. Cornus kousa 'Dr. Bump'
86. Cornus kousa 'Dwarf Pink Select'
87. Cornus kousa 'Fanfare'
88. Cornus kousa 'Galilean'
89. Cornus kousa 'John Slocock'
90. Cornus kousa 'Kea' 
91. Cornus kousa 'Kreuzdame'
92. Cornus kousa 'LT Delicatesse'
93. Cornus kousa 'Madame Butterfly'
94. Cornus kousa 'Mount Fuji'

Nowości
w naszej ofercie

NEW IN OUR OFFER / НОВИНКИ В НАШЕМ ПРАЙС-ЛИСТЕ
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nowości 2021

95. Cornus kousa 'Radiant Rose'
96. Cornus kousa 'Shira-yuki'
97. Cornus kousa 'Snow Flurry'
98. Cornus kousa 'Teutonia'
99. Cornus kousa 'Tri-Splendor'
100. Cornus kousa 'Vulcan'
101. Cornus kousa 'Wieting's Select'
102. Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
103. Cornus 'Norman Hadden'
104. Cornus nuttallii 'North Star'
105. Cornus sanguinea 'Sifa'
106. Cornus sericea 'Sunshine'
107. Cornus Stellar Pink Variegata
108. Cornus 'Summer Glossy'
109. Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'
110. Daphne odora 'Aureomarginata'
111. Deutzia ×hybrida 'Perle Rose'
112. Deutzia setchuenensis var. corymbiflora
113. Diervilla ×splendens Kodiak Orange 'g2x88544' PBR

114. Diervilla ×splendens Kodiak Red 'g2x885411' PBR

115. Distylium Blue Cascade 'piidist-ii' PBR

116. Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
117. Elaeagnus pungens 'Maculata'
118. Eleutherococcus henryi
119. Eleutherococcus henryi 'Nana'
120. Emmenopterys henryi
121. Erythrina crista-galli 'Compacta'
122. Eucalyptus gunnii
123. Eucalyptus gunnii 'Silverana'
124. Euonymus clivicolus
125. Exochorda racemosa Blushing Pearl 'Huibl'
126. Fagus crenata 'Mount Fuji'
127. Fagus grandifolia 'Diamond Bark'
128. Fagus lucida
129. Fagus sylvatica 'Anniek'
130. Fagus sylvatica 'Crarae'
131. Fagus sylvatica Midnight Feather 'Verschuurfag1'
132. Fagus sylvatica 'Nestorion'
133. Fagus sylvatica 'Prince of Darkness'
134. Fatsia japonica 'Spider's Web'
135. Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
136. Ficus carica 'Dalmatie'
137. Fraxinus angustifolia 'Variegata'
138. Fraxinus ornus 'Obelisk'
139. Fraxinus spaethiana
140. Gleditsia ×texana
141. Gleditsia triacanthos 'Bujotii'
142. Hibiscus syriacus White Chiffon 'Notwoodtwo' PBR

143. Hippophae rhamnoides 'Julia'
144. Hydrangea arborescens 'Puffed Green'
145. Hydrangea aspera 'Rosemary Foster'
146. Hydrangea aspera 'Taiwan Pink'
147. Hydrangea macrophylla 'Tricolor'
148. Hydrangea paniculata 'Bee Happy' PBR

149. Hydrangea paniculata Fire Light 'smhpfl' PBR

150. Hydrangea paniculata Hercules 'grhp14' PBR

151. Hydrangea paniculata Little Fresco 'rou201306' PBR

152. Hydrangea paniculata Mojito 'grhp10' PBR

153. Hydrangea paniculata 'White Light' PBR

154. Hydrangea serrata Daredevil 'jpd01' PBR

155. Hydrangea villosa
156. Hydrangea villosa 'Anthony Bullivant'
157. Ilex ×altaclerensis 'Golden King'
158. Ilex aquifolium 'Alaska'
159. Ilex aquifolium 'J.C van Tol'
160. Ilex verticillata 'Oosterwijk'
161. Ilex verticillata 'Oosterwijk M'
162. Indigofera pseudotinctoria
163. Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit ii'
164. Magnolia 'Barbara Nell'
165. Magnolia 'Black Swan'
166. Magnolia ×brooklynensis 'Eva Maria'
167. Magnolia 'Caerhays Surprise'
168. Magnolia 'China Town'
169. Magnolia 'Coral Lake'
170. Magnolia 'Daphne'
171. Magnolia dawsoniana 'Barbara Cook'
172. Magnolia denudata 'Double Diamond'
173. Magnolia 'Flamingo'
174. Magnolia 'Golden Gala'
175. Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
176. Magnolia 'Judy Zuk'
177. Magnolia kobus 'Pink Kobus'
178. Magnolia 'Sunset Swirl'
179. Mahonia confusa 'Narihira'
180. Malus 'Aldenhamensis'
181. Malus 'Anny's Globe'
182. Malus baccata 'Gracilis'
183. Malus 'Chestnut'
184. Malus domestica 'Aurea'
185. Malus florentina
186. Malus ×gloriosa 'Oekonomierat Echtermeyer'
187. Malus 'Gorgeous'
188. Malus 'Hillieri' 
189. Malus 'Mokum'
190. Malus 'Roter Riesling'
191. Malus 'Strawberry Parfait'
192. Morus alba 'Giant Fruit'
193. Morus kagayamae 'Fruitless'
194. Muehlenbeckia complexa 'Golden Girl'
195. Neviusia alabamensis
196. Nyssa sylvatica 'Pendula'
197. Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
198. Ostrya carpinifolia
199. Philadelphus coronarius 'Godzisz'
200. Philadelphus 'Polar Star'
201. Physocarpus opulifolius Fireside 'umn Harpell' PBR

202. Physocarpus opulifolius Magic Ball 'lp1' PBR

203. Platanus ×hispanica 'Fischer's Kugel'
204. Platanus ×hispanica Spartan 'Heijms' PBR

205. Platanus orientalis 'Digitata'
206. Poliothyrsis sinensis
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207. Populus alba 'Richardii'
208. Populus purdomii
209. Potentilla fruticosa Double Punch® Tango 

'Minora07' PBR

210. Prunus 'Chocolate Ice'
211. Prunus incisa 'Pendula'
212. Prunus laurocerasus Etna 'Anbri' PBR

213. Prunus laurocerasus Genolia 'Mariblon' PBR

214. Prunus laurocerasus 'Miniredia' PBR

215. Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
216. Prunus laurocerasus 'Piranha' PBR

217. Prunus mume 'Sage'
218. Prunus mume 'The Geisha'
219. Prunus persica Taoflora Pink 'Mintao11'
220. Prunus persica Taoflora Red 'Mintao13' 
221. Prunus persica Taoflora White 'Mintao2'
222. Prunus 'Pink Parasol' 
223. Prunus 'Royal Flame' 
224. Prunus yedoensis 'Somei-Yoshino'
225. Quercus cerris 'Fastigiata Bolte'
226. Quercus dentata 'Carl Ferris Miller'
227. Quercus dentata 'Sir Harold Hillier'
228. Quercus robur 'Papillon Rouge'
229. Quercus rubra 'Vana'
230. Quercus ×warei 'Chimney Fire'
231. Robinia pseudoacacia 'Burgundy'
232. Rosa 'Adelaide Hoodless'
233. Rosa 'Louise Bugnet'
234. Rosa 'Miniature Tricolor'
235. Rosa rugosa Angelia Eglantine 'Minrugo1e' PBR

236. Rosa rugosa Angelia Pink 'Minrugo5p' PBR

237. Rosa rugosa Angelia Purple 'Minrugo4v' PBR

238. Rosa rugosa Angelia White 'Minrugo2w' PBR

239. Rosa rugosa 'Jens Munk'
240. Rosa 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'
241. Rubus idaeus 'Aureus'
242. Salix alba 'Pyramidalis'
243. Sambucus nigra 'Rosies Selection'
244. Sinojackia rehderiana
245. Sorbus meliosmifolia
246. Stachyurus chinensis 'Celina'
247. Stachyurus chinensis 'Magpie'
248. Stachyurus salicifolius
249. Styrax japonicus 'Pink Chimes'
250. ×Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'
251. Sycopsis sinensis
252. Symplocos paniculata
253. Syringa ×prestoniae 'Hiawatha'
254. Syringa sweginzowii
255. Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'
256. Tetracentron sinense
257. Tilia cordata 'Raciborski Select'
258. Tilia tuan var. chenmoui
259. Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
260. Vitex agnus-castus Blue Puffball 'pivac-ii'
261. Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR

262. Weigela florida All Summer Monet 'Verweig 8' PBR

263. Yucca rostrata 'Sapphire Skies' 

pnącza
climbers

вьющиеся

264. Campsis radicans 'Flamenco'
265. Campsis ×tagliabuana Golden Trumpet 

'Mincamja3' PBR

266. Campsis ×tagliabuana Indian Summer 'Kudian' PBR

267. Campsis ×tagliabuana 'Mme Galen'
268. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire 

'Takarazuka Fresa' PBR

269. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Gold 
Trumpet Creeper 'Takarazuka Yellow' PBR

270. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Sunrise Gold 
Trumpet Vine

271. Holboellia latifolia
272. Lonicera periclymenum Harlequin 'Sherlite'
273. Wisteria sinensis 'Alba' 

byliny
grasses and perennials
травы и многолетники

274. Acanthus hungaricus 'White Lips'
275. Agapanthus 'Black Magic'
276. Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR

277. Agapanthus 'Golden Drop' PBR

278. Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR

279. Agapanthus 'Peter Pan'
280. Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR

281. Ajuga reptans 'Blueberry Muffin'
282. Ajuga reptans 'Princess Nadia'
283. Alchemilla mollis 'Robustica'
284. Anemone hupehensis 'Margarete'
285. Aster cordifolius 'Little Carlow'
286. Aster lateriflorus 'Lady in Black'
287. Astilbe 'Delft Lace'
288. Astrantia major 'Roma'
289. Athyrium niponicum 'Pewter Lace'
290. Bergenia Dragonfly 'Angel Kiss'
291. Calamagrostis ×acutiflora 'England'
292. Campanula lactiflora 'Gloaming'
293. Campanula 'Viking'
294. Carex 'Feather Falls'
295. Carex petriei 'Milk Chocolate'
296. Chamaerops humilis
297. Chrysanthemum 'Clara Curtis'
298. Chrysanthemum 'Mei-kyo'
299. Coreopsis verticillata
300. Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR

301. Crocosmia 'George Davison'
302. Dicentra spectabilis 'Gold Heart'
303. Dicentra spectabilis 'White Gold'
304. Echinacea 'Flamingo'
305. Echinacea purpurea 'Carrot Cake'
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306. Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'
307. Echinacea purpurea 'Fountain Yellow'
308. Echinacea purpurea 'Kismet White'
309. Echinacea purpurea 'Magenta Pearl'
310. Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'
311. Echinacea purpurea 'Orange Pearl'
312. Elymus magellanicus
313. Fargesia robusta 'Campbell'
314. Glechoma hederacea
315. Glycyrrhiza yunnanensis
316. Hakonechloa macra 'Mulled Wine'
317. Helenium 'Bruno'
318. Helenium 'Feuersiegel'
319. Helenium 'Karneol'
320. Helenium 'Kupferzwerg'
321. Hemerocallis 'Bonanza'
322. Hemerocallis 'Double Dream'
323. Hemerocallis 'Invictus'
324. Hemerocallis 'Lady Mary Montagu'
325. Hemerocallis 'Pandora's Box'
326. Heuchera 'Chocolate Ruffles'
327. Heuchera 'Dew Drops'
328. Heuchera 'Ginger Peach'
329. Heuchera 'Northern Exposure Amber'
330. Heuchera 'Peach Flambé'
331. Heuchera 'Peachberry Ice'
332. Heuchera 'Plum Cascade'
333. Heuchera 'Rex Lime'
334. Heuchera 'Shanghai'
335. ×Heucherella 'Copper Cascade'
336. ×Heucherella 'Solar Eclipse'
337. Hosta 'Frosted Dimples'
338. Hosta 'Raspberry Sundae'
339. Hosta 'T Rex'
340. Hosta 'Touch of Class'
341. Iris ensata 'Kogesho'
342. Iris ensata 'Lady in Waiting'
343. Iris ensata 'Rose Queen'
344. Iris laevigata 'Variegata'
345. Iris pumila 'Alba'
346. Iris pumila 'Gold'
347. Kniphofia 'Poco Orange'
348. Kniphofia 'Redhot Popsicle'
349. Leucanthemum maximum 'Sweet Daisy Cher'
350. Lythrum salicaria 'Pink Blush'
351. Mentha 'Erdbeere'
352. Miscanthus sinensis 'Boucle' PBR

353. Molinia caerulea 'Heidebraut'
354. Monarda 'Cranberry Lace'
355. Monarda 'Mahogany'
356. Musa sikkimensis 'Red Tiger'
357. Nepeta grandiflora 'Summer Magic'
358. Nepeta subsessilis 'Pink Dreams'
359. Paeonia 'Albert Crousse'
360. Paeonia 'Candy Stripe'
361. Paeonia 'Court Jester' Itoh Group

362. Paeonia 'Dark Eyes' Itoh Group
363. Paeonia 'Green Halo'
364. Paeonia 'Highlight'
365. Paeonia 'Julia Rose' Itoh Group
366. Paeonia 'Kirinmaru'
367. Paeonia 'Morning Kiss'
368. Paeonia 'Old Fainthful'
369. Paeonia 'Otto Froebel'
370. Paeonia 'Paula Fay'
371. Paeonia 'Pink Hawaiian Coral'
372. Paeonia 'Red Sara Bernhardt'
373. Paeonia 'White Towers'
374. Paeonia 'Yellow Crown' Itoh Group
375. Panicum virgatum 'Sangria'
376. Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'
377. Pennisetum alopecuroides 'Lady U'
378. Phlox paniculata 'Drakon'
379. Phlox paniculata 'Griel'
380. Phlox paniculata 'Kirmeslander'
381. Phlox subulata 'Spring Blue'
382. Phlox subulata 'Spring Hot Pink'
383. Phlox subulata 'Spring Purple'
384. Physalis alkekengi var. franchetii
385. Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
386. Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
387. Rudbeckia 'Flamenco True Red'
388. Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
389. Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
390. Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
391. Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
392. Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
393. Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina
394. Salvia nemorosa 'Midnight Rose'
395. Saponaria ocymoides
396. Sedum spurium 'Dragon's Blood'
397. Sedum Sunsparkler 'Dream Dazzler'
398. Trachycarpus fortunei
399. Tradescantia 'Temptation'
400. Uncinia uncinata 'Rubra'
401. Veronica spicata 'Bubblegum Candles'
402. Veronica spicata 'Royal Candles'
403. Veronica spicata 'Snow Candles'
404. Yucca rostrata 'Sapphire Skies' 

drzewa i krzewy iglaste
conifers

хвойные деревья и кустарники

405. Abies koreana 'Discus'
406. Abies pinsapo 'Fastigiata'
407. Abies procera 'Hupp's Single Snake'
408. Cedrus deodara 'Feelin' Blue'
409. Cedrus deodara 'Pendula'
410. Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'
411. Juniperus chinensis 'Expansa Variegata'
412. Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata'
413. Juniperus communis 'Brynhyfryd Gold'



– 10 –

nowości 2021

414. Juniperus ×pfitzeriana 'Dierks Goldpfitzer'
415. Juniperus ×pfitzeriana 'Heinrich Gold'
416. Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca'
417. Picea abies 'Cobra'
418. Picea abies 'Fredrowiana'
419. Picea abies 'Georges de Belder'
420. Picea abies 'Reflexa'
421. Picea bicolor 'Howell's Dwarf Tiger Tail'
422. Picea breweriana 'Frühlingsgold'
423. Picea engelmannii 'Blue Magoo'
424. Picea jezoensis 'Aurea'
425. Picea mariana 'Beissneri'
426. Picea obovata 'Aurea'
427. Picea omorika 'Golden Rain'
428. Picea omorika 'Hradec Kralove'
429. Picea omorika 'Radloff'
430. Picea orientalis 'Profesor Langner'
431. Picea pungens 'Barabits Compact'
432. Picea pungens 'Iseli Foxtail'
433. Picea pungens 'Strenice'
434. Picea pungens 'Sunshine'
435. Picea pungens 'Wojsław wb'
436. Picea pungens 'Woodstock'
437. Pinus contorta 'Fastigiata'
438. Pinus contorta 'Taylor's Sunburst'
439. Pinus densiflora 'Erecta'
440. Pinus heldreichii 'Horak'
441. Pinus heldreichii 'Irish Bell'
442. Pinus koraiensis 'Jack Corbit'
443. Pinus mugo 'Piatra Craiului'
444. Pinus nigra 'Bełdyga'
445. Pinus nigra 'Cebennesis Nana'
446. Pinus nigra 'Karaca Ball'
447. Pinus pumila
448. Pinus sylvestris 'Albyns'
449. Pinus sylvestris 'Mitsch Weeping'
450. Pinus sylvestris 'Moseri'
451. Pseudolarix amabilis
452. Taxus cuspidata 'Rustique'
453. Taxus ×media 'Selektion Kordes'
454. Thuja plicata 'Holly Turner' 

rośliny owocowe
fruit bearing plants
съедобные растения

455. Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga'
456. Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf'
457. Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity 'Kojuaagr'
458. Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg'
459. Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
460. Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
461. Diospyros kaki
462. Ficus carica 'Dalmatie'
463. Hippophaë rhamnoides 'Julia'
464. Malus 'Chestnut'
465. Malus 'Roter Riesling'

466. Morus alba 'Giant Fruit'
467. Prunus avium 'Staccato'
468. Pyrus ×bretschneideri 'Early Shu'
469. Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Grön'
470. Ribes uva-crispa 'Riversa' 

rośliny tarasowe
terrace plants

террасные растения

471. Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR

472. Acanthus hungaricus 'White Lips'
473. Agapanthus 'Black Magic'
474. Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR

475. Agapanthus 'Golden Drop' PBR

476. Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR

477. Agapanthus 'Peter Pan'
478. Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR

479. Aucuba japonica 'Crotonifolia'
480. Chamaerops humilis
481. Cornus elliptica Empress Of China 'Elsbry'
482. Cornus nuttallii 'North Star'
483. Cornus 'Summer Glossy'
484. Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR

485. Crocosmia 'George Davison'
486. Diospyros kaki
487. Distylium Blue Cascade 'piidist-ii' PBR

488. Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
489. Elaeagnus pungens 'Maculata'
490. Erythrina crista-galli 'Compacta'
491. Eucalyptus gunnii
492. Eucalyptus gunnii 'Silverana'
493. Fargesia robusta 'Campbell'
494. Fatsia japonica 'Spider's Web'
495. Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
496. Ficus carica 'Dalmatie'
497. Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit ii'
498. Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
499. Mahonia confusa 'Narihira'
500. Musa sikkimensis 'Red Tiger'
501. Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
502. Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
503. Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
504. Rudbeckia 'Flamenco True Red'
505. Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
506. Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
507. Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
508. Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
509. Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
510. Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'
511. Tetracentron sinense
512. Trachycarpus fortunei
513. Uncinia uncinata 'Rubra'
514. Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
515. Vitex agnus-castus Blue Puffball 'pivac-ii'
516. Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR

517. Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
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 liściaste
BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

obwód pnia (cm)
trunk circumference
окружность ствола

ABELIA – ABELIA

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

7a 40–60 c6

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

7a 40–60
c5 

Abelia mosanensis Bridal Bouquet 'Monia' 
abelia mozaneńska – odmiana kwitnie bardzo obficie; 
kwiaty jasnoróżowe;

5b 40–60 c5

ABELIOPHYLLUM – ABELIOFYLUM

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

6b 60–80 c5

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

6b 60–80 c5
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ACER – KLON

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

6a
60–80 
60–80 

120–140

c7,5 
c5 
c12

 
pa 
pa

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

6b 60–80 c12

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

5a 160–180 
200–220

c10 
c30

Acer campestre 'Anny's Globe' 
klon polny 'Anny's Globe' – korona kulista; 5a 180–200 c10 pa

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

5a 120–140 c12

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

5b 360–380 c70 8–10 pa

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

5a 120–140 c10 pa

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

180–200 
200–220 
200–220

c10 
c30 
c55

 
 

8–10

pa 
pa 
pa

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

5a 100–120 c10

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

5a 100–120 
140–160

c10 
c10

pa 
pa

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

6b 260–280 c30 6–8

Acer ×conspicuum 'Silver Cardinal' 
klon okazały 'Silver Cardinal' – liście nieregularnie 
biało i różowo upstrzone;

7a 120–140 c20

Acer ×conspicuum 'Phoenix'  
klon okazały 'Phoenix' – kora różowopomarańczowa 
z białymi podłużnymi paskami; odmiana szczególnie 
ozdobna zimą;

6b 100–120 c15

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

6b 120–140 c15
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klon Davida 'Rosalie'– latem kora zielona, srebrzysto 
paskowana, zimą zielony kolor zmienia się na 
wiośniwoczerwony;

6a 80–100 c12

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

6a 100–120 c20

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

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

6b 80–100 
320–340

c6 
c70

 
8–10

 
pa

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

6a

40–60 
40–60 
60–80 

100–120

c6 
c9 
c15 
c20

Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin'  
klon japoński 'Emmett's Pumpkin' – odmiana o bardzo 
dużych liściach, pięknie przebarwiających się jesienią  
na czerwono i pomarańczowo;

6a 60–80 
80–100

c6 
c9

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

6a 60–80 c15

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

6a 60–80 c15

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

6a 80–100 c15

Acer japonicum 'Ruby'  
klon japoński 'Ruby'– wiosną liście 
purpurowoczerwone, latem brązowozielone, jesienią 
zmieniają barwę na jaskrawo pomarańczową lub 
czerwoną;

6a 60–80 
80–100

c6 
c9

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

6a 80–100 c15
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Acer maximowiczianum (syn. Acer nikoense) 
klon nikkoński – liście trójlistkowe, gęsto owłosione; 
piękny, czerwony kolor jesiennych liści;

5b 120–140 c15

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

4 160–180 c5 pa

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

4 140–160 c10

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

4 120–140 c7,5

Acer negundo 'Kelly's Gold' 
klon jesionolistny 'Kelly's Gold' – liście złotożółte; 4 100–120 

120–140
c5 
c5

pa 

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

4 120–140 c5

Acer negundo 'Variegatum' 
klon jesionolistny 'Variegatum' – liście biało obrzeżone; 4 80–100 c10

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

4 120–140 c7,5

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

5a 220–240 c25 6–8

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

6b 60–80 
120

c12 
c20

 
pa

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

6b 100–120 c20

Acer palmatum 'Baby Ghost'  
klon palmowy 'Baby Ghost' – wiosną liście 
różowoczerwone z zielonym unerwieniem; odmiana 
dorasta do 1,5 m wys.;

6b 40–60 c6

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

6b 120 c15 pa

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

6b 40 
120

c12 
c15

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

6b 90–120 c15

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

6b 80–100 
100–120

c12 
c15

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

6b
50–60 
40–60 

100–120

c5 
c12 
c12

Acer palmatum Brown Sugar 'jww7' PBR  
klon palmowy Brown Sugar 'jww7'– silnie rosnąca 
odmiana o czekoladowobrązowych liściach na wiosnę; 
latem zmieniają kolor na brązowozielony, pozostając 
czerwonobrązowe na młodych przyrostach;

6b 80–100 c9

Acer palmatum Butterscotch 'jww8' PBR  
klon palmowy Butterscotch 'jww8' – liście  
wiosną jaskraworóżowe, z czasem zielenieją, pozostając 
różowe na najmłodszych przyrostach;

6b 80–100 c9

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

6b
120 

100–120 
80–100

c12 
c15 
c30

pa 
 

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

6b 60–80 c12

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

6b 140–160 c20

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

6b

50–60 
80–100 
100–120 

90

c5 
c15 
c15 
c15

 
 
 

pa

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

6b 80–100 c9

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

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Fairy Hair'  
klon palmowy 'Fairy Hair' – bardzo wolno rosnąca, 
karłowa odmiana odznaczająca się najbardziej 
zredukowaną (nieomal do samych nerwów), blaszką 
liściową;

6b 40–60 c6
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Acer palmatum 'Fireglow'  
klon palmowy 'Fireglow' – silnie rosnąca i wytrzymała 
odmiana o dużych, purpurowoczerwonych liściach;

6a 40–60 c9

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

6b

50–60 
40–60 

100–120 
120

c5 
c9 
c12 
c15

 
 
 

pa

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

6b 100–120 
120

c15 
c15

 
pa

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

6b 100–120 c20

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

6b
60–80 
40–60 

120–140

c15 
c15 
c30

 
pa 

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

6b 40–60 
60–80

c6 
c9

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

6b 80–100 c12

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

6b 40–60 
80–100

c6 
c9

Acer palmatum 'Mutsu-beni-shidare'  
klon palmowy 'Matsu-beni-shidare' – liście 
czerwonopurpurowe, głęboko powcinane; pokrój 
parasolowaty;

6b 40–60 c6

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

6b 70 c12 pa

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

6b 80–100 c9

Acer palmatum 'Nicholsonii'  
klon palmowy 'Nicholsonii' – liście duże, zielone 
z czerwonym rumieńcem, głęboko klapowane; piękne 
jesienne przebarwienie liście; pokrój spłaszczony;

6b 60–80 c9

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

6b
60–80 
80–100 

160

c12 
c12 
c20

 
 

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

6a 40–60 c9

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

6a 60–80 c12

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

6b 120 c15 pa

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

6b 80–100 
70

c15 
c15

 
pa

Acer palmatum 'Purple Ghost'  
klon palmowy 'Purple Ghost' – wiosną liście jaskrawo 
purpuroworóżowe z ciemnozielonym unerwieniem, 
z czasem stają się purpurowozielone;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Rainbow Sister'  
klon palmowy 'Rainbow Sister'- liście 
ciemnopurpurowe z nieregularnym różowym 
upstrzeniem;

6b 40–60 c6

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

6a 40–60 c9

Acer palmatum 'Reticulatum Purple'  
klon palmowy 'Reticulatum Purple' – liście wiosną 
fioletowoczerwone z jasnoróżowym rumieńcem 
i ciemnozielonym żyłkowaniem;

6b 60–80 c9

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

6b 60–80 c15

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

6b 70 c15 pa

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

6b 60–80 c15

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

6b 40–60 c9

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

40–60 
90–120 

120

c9 
c20 
c15

 
 

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

6b

30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c6 
c12 
c15 
c12

 
 
 

pa

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

6b 40–60 c6

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

6b 60–80 c5

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

6b 100–120 c20

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

6b

40–60 
80–100 
80–100 

160

c9 
c12 
c15 
c20

 
 
 

pa

Acer palmatum 'Twombly's Red Sentinel'  
klon palmowy 'Twombly's Red Sentinel'– liście drobne, 
purpurowoczerwone; pokrój kolumnowy;

6b 40–60 c6

Acer palmatum 'Ueno-yama' 
klon palmowy 'Ueno-yama'– liście wiosną 
pomarańczowo-żółte, później żółtozielone;

6b 80–100 c15

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

6b 60–80 
90–120

c9 
c15

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

6b 40–60 
80–100

c6 
c12

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

6b 70 c15 pa

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

6a 40–60 c6

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

6a 80–100 c6

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

7b 120–140 
260–280

c5 
c45

pa 
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eAcer platanoides 
klon pospolity – popularne drzewo parkowe; 4 120–140 

140–160
c5 

c7,5

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

4
60 

140–160 
200–220

c5 
c12 
c12

pa 
pa 
pa

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

4 120–140 c12 pa

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

4 260–280 
360–380

c45 
c55

8–10 
10–12

Acer platanoides 'Crimson King' 
klon pospolity 'Crimson King' – liście 
ciemnoczerwone;

4 280–300 
320–340

c25 
c55

6–8 
8–10

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

4 140–160 c12 pa

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

4

140–160 
160–180 
220–240 
260–280 
320–340 
320–340 
320–340 
320–340

c15 
c15 
c20 
с45 
с55 
с55 
с90 
с285

 
 
 

6–8 
8–10 
10–12 
12–14 

pa 
pa 
 
 
 
 
 

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

4 120–140 c10 pa

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

4

120–140 
160–180 
340–360 
420–440 
380–400 
420–440

c5 
c12 
c55 
c55 
c70 
c90

 
 

8–10 
10–12 
10–12 
12–14

 
pa 
 

pa 
pa 
pa

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

4 140–160 c5

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

4

200–220 
200–220 
200–220 
200–220

c20 
c45 
c60 
c90

 
8–10 
10–12 
12–14

pa 
pa 
pa 
pa

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

4 160–180 c12 pa
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Acer platanoides 'Golden Globe' 
klon pospolity 'Golden Globe' – regularna, kulista 
korona; liście złotożółte;

4

60 
120–140 
160–180 
180–200

c7,5 
c12 
c12 
c12

pa 
pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Gurba' 
klon pospolity 'Gurba' – karłowa odmiana o gęstej, 
kulistej koronie;

4 80–100 c5

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

4 180–200 c12 pa

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

4

120–140 
100–120 
120–140 
160–180

c5 
c10 
c12 
c12

 
pa 
pa 
pa

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

4 120–140 c12 pa

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

4 40–60 c5

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

4 380–400 c45 8–10 pa

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

4 100 c10 pa

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

4 120–140 c12 pa

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

4
120–140 
140–160 
340–360

c5 
c12 
c55

 
 

6–8

 
pa 
pa

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

4

140–160 
120–140 
220–240 
380–400

c5 
c12 
c25 
c70

 
 
 

8–10

 
pa 
 

pa

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

4

120–140 
160–180 
180–200 
200–220

c12 
c15 
c20 
c20

pa 
pa 
pa 
pa

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

4 120–140 
140–160

c10 
c12

pa 
pa

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

4 40–60 c5
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eAcer platanoides 'Royal Red' 
klon pospolity 'Royal Red' – liście ciemnoczerwone, 
prawie czarne;

4
120–140 
280–300 
340–360

c5 
c45 
c55

 
6–8 
8–10

 
 

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

4 120–140 c12 pa

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

4 160–180 c10 pa

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

4 140–160 
180–200

c12 
c12

pa 
pa

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

4 140–160 
180–200

c12 
c12

pa 
pa

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

4 300–320 c55 8–10

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

4 140–160 c7,5

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

5a 120–140 c5

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

5a
120–140 
120–140 
200–220

c5 
c7,5 
c60

 
pa 

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

5b 140–160 c5 pa

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

160–180 
360–380 
340–360 
400–420

c5 
c55 
c45 
c70

 
8–10 
10–12 
10–12

pa 
 

pa 
pa

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

4 160–180 c5 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 c12 pa

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

4 100–120 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Průhonice' 
klon jawor 'Průhonice' – liście duże, wiosną złotożółte; 4 140–160 c5 pa
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Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' 
klon jawor 'Puget Pink' – liście drobne, różowe wiosną, 
pózniej żółtawe;

5b 180–200 c12 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;

4 100–120 
180–200

c7,5 
c15

pa 

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

4 100–120 c7,5 pa

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

5b 120–140 
160–180

c7,5 
c7,5

pa 
pa

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

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

4 100–120 c7,5

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

4 120–140 c5

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

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

5b 60–80 c5

Acer rubrum 'Embers'  
klon czerwony 'Embers' – korona szerokostożkowata; 
piękne jesienne, jaskrawoczerwone przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5



– 23 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

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

5a
60–80 

180–200 
200–220

c5 
c45 
c45

 
8–10 
10–12

pa 
pa 
pa

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Red Rocket'  
klon czerwony 'Red Rocket' – pokrój wąskostożkowaty; 
piękne jesienne, pomarańczowoczerwone 
przebarwienie liści;

4 120–140 c5 pa

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

4 160–180 
360–380

c7,5 
c45

 
6–8

 
pa

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

4 280–300 c45 6–8 pa

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

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Sekka' 
klon czerwony 'Sekka' – końcówki pędów staśmione; 4 80–100 c5

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

4 160–180 c7,5

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

4 160–180 c7,5

Acer rufinerve 'Albolimbatum'  
klon rdzawy 'Albolimbatum' – liście biało upstrzone; 6b 180–200 c15

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

4 160–180 c7,5

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' 
klon srebrzysty 'Laciniatum Wieri' – liście strzępiaste; 4 100–120 c7,5

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

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

5a 120–140 c7,5
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Acer shirasawanum 'Aureum' 
klon Shirasawy 'Aureum' – liście złotożółte, 
wachlarzowate; jeden z najozdobniejszych klonów;

6b 80–100 c12

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

6b
40–60 
30–40 
60–80

c6 
c9 
c12

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

Acer shirasawanum 'Jordan'   
klon Shirasawy 'Jordan' – złotożółte liście pięknie 
kontrastują z ciemnoczerwonymi owocami;

6b 60–80 c5

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

6b 30–40 c6

Acer shirasawanum 'Moonrise'  
klon Shirasawy 'Moonrise' – liście wiosną 
pomarańczowoczerwone, później żółte z lekkim 
pomarańczowym rumieńcem, a jesienią przebarwiają  
się na żółto i pomarańczowo; 

6b 40–60 c6

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

3 80–100 
220–240

c5 
c25

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

3 100–120 c7,5

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

5b 100–120 
200–220

c5 
c20

 
6–8

pa 
pa

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

5b 100–120 c5 pa

AESCULUS – KASZTANOWIEC

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

7a 60–80 c5

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

6a 220–240 c55 8–10 pa

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

6a 60–80 c7,5
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eAesculus chinensis 
kasztanowiec chiński – bardzo rzadko spotykany 
gatunek o dużych, błyszczących liściach i spiczastych 
kwiatostanach z białymi kwiatami; wymaga starannego 
okrycia na zimę;

6b 40–60 
60–80

c5 
c7,5

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 60–80 
320–340

c5 
c43

 
14–16

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

5b 40–60 
160–180

c5 
c20

 
pa

Aesculus flava 
kasztanowiec żółty – liście błyszczące; kwiaty żółte; 5b 120–140 c5 pa

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

5a 60–80 c5

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

5a 80–100 c5

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

5a 100–120 c5 pa

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

5a 180–200 c20

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

5a 100–120 
180–200

c5 
c20

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

4
140–160 
220–240 
220–240

c10 
c20 
c30

 
6–8 
8–10

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

4 200–220 
300–320

c60 
c55

8–10 
12–14

pa 
pa

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

4 80–100 c20 pa

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

4 160–180 c5

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

4 140–160 c5
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Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' 
kasztanowiec pospolity 'Monstrosa' – niski, bardzo 
karłowy krzew, dorastający do 1,2 m wys.; pędy 
poskręcane i staśmione;

5b
40–60 

100–120 
60

c9 
c5 

c20

 
pa 
pa

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

4 80–100 c5

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

4 160–180 c20 pa

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

4 100–120 
180–200

c5 
c5

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

5b 80–100 c5

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

7a 60–80 c5

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

5a
80–100 
100–120 
200–220

c5 
c20 
c70

 
pa 

Aesculus ×mississipiensis 
kasztanowiec missisipijski – kwiaty żółtozielone; 5b 160–180 c5

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

5b 120–140 c5 pa

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

5b 100–120 c5 pa

Aesculus ×neglecta 'Autumn Fire' 
kasztanowiec plamisty 'Autumn Fire' – piękne, 
pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 
80–100

c7,5 
c15

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

6a 60–80 
140–160

c5 
c5

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

6a
140–160 
80–100 
160–180

c20 
c60 
c60

pa 
 pa 
 pa

Aesculus ×woerlitzensis 'Ellwangeri' 
kasztanowiec werlicki 'Ellwangeri' – wysoki krzew 
lub niskie drzewo; kwiaty czerwone; liście jesienią 
przebarwiają się na pomarańczowo;

5a 80–100 c5

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

6a 80–100 c6

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

7b 80–100 c6

ALNUS – OLCHA

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

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

3 100–120 c5

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

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

5a
120–140 
320–340 
360–380

c5 
c45 
c45

 
6–8 
8–10

 
pa 

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; 3 220–240 c12

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

3 100–120 c5

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

3 100–120 c5

Alnus incana 'Foliis Aureomarginatis' 
olcha szara 'Foliis Aureomarginatis' – liście żółto 
obrzeżone;

3 100–120 
140–160

c5 
c7,5

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

120–140
c5 

c7,5
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Alnus incana 'Monstrosa' 
olcha szara 'Monstrosa' – krzew dorastający do  
2 m wys.; pędy staśmione;

5a
100–120 
100–120 
200–220

c5 
c7,5 
c15

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

100–120 
140–160 
180–200

c5 
c10 
c20

 
pa 
pa

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

3 120–140 c5

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

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 
80–100

c5 
c7,5

 

Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'   
świdośliwa olcholistna 'Pink Fruit' – owoce 
ciemnoróżowe;

5a 60–80 c5

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

5a 80–100 c7,5
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eAmelanchier canadensis 'Globe'   
świdośliwa kanadyjska 'Globe' – regularna, kulista 
korona;

5a 80–100 c5

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

5a 80–100 c5

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

5a 60–80 
100–120

c7,5 
c5

 
pa

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

5a 60–80 c5

×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB

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

4 80–100 
140–160

c5 
c7,5

 
pa

ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

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

5b 40–60 c6

ARONIA – ARONIA

Aronia ×prunifolia 'Aron'  
aronia śliwolistna 'Aron'- bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5a 40–60 c3

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

5a 40–60 
30–40

c2 
c3

ASIMINA – URODLIN

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

6b 60–80 c5

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

7a 40–60 c5

BERBERIS – BERBERYS

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

6b 30–40 c3
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Berberis ×media 'Dual Jewel' PBR  
berberys pośredni 'Dual Jewel' – zimozielone, 
błyszczące, żółte liście;

6a 20–30 c3

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

5a 60–80 
60–80

c3 
c7,5

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c7,5

Berberis 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 40–60 c3

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

5a 25–30 c3

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

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

5a 30–40 c3

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

5a 20–25 c3

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

5a 20–25 c3

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

5a 30–40 c3

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, 
najczęściej z czerwoną obwódką; końcówki pędów 
czerwone;

5a 20–30 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 15–20 c3
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eBerberis thunbergii 'Flamingo'  
berberys Thunberga 'Flamingo' – odmiana 
czerwonolistna, nakrapiana biało i różowo;

5a 20–30 c3

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

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Goldalita' 
berberys Thunberga 'Goldalita' – karłowa, żółtolistna 
forma;

5a 20–25 c3

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

5a 20–30 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 25–30 c3

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

5a 40–60 c3

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

5a 25–30 c3

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

5a 30–35 c3

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

5a 20–30 c3

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

5a 20–30 c3

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

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

5a 20–25 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 
30–40

c3 
c5

Berberis thunbergii '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 40–60 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 40–60 c3

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

5a 30–40 c3
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eBerberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR 
berberys Thunberga 'Summer Chocolate' – liście 
ciemnopurpurowe; pokrój kolumnowy; 

5a 30–40 c3

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 'Kenneth Ashburner' 
brzoza białochińska 'Kenneth Ashburner' – kora 
pomarańczowobrązowa;

6a 40–60 c5

Betula 'Cacao'  
brzoza 'Cacao' – ciemna, czekoladowobrązowa kora; 5b 200–220 c25

Betula costata 'Select'  
brzoza żeberkowana 'Select' – kora kremowobiała; 6a 40–60 c5

Betula ermanii White Chocolate  
'wvo2f2' PBR  
brzoza Ermana White Chocolate 'wvo2f2' –  
kora na pniu i grubszych konarach czysto biała,  
pięknie kontrastująca z czekoladowobrązowym  
kolorem kory na cieńszych pędach;

6a 140–160 c15

Betula ermanii 'Hakkoda Orange'  
brzoza Ermana 'Hakkoda Orange' – odmiana 
o oryginalnej pomarańczowobrązowej korze;

6a 20–30 c5

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

4 160–180 c5

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

1 40–60 c5

Betula nigra 'Black Star' 
brzoza czarna 'Black Star' – nieduże drzewo; ozdobna, 
jasnobrązowa, łuszcząca się kora;

5b 120–140 c7,5
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Betula nigra 'Graceful Arms'  
brzoza czarna 'Graceful Arms' – drzewo  
o rozpostartym pokroju; gałęzie fantazyjnie 
powyginane, zwieszające się;

5b 200–220 
200–220

c45 
c90

6–8 
14–16

pa 
pa

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

200–220
c30 
c70

 
10–12

 
pa

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

2

140–160 
240–260 
320–340 
480–500 
220–240 
480–500

c5 
c43 
c80 
c235 
c43 
c235

 
6–8 

10–12 
22–24 

 

 
 
 
 
 

Betula pendula 'Crispa' 
brzoza brodawkowata 'Crispa' – liście postrzępione; 2 240–260 c12

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

2 100–120 c5

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

2 100–120 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;

2 140–160 c5 pa

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

2 80–100 c5

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

2
120–140 
140–160 
180–200

c5 
c5 

c45

 
 

6–8

pa 
pa 
pa

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

2 140–160 
400–420

c5 
c70

 
8–10

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

2 220–240 c12

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

2
80–100 
160–180 
200–220

c5 
c20 
c55

 
 

6–8
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Betula pendula 'Youngii' 
brzoza brodawkowata 'Youngii' – forma zwisła; 2

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

c5 
c5 
c5 

c45 
c45 
c45 
c130 
c180 
c235

 
 
 

6–8 
8–10 
10–12 
14–16 
20–22 
24–26

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
 

pa 
pa

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

2 100–120 c5 pa

Betula pubescens 'Cucullata' 
brzoza omszona 'Cucullata' – liście łyżeczkowato 
powyginane;

2 160–180 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 Sentinelle D'argent 'Minsent' 
brzoza Sentinelle D'argent – śnieżnobiała kora; 
pokrój kolumnowy;

5b 120–140 c5

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

5b

200–220 
220–240 
240–260 
400–420 
440–460 
200–220 
240–260 
320–340

c10 
c20 
c30 
c90 
c130 
c12 

c130 
c160

 
 
 

8–10 
18–20 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

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

5a 200–220 c130 14–16 pa

Betula utilis var. prattii 
brzoza pożyteczna odmiana Pratta – kora 
czerwonawoorzechowa;

6a 80–100 c5

Betula 'White Light'  
brzoza 'White Light' – wzrost szybki; śnieżnobiała 
kora;

5b 140–160 c5

BUDDLEJA – BUDLEJA, OMŻYN

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

6b 40–60 c3
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Buddleja davidii Butterfly Tower 'Tobud1305' PBR 
budleja Davida Butterfly Tower – dorasta do 2 m 
wys.; kwiaty fioletowoczerwone; forma kolumnowa;

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 
60–80

c3 
c5

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

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60
c5 

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

6b 40–60
c5 

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

6b 40–60
c5 

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

6b 30–40 c3

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

6b 40–60 c3

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

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

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

6b 60–80 c5
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eBuddleja davidii Reve De Papillon Blue  
'Minpap 3' 
budleja Davida Reve De Papillon Blue – kwiaty 
niebieskie; kwiatostany do 0,5 m długości;

6b 40–60 c3

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

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 40–60 c3

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

6b 40–60 c3

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

6b 60–80 c5

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 

60–80
c3 

c7,5

Buddleja ×weyeriana 'Flower Power'  
budleja Weyera 'Flower Power' – kwiaty różowe 
w pąkach, po otwarciu pomarańczowe;

6b 30–40 c3

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

60 -80
c3 
c5

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

6b 30–40 
40–60

c3 
c5

BUXUS – BUKSZPAN

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

6b 30–40 c30  

CALLICARPA – PIĘKNOTKA

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

6b 60–80 c5

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

6b 60–80 c5
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Callicarpa bodinieri 'Profusion' 
pięknotka Bodiniera 'Profusion' – niezwykle ozdobny 
krzew ze względu na piękne, jaskraworóżowe owoce;

6b 40–60 
80–100

c5 
c10

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

6a 60–80
c5 

Calycanthus chinensis (syn. Sinocalycanthus chinensis) 
kielichowiec chiński – odkryty dopiero w latach 
sześćdziesiątych XX wieku krzew o egzotycznym 
wyglądzie; ozdobny z dużych białych kwiatów 
i skórzastych, błyszczących liści;

6a 60–80 c5

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 
80–100

c6 
c12

Calycanthus 'Hartlage Wine' 
kielichowiec 'Hartlage Wine' – kwiaty duże, 
purpurowoczerwone;

6a 40–60 c5

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

6a 40–60 c5

CARAGANA – KARAGANA

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

2 120–140 c7,5

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

2 100–120 c7,5

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

2 120–140 c10 pa

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

140–160 
160–180 
120–140

c12 
c15 
c20

pa 
pa 
pa

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

2 120–140 
100–120

c10 
c15

pa 
pa

Caragana frutex 'Globosa' 
karagana podolska 'Globosa' – zwarty, regularny,  
kulisty pokrój;

2 120–140 c10 pa
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eCARPINUS – GRAB

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

5a

40–60 
120–140 
200–220 
220–240 
240–260

c3 
c5 

c20 
c160 
c90

 
 
 
 

6–8

 
 
 
 

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

5a 30–40 c5

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

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

c7,5 
c30 
c30 
c130 
c285

 
 
 

14–16 
20–22

 
 
 
 

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

5a 100–120 
180–200

c5 
c20

 
pa

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

5a 160–180 c7,5

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

5a 30–40 c5

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

5a 40–60 
140–160

c5 
c7,5

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

5a 30–40 
280–300

c5 
c70

 
12–14

 
pa

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

Carpinus betulus 'Pendula' 
grab pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5a 120–140 

180–200
c30 
c30

pa 
pa

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

5a 60–80 
160–180

c5 
c7,5

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

5a 220–240 c55 6–8

Carpinus betulus 'Strabla' 
grab pospolity 'Strabla' – nowa polska odmiana 
odznaczająca się bardzo regularną, kulistą, koroną; 

5a 60–80 c5

Carpinus laxiflora  
grab luźnokwiatowy – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Japonii; nieduże drzewo o rozłożystej 
koronie osiągające 5–7 m wys.;

6a 40–60 c5
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CARYOPTERIS – BARBULA
Caryopteris ×clandonensis Beyond Midnight 
'Ct912' PBR  
barbula klandońska Beyond Midnight – niski krzew 
dorastający do 0,5 m wys.; kwiaty niebiesko-fioletowe;

6b 40–60
c5 

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

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 c5

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

6b
25–30 
30–40 
40–60

c2 
c3 
c5

Caryopteris ×clandonensis Sterling Silver 'Lissilv' 
barbula klandońska Sterling Silver – liście 
srebrzystoszare; kwiaty niebieskie;

6b 40–60 c5

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

6b 25–30 
40–60

c2 
c5

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

6b 40–60
c5 

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

6b 160–180 c12

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

6b 60–80 
60–80

c9 
c10

 
pa

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

6b 40–60 c7,5 pa

CATALPA – KATALPA, SURMIA

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

6a

140–160 
160–180 
140–160 
180–200

c5 
c10 
c25 
c25

 
 

pa 
pa

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

6a 140–160 c7,5

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

180–200 
200–220 
200–220

c30 
c45 
c70

6–8 
8–10 
10–12

pa 
pa 
pa
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eCatalpa bignonioides 'Variegata' 
surmia bignoniowata 'Variegata' – liście nieregularnie 
biało upstrzone;

6a 140–160 c7,5

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

6a 140–160 c7,5

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

7b 140–160 c7,5

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

6a 140–160 c7,5

Catalpa speciosa 'Frederik'  
surmia wielkokwiatowa 'Frederik' – surmia 
wielkokwiatowa 'Frederik'

6a 140–160 c10

Catalpa speciosa 'Pulverulenta' 
surmia wielkokwiatowa 'Pulverulenta' – liście biało 
przyprószone;

6a 100–120 
180–200

c7,5 
c15

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

7b 140–160 c7,5

CEANOTHUS – PRUSZNIK
Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'  
prusznik Delile'a 'Gloire de Versailles' – krzew 
dorastający do 1,5 m wys.; gęste ciemnoniebieskie 
kwiatostany, pokrywające całą roślinę; 

7a 60–80 c5

CEPHALANTHUS – GUZIKOWIEC

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

5b 40–60 c5

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

5b 60–80 c5

CERCIDIPHYLLUM – GRUJECZNIK

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

5b 100–120 
180–200

c5 
c30

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

5b 80–100 
200–220

c5 
c45

 
6–8

 
pa
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Cercidiphyllum japonicum 'Chameleon' 
grujecznik japoński 'Chameleon' – liście nieregularnie 
żółto obrzeżone;

5b 40–60 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 200–220 c45 6–8 pa

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' 
grujecznik japoński 'Pendulum' – forma płacząca; 5b

60–80 
100–120 
160–180

c5 
c9 
c12

Cercidiphyllum japonicum Ra 'Jww3' PBR 
grujecznik japoński Ra – wiosną liście 
żółtopomarańczowe, później zielenieją;

5b 80–100 c5

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

5b 30–40 c5

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

5b 80–100 c6

CERCIS – JUDASZOWIEC

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

6b 60–80 c5

Cercis canadensis 'Alley Cat'   
judaszowiec kanadyjski 'Alley Cat' – liście nieregularnie 
biało upstrzone; kwiaty jasnoróżowe;

6b 100–120 
240–260

c15 
c25

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

6b 80–100 c15

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

6b 180–200 c20

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

6b 100–120 
180–200

c12 
c15

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

6b 100–120 
120–140

c12 
c15
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eCercis canadensis Lavender Twist 'Covey'  
judaszowiec kanadyjski Lavender Twist – płacząca 
odmiana o parasolowatym pokroju; kwiaty różowe; 
liście ciemnozielone; 

6b 180–200 c15

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

6b 40–60 c6

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

6b 160–180 c15

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

6b 160–180 c15

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

6b 100–120 c12

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

6b 100–120 c12

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

6b 160–180 c20

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

6b 80–100 c12

Cercis canadensis 'Traveller'  
judaszowiec kanadyjski 'Traveller' – niewielkie drzewo 
o płaczącym, parasolowaty pokroju; kwiaty różowe;

6b 160–180 c15

Cercis canadensis 'Vanilla Twist' 
judaszowiec kanadyjski 'Vanilla Twist' – odmiana 
o płaczącym pokroju; kwiaty białe;

6b 180–200 c25

Cercis chinensis 'Avondale'  
judaszowiec chiński 'Avondale' – wysoki krzew 
o wzniesionym pokroju i sztywnych, wyprostowanych 
pędach; kwitnie bardzo intensywnie na różowo;

6b 80–100 
120–140

c5 
c20

 
pa

Cercis chinensis 'Don Egolf '  
judaszowiec chiński 'Don Egolf ' – wolno rosnąca, 
karłowa odmiana; pędy sztywne i wzniesione; kwitnie 
niezwykle obficie na różowo;

6b 160–180 c20

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

6b 60–80 
180–200

c5 
c20
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Cercis gigantea 
judaszowiec olbrzymi – duże, zielone liście do 20 cm 
długości; kwiaty różowe;

6b 100–120 c6

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 
40–60

c3 
c5

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

5a 40–60 c5

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

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

5a 40–60 c5

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

5a 60–80 c3

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

5a 30–40 c3

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

5a 60–80 c5

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

5a 30–40 
60–80

c5 
c7,5

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

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

5a 30–40 c3

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

5a 40–60 c3

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

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

30–40 
 
 

60–80

c3 

 
c5 

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

5a 30–40
c3 

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

5a 30–40 c3

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

5a

30–40 
 
 

40–60

c3 

 
c5 

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

5a 30–40 c3

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

5a

30–40 
 
 

40–60

c3 

 
c5 

CHIMONANTHUS – ZIMOKWIAT

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

7a 40–60 c5
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CHIONANTHUS – ŚNIEGOWIEC

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

6a 40–60 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 80–100 c6

CLADRASTIS – STRĄCZYN

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

5b 80–100 c6

CLERODENDRUM – SZCZĘŚLIN
Clerodendrum bungei  
szczęślin Bungego – oryginalny krzew dorastający do  
1,5 m wys.; kwiaty różowe, zebrane w kuliste kwiatostany;

7a 40–60 c5

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

7a 60–80 
60–80

c6 
c7,5

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

6b 40–60 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 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 
120–140

c6 
c12

CORNUS – DEREŃ

Cornus alba 'Aurea' 
dereń biały 'Aurea' – liście żółte; 3 40–60 c3
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eCornus 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 60–80 c5

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

3
40–60 
80–100 

140–160

c3 
c5 
c15

 
 

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

3 60–80 c5

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

3
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5
Cornus alba 'Kesselringii' 
dereń biały 'Kesselringii' – pędy ciemnopurpurowe, 
prawie czarne;

3 60–80 c3

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

3 60–80 c5

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

3 60–80 c5

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

3 40–60 c3

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

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

3 40–60 c3

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 
60–80

c5 
c7,5
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Cornus alternifolia 'Goldfinch'  
dereń skrętolistny 'Goldfinch' – liście szeroko żółto 
obrzeżone;

6a 40–60 c5

Cornus alternifolia Pinky Spot 'Minspot'  
dereń skrętolistny Pinky Spot – liście biało i różowo 
obrzeżone;

6a 60–80 c7,5

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

6a 60–80 c5

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

6a 40–60 c5

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

6a 40–60 c5

Cornus alternifolia 'Yama-buki'  
dereń skrętolistny 'Yama-buki' – liście zielone z żółtym 
rumieńcem;

6a 40–60 c5

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

6b 80–100 c9

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

6b 80–100 c9

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

6b 80–100 c9

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

6b 80–100 
180–200

c9 
c20

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

3 15–20 c3

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

6b 80–100 c9

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

6b 60–80 
60–80

c6 
c9
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eCornus controversa 
dereń pagodowy – drzewo o pięknym, piętrowym 
ułożeniu gałęzi;

6a 40–60 c5

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

6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Goldstar' 
dereń pagodowy 'Goldstar' – krzew o regularnym, 
„pagodowym” pokroju; liście z szerokim żółtym 
obrzeżeniem; 

6a 40–60 c5

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

80–100
c5 
c5

 
pa

Cornus controversa 'Laska' 
dereń pagodowy 'Laska' – wąskie, lancetowate liście; 6a 140–160 c20

Cornus controversa 'Lucia' 
dereń pagodowy 'Lucia' – wolno rosnąca odmiana; 
liście z zielonożółtym środkiem;

6a 40–60 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 c5

Cornus 'Eddie's White Wonder' 
dereń 'Eddie's White Wonder' – wysoki, silnie rosnący 
krzew; największą ozdobą są bardzo duże, płatkowate, 
białe podsadki;

6b 60–80 c9

Cornus elliptica 'Empress of China'  
dereń eliptyczny 'Empress of China' – zimozielony, 
bardzo obficie kwitnący na biało krzew, który 
przypomina wyglądem dereń kousa;

7a 60–80 c15

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

6b 60–80 c5

Cornus florida 'Autumn Gold'  
dereń kwiecisty 'Autumn Gold' – piękne, ciemnożółte 
jesienne przebarwienie liści; podsadki białe; kwitnienie 
obfite;

6b 120–140 c12

Cornus florida 'Barton's White' 
dereń kwiecisty 'Barton's White' – odmiana wcześnie 
kwitnąca; duże białe podsadki;

6b 40–60 c6

Cornus florida 'Cherokee Brave'  
dereń kwiecisty 'Cherokee Brave' – podsadki 
intensywnie czerwonoróżowe;

6b 80–100 c9
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Cornus florida 'Cherokee Princess' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Princess' – podsadki duże, 
białe; kwitnie bardzo obficie;

6b 80–100 c9

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

6b 80–100 c9

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

6b 60–80 c6

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

6b 60–80 
60–80

c7,5 
c12

Cornus florida 'Red Pygmy' 
dereń kwiecisty 'Red Pygmy' – odmiana dorasta do  
2 m wys.; podsadki różowoczerwone; kwitnie od 
kwietnia do maja;

6b 60–80 c9

Cornus florida 'Rubra' 
dereń kwiecisty 'Rubra' – podsadki ciemnoróżowe; 6b 40–60 c5

Cornus florida 'White Cloud' 
dereń kwiecisty 'White Cloud' – liście ciemnozielone, 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; kwiaty 
zebrane po kilka w grona; podsadki białe;

6b 60–80 
60–80

c6 
c9

Cornus 'Hyperion' 
dereń 'Hyperion' – odmiana obficie kwitnąca z dużymi, 
białymi podsadkami; jesienią liście przebarwiają się na 
żółto, pomarańczowo i purpurowo;

6b 60–80 
80–100

c6 
c9

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

6b 40–60 c6

Cornus kousa 'Angyo Dwarf '  
dereń kousa 'Angyo Dwarf ' – niski, zwarty krzew 
o kulistym pokroju; podsadki zielonobiałe; odmiana 
polecana do niedużych ogrodów; 

6b 40–60 c9

Cornus kousa 'Beni-fuji' 
dereń kousa 'Beni-fuji' – liście ciemnozielone;  
podsadki jasnoróżowe;

6b
40–60 
60–80 

100–120

c6 
c9 
c12

Cornus kousa 'Big Apple'  
dereń kousa 'Big Apple' – silnie rosnąca odmiana 
o dużych białokremowych podsadkach i stosunkowo 
dużych (do 3,5 cm średnicy) owocach;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Blue Shadow'  
dereń kousa 'Blue Shadow' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 2 m wys.; podsadki kremowobiałe; liście 
niebieskawe;

6b 40–60 c9

Cornus kousa 'Bodnant'  
dereń kousa 'Bodnant' – podsadki kremowobiałe; 
bardzo obfite kwitnienie;

6b 60–80 c9
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eCornus kousa 'Bonfire' 
dereń kousa 'Bonfire' – liście żółto obrzeżone;  
podsadki białe;

6b 40–60 c9

Cornus kousa 'Bultinck's Giant Flowers' 
dereń kousa 'Bultinck's Giant Flowers' – krzew 
o luźnym pokroju; dorasta do 5 m wys.; powolny 
wzrost; kwiatostany otoczone 4 dużymi 
kremowobiałymi podsadkami;

6b 40–60 c9

Cornus kousa 'Bultinck's Weeping'  
dereń kousa 'Bultinck's Weeping' – forma płacząca 
o parasolowatym pokroju; podsadki duże, białe;

6b 100–120 c12

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

6b
60–80 
40–60 

100–120

c6 
c9 
c12

Cornus kousa 'Cherokee' 
dereń kousa 'Cherokee' – wolno rosnąca odmiana 
dorastająca do 5 m wys.; podsadki białe; kwitnienie 
obfite;

6b 60–80 
60–80

c6 
c9

Cornus kousa 'China Dawn'  
dereń kousa 'China Dawn' – liście z wąską białą 
obwódką; podsadki kremowobiałe; bardzo obfite 
kwitnienie;

6b 40–60 c9

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

6b
40–60 
80–100 
100–120

c6 
c9 
c12

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

6b 60–80 c5

Cornus kousa var. chinensis 'Pvg' 
dereń kousa odmiana chińska 'Pvg' – wyjątkowo  
obfite kwitnienie; silny wzrost; duże podsadki;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Claudia'  
dereń kousa 'Claudia' – podsadki czysto białe; wzrost 
silny; bardzo obfite kwitnienie;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Couronne'  
dereń kousa 'Couronne' – odmiana o nietypowych, 
powyginanych, białych podsadkach; niezwykle 
oryginalny wygląd podczas kwitnienia;

6b 100–120 c12

Cornus kousa 'Dr. Bump'  
dereń kousa 'Dr. Bump' – zwarty, gęsty, niski krzew 
osiągający 1,5 m wys.; podsadki białe; obfite kwitnienie;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Dwarf Pink' 
dereń kousa 'Dwarf Pink' – obficie kwitnąca odmiana; 
podsadki jasnoróżowe;

6b
40–60 
60–80 
80–100

c6 
c9 
c12
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Cornus kousa 'Dwarf Pink Select'  
dereń kousa 'Dwarf Pink Select' – zwarty, niski krzew, 
osiągający 1,5 m wys.; kremowo-różowe podsadki;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Ed Mezitt' 
dereń kousa 'Ed Mezitt' – krzew dorastający do  
3 m wys.; młode liście brązowopurpurowe; podsadki 
białokremowe; kwitnie w czerwcu;

6b 40–60 c6

Cornus kousa 'Elisabeth Lustgarten'  
dereń kousa 'Elisabeth Lustgarten' – odmiana 
o płaczącym pokroju; podsadki białe; kwitnie bardzo 
obficie;

6b 80–100 c12

Cornus kousa 'Fanfare'  
dereń kousa 'Fanfare' – bardzo odporna na mróz, silnie 
rosnąca odmiana o wyprostowanym pokroju; kwitnie 
bardzo obficie; podsadki białe;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Galilean'  
dereń kousa 'Galilean' – silnie rosnąca i obficie kwitnąca 
odmiana o dużych ciemnozielonych liściach; podsadki 
duże, białe;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Girard's Nana' 
dereń kousa 'Girard's Nana' – odmiana o gęstej 
koronie; kwiaty limonkowe; duże, białe podsadki 
z zaróżowionymi końcami;

6b 60–80 c9

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

6b 60–80 
60–80

c6 
c9

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

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Great Star' 
dereń kousa 'Great Star' – krzew do 3 m wys.; bardzo 
liczne kwiaty otoczone dużymi, białymi podsadkami;

6b 60–80 c7,5

Cornus kousa 'Heart Throb' 
dereń kousa 'Heart Throb' – kwiaty z różowymi 
podsadkami; duże owoce;

6b 40–60 c6

Cornus kousa 'John Slocock'   
dereń kousa 'John Slocock' – podsadki kremowo-
różowe; obfite kwitnienie;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Kea'  
dereń kousa 'Kea' – podsadki kremowo-różowe; obfite 
kwitnienie;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Kreuzdame'  
dereń kousa 'Kreuzdame' – podsadki białe, duże, 
zaostrzone; wzrost silny;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Laura' 
dereń kousa 'Laura' – liście szeroko biało obrzeżone; 6b 40–60 c6
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dereń kousa 'LT Delicatesse' – silnie rosnąca odmiana 
o dużych, czysto białych podsadkach; kwitnie 
niezwykle obficie;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Madame Butterfly'  
dereń kousa 'Madame Butterfly' – silnie rosnąca 
odmiana o dużych, czysto białych podsadkach; kwitnie 
niezwykle obficie;

6b 60–80 c9

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

6b
60–80 
60–80 

100–120

c6 
c9 
c12

Cornus kousa 'Mount Fuji'  
dereń kousa 'Mount Fuji' – krzew o luźnym 
wzniesionym pokroju; podsadki białe; jesienią 
przebarwia się na czerwono;

6b 40–60 
80–100

c6 
c9

Cornus kousa 'National' 
dereń kousa 'National' – krzew o luźnym wzniesionym 
pokroju; podsadki białe; jesienią przebarwia się na 
czerwono;

6b 80–100 
100–120

c9 
c12

Cornus kousa 'Nicole' 
dereń kousa 'Nicole' – dorasta do 5 m wys.; luźny 
pokrój; białe podsadki przypominające kwiaty 
powojnika;

6b
60–80 
40–60 
60–80

c7,5 
c9 
c15

Cornus kousa 'Ockham' 
dereń kousa 'Ockham' – krzew dorastający do 4 m wys.; 
podsadki różowe; kwitnie od maja do czerwca;

6b 60–80 c9

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

6b 60–80 c9

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

6b 60–80 c6

Cornus kousa 'Radiant Rose'  
dereń kousa 'Radiant Rose' – podsadki duże, 
intensywnie różowe; kwitnie bardzo obfite;

6b
40–60 
80–100 
100–120

c6 
c9 
c12

Cornus kousa 'Re Tivano' 
dereń kousa 'Re Tivano' – odmiana o biało obrzeżonych 
liściach; dorasta do 3 m wys.; podsadki w kolorze 
kremowym z limonkowym zakończeniem;

6b 40–60 c9

Cornus kousa 'Robert's Selectie' 
dereń kousa 'Robert's Selectie' – liście zielone 
z kremowym, nieregularnym środkiem; podsadki białe;

6b 60–80 
80–100

c6 
c9

Cornus kousa 'Samaritan' 
dereń kousa 'Samaritan' – liście biało obrzeżone; 
podsadki zielobiałe z białym obrzeżeniem;

6b 60–80 
80–100

c6 
c9
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Cornus kousa 'Satomi' 
dereń kousa 'Satomi' – duże, różowe podsadki; 6b

60–80 
60–80 
80–100

c6 
c7,5 
c9

Cornus kousa 'Satomi Compact' 
dereń kousa 'Satomi Compact' – białe podsadki 
przebarwiające się na różowo; zwarty, gęsty pokrój;

6b 40–60 
60–80

c6 
c9

Cornus kousa 'Schmetterling'  
dereń kousa 'Schmetterling' – krzew dorastający do  
5 m wys.; duże białe podsadki;

6b 60–80 
60–80

c6 
c9

Cornus kousa 'Shira-yuki'  
dereń kousa 'Shira-yuki' – liście wąskie, 
szarozielone, delikatnie biało obrzeżone; podsadki 
zielonkawokremowe, również obrzeżone; atrakcyjne, 
różowe jesienne przebarwienie;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Snow Flurry'  
dereń kousa 'Snow Flurry' – kwitnienie bardzo obfite; 
podsadki czysto białe;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Summer Fun' 
dereń kousa 'Summer Fun' – wysoki krzew o biało 
obrzeżonych liściach; podsadki białe;

6b 60–80 c6

Cornus kousa 'Summer Gold' 
dereń kousa ' Summer Gold' – liście żółto obrzeżone; 
podsadki białe;

6b 60–80 
80–100

c9 
c15

Cornus kousa 'Teresa' 
dereń kousa 'Teresa' – liście biało obrzeżone; jesienią 
liście przebarwiają się na czerwonoróżowo;

6b 60–80 c6

Cornus kousa 'Teutonia'  
dereń kousa 'Teutonia' – liście biało, żółto i kremowo 
obrzeżone; podsadki duże, czysto białe;

6b 80–100 c9

Cornus kousa 'Tri-Splendor'  
dereń kousa 'Tri-Splendor' – liście biało, żółto 
i kremowo obrzeżone; podsadki duże, czysto białe;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Vulcan'  
dereń kousa 'Vulcan' – ogromne, białe podsadki – 
„kwiaty” o średnicy do 20 cm; 

6b 80–100 c9

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

6b
60–80 
80–100 
100–120

c6 
c9 
c12

Cornus kousa 'White Dream' 
dereń kousa 'White Dream' – wolno rosnąca odmiana; 
dorasta do 2,5 m wys.; jesienią liście przebarwiają się na 
czerwono; białe podsadki;

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Wieting's Select'  
dereń kousa 'Wieting's Select' – odmiana bardzo  
obficie kwitnąca; podsadki białe;

6b 80–100 c9
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dereń kousa 'Willy Boy' – liście biało obrzeżone; 
jesienią przebarwiają się na różowo; 

6b 60–80 c9

Cornus kousa 'Wolf Eyes' 
dereń kousa 'Wolf Eyes' – wąskie, biało obrzeżone  
liście; podsadki białe;

6b 60–80 
60–80

c6 
с9

Cornus mas  
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne;

5a 60–80 
200–220

c5 
с43

Cornus mas 'Alosza'  
dereń jadalny 'Alosza' – odmiana o żółtych owocach; 

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Dublany'  
dereń jadalny 'Dublany' – ukraińska odmiana 
owocowa; duże, czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Elegantnyj'  
dereń jadalny 'Elegantnyj' – ukraińska odmiana 
owocowa; duże, czerwone owoce;

5a 60–80 c5

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

5a 100–120 c9

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

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Juliusz'  
dereń jadalny 'Juliusz' – odmiana o kulistych owocach;

5a 80–100 c5

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'   
dereń jadalny 'Jubilejnyj Klymenko' – ukraińska 
odmiana o dużych, czerwonych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Kasanlak'   
dereń jadalny 'Kasanlak' – bułgarska odmiana 
owocowa;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Korałłowyj Marka'   
dereń jadalny 'Korałłowyj Marka' – ukraińska odmiana; 
bardzo smaczne, czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Oryginalnyj'  
dereń jadalny 'Oryginalnyj' – odmiana o dużych, 
jadalnych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Radost'  
dereń jadalny 'Radost' – duże, słodkie owoce; 

5a 100–120 c9

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

5a 100–120 c7,5
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Cornus mas 'Starokijewskij'   
dereń jadalny 'Starokijewskij' – ciemnoczerwone  
owoce o butelkowym kształcie; w smaku przypominają 
owoce czereśni;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Swietljaczok'  
dereń jadalny 'Swietljaczok' – owoce duże 
o gruszkowatym kształcie; pokrój kulisty; bardzo 
plenna odmiana;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Szafer'  
dereń jadalny 'Szafer' – duże, ciemnowiśniowe owoce; 
dojrzewają we wrześniu;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Norman Hadden'  
dereń jadalny 'Norman Hadden' – silnie rosnąca 
odmiana ozdobna z dużych, białych, z czasem 
różowiejących podsadek; wzrost silny;

6b 80–100 c9

Cornus nuttallii 'Gold Spot' 
dereń Nuttalla 'Gold Spot' – liście zielone, nakrapiane 
na żółto;

7a 180–200 c20

Cornus nuttallii 'North Star'  
dereń Nuttalla 'North Star' – podsadki kremowobiałe, 
do 10 cm średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;

7a 60–80 c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth' 
dereń Nuttalla 'Portlemouth' – podsadki kremowobiałe, 
do 10 cm średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;

7a 80–100 c6

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

5b 120–140 c15

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

4
30–40 
40–60 
60–80

c3 
с5 

c7,5

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

5b 40–60 
80–100

c3 
c5

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

4 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Magic Flame' 
dereń świdwa 'Magic Flame' – latem pędy 
jasnopomarańczowe; jesienią liście przebarwiają się na 
odcienie czerwieni i pomarańczu;

4 60–80 c7,5
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dereń świdwa 'Midwinter Fire' – pędy pomarańczowe; 
liście cytrynowozielone;

4 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Cornus sanguinea 'Sifa'  
dereń świdwa 'Sifa' – nowa odmiana 
o jaskrawopomarańczowych pędach zimą; osiąga  
2 m wys.;

4 40–60 
40–60

c3 
c5

Cornus sericea 'Budd's Yellow' 
dereń rozłogowy 'Budd's Yellow' – zimą pędy żółte; 3 80–100 c3

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

3 60–80 c3

Cornus sericea 'Flaviramea' 
dereń rozłogowy 'Flaviramea' – pędy jasnozielone, 
prawie żółte;

3 60–80 c3

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;

5a 40–60 c3

Cornus sericea 'Sunshine'  
dereń rozłogowy 'Sunshine' – liście duże, złotożółte; 3 60–80 c5

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

6b 100–120 
80–100

c6 
c9

Cornus Stellar Pink Variegata  
dereń Stellar Pink Variegata – liście nieregularnie 
kremowobiało obrzeżone; jesienią liście przebarwiają 
się na różowo i fioletowo; podsadki duże, różowe,  
biało obrzeżone;

6b 40–60 
60–80

c6 
c9

Cornus 'Summer Flair' 
dereń 'Summer Flair' – półzimozielony krzew; piękne 
błyszczące liście, które na końcach pędów przebarwiają 
się na czerwonobrązowo;

7a 60–80 c9

Cornus 'Summer Glossy'  
dereń 'Summer Glossy' – półzimozielony krzew;  
piękne błyszczące liście;

7a 60–80 c6

CORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC

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

6b 80–100 c15
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CORYLUS – LESZCZYNA

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

5a 40–60 
100–120

c5 
c7,5

 
pa

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

5a
60–80 
80–100 

140–160

c5 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa

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

5a 80–100 c5

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

5a

40–60 
80–100 

180–200 
180–200

c5 
c43 
c45 
c45

 
 

pa 
pa 

Corylus avellana 'Little Rob' 
leszczyna pospolita 'Little Rob' – forma karłowa; pokrój 
zwarty, kulisty; liście jasnoczerwone;

5a 60–80 
200–220

c5 
c7,5

pa 

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

60–100 
80–100 
100–120

c5 
c10 
c5

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 
180–200 
120–140

c5 
c12 
c30 
c25 
c55

 
 
 
 

10–12

 
pa 
pa 
pa 
pa

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

5a 80–100 
120–140

c7,5 
c15

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

5a 120–140 c20

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

5a 80–100 
120–140

c7,5 
c15

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

5a 40–60 c5

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

5a 40–60 c5

Corylus colurna 'Te-Terra Red' 
leszczyna turecka 'Te – Terra Red' – liście błyszczące, 
ciemnoczerwone;

5b 60–80 c5
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Cotinus coggygria Flamissimo 'Mincofla20' PBR 
perukowiec podolski Flamissimo – zwarty 
krzew dorastający do 3 m wys.; liście początkowo 
czerwonopurpurowe, potem zielenieją; największą 
atrakcją jest jaskrawe czerwonopomarańczowe 
przebarwienie jesienne;

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

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

6a 100–120 c43

Cotinus coggygria 'Kanari' 
perukowiec podolski 'Kanari' – liście jasnozielone; 
okazałe kremowozielone kwiatostany;

5b 40–60 c3

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

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

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

5b 100–120 c43

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

5b 60–80 c5

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

5b 80–100 
140–160

c15 
c30

COTONEASTER – IRGA
Cotoneaster albokermesinus 
irga białoróżowa – bardzo rzadko spotykany wysoki 
krzew ozdobny z białoróżowych owoców; 

5b 100–120 c7,5 pa

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

6a 30–40 c3

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

6a 15–20 c2
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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 
60–80

c3 
c5

Cotoneaster radicans 'Eichholz' 
irga płożąca 'Eichholz' – płożący krzew, dorastający do 
ok. 35 cm wysokości; liście drobne, błyszczące; 

5a 25–30 c2

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

6a 25–30 c2

Cotoneaster ×suecicus 'Skogholm' 
irga szwedzka 'Skogholm' – niski, zadarniający krzew; 5b 25–30 c2

 +CRATAEGOMESPILUS – NIESZPUŁKOWIEC

+Crataegomespilus dardarii 'Jules d'Asnieres'  
nieszpułkowiec Dardara 'Jules d'Asnieres' – ciekawostka 
dendrologiczna; liście gęsto owłosione;

5a 80–100 c5

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'  
głóg dwuszyjkowy 'Bigger Fruit' – kwiaty i owoce 
znacznie większe niż u gatunku;

5a 30–40 c5

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

5b 40–60 c5

Crataegus laevigata 'Masekii' 
głóg dwuszyjkowy 'Masekii' – kwiaty pełne, 
bladoróżowe;

5a 30–40 c5

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

5a 40–60 c5

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

5b 100–120 
60–80

c7,5 
c5

 
pa

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

5b 60–80 c5 pa

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

5a 240–260 c15

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

4 100–120 c3
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eCrataegus monogyna 'Bicolor'  
głóg jednoszyjkowy 'Bicolor' – płatki białe z różowym 
obrzeżeniem;

5a 40–60 c5

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

5a

60–80 
120–140 
160–180 
160–180

c5 
c15 
c15 
c43

pa 
pa 
pa 

pa 

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

5a 80–100 
120–140

c5 
c43

pa 
pa

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

5a 20–40 
60–80

c5 
c5

 

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

5a 30–40 c5

Crataegus monogyna 'Xanthocarpa' 
głóg jednoszyjkowy 'Xanthocarpa' – owoce żółte; 5a 30–40 c5

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

5a 80–100 c5 pa

Crataegus succulenta 'Long Thorn' 
głóg soczysty 'Long Thorn' – ciernie do 15 cm długości; 5a 60–80 c5 pa

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga   
pigwa pospolita – niskie drzewo o jadalnych, 
gruszkowatych owocach;

5b 100–120 c5

DAPHNE – WAWRZYNEK

Daphne odora 'Aureomarginata'  
wawrzynek wonny 'Aureomarginata' – zielone, 
skórzaste liście z cienką żółtą obwódką; kwiaty różowe, 
intensywnie pachnące;

7a 40–60 c6

DAPHNIPHYLLUM – DAFNIFYLLUM
Dapniphyllum himalayense var. macropodum 
dafnifyllum himalajskie odmiana Miquela – 
zimozielona roślina o liściach przypominających 
wyglądem różanecznik; kwiaty drobne, 
purpurowoczerwone; owoce drobne, granatowe 
z szarym nalotem;

7b 40–60 c6

DAVIDIA – DAWIDIA

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

7a 60–80 c9
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DECAISNEA – PALECZNIK
Decaisnea fargesii 
palecznik Fargesa – oryginalny, wysoki krzew o żółtych 
kwiatach i błękitnoniebieskich owocach;

6b 60–80 c6

DESMODIUM – DESMODIUM
Desmodium elegans 
desmodium wytworne – oryginalny krzew pochodzący 
z Azji; różowe motylkowe kwiaty zebrane są 
w wiechowate kwiatostany; kwitnie latem;

6b 140–160 c7,5

DEUTZIA – ŻYLISTEK

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

5b 30–40 c3

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

5b 60–80 c5

Deutzia ×hybrida 'Perle Rose'  
żylistek mieszańcowy 'Perle Rose' – dorasta do  
1,5 m wys.; kwiaty gwiaździste, różowe;

5b 40–60 c5

Deutzia ×hybrida 'Strawberry Fields' 
żylistek mieszańcowy 'Strawberry Fields' – kwiaty 
białoróżowe, z szeroką karmazynową obwódką;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

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

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

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

Deutzia scabra Raspberry Sundae 'Low 18' PBR 
żylistek Raspberry Sundae – kwiaty różowo-białe, 
zebrane w gęsty wiechy; zwarty pokrój;

5b 60–80 
60–80

c5 
c7,5

Deutzia scabra ×rosea 'Carminea' 
żylistek różowy 'Carminea' – krzew o sztywnych 
wyprostowanych pędach; kwiaty pojedyncze, 
białoróżowe, zebrane w wiechy;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

Deutzia setchuenensis var. corymbiflora  
żylistek syczuański odm. baldachogroniasta – kwiaty 
czysto białe, zebrane w baldachogrona; krzew 
o zaokrąglonym pokroju osiągający 1,5 m wys.;

6a 60–80 c5

Deutzia Yuki Cherry Blossom 'Ncdx2' PBR 
żylistek Yuki Cherry Blossom – zwarty, niski, 
bardzo obficie kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; 
kwiaty na zewnątrz różowe, w środku białoróżowe; 
odmiana polecana do sadzenia w donicach;

6a 40–60
c5 



– 63 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eDeutzia Yuki Snowflake 'Ncdx1' PBR 
żylistek Yuki Snowflake – zwarty, niski, bardzo 
obficie kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty 
czystobiałe; odmiana polecana do sadzenia w donicach;

6a 40–60
c5 

DIERVILLA – ZADRZEWNIA

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

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c7,5

Diervilla rivularis Kodiak Black 'Smndrsf' PBR  
zadrzewnia nadbrzeżna Kodiak Black – 
ciemnopurpurowe liście; kolor szczególnie intensywny 
wiosną i jesienią; kwiaty jasnożółte;

5a 40–60
c5 

Diervilla sessilifolia Cool Splash 'Lpdc Podara' PBR 
zadrzewnia bezogonkowa Cool Splash – krzew do 
1 m wys.; liście szeroko, kremowo obrzeżone; kwiaty 
żółte;

5a 40–60 c5

Diervilla ×splendens Kodiak Orange  
'G2X88544' PBR  
zadrzewnia okazała Kodiak Orange – liście na 
młodych przyrostach czerwonopurpurowe;

5a 40–60
c5 

Diervilla ×splendens Kodiak Red  
'G2X885411' PBR  
zadrzewnia okazała Kodiak Red – liście na młodych 
przyrostach czerwonopurpurowe;

5a 40–60
c5 

DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros kaki   
hebanowiec wschodni – popularne drzewo owocowe 
w cieplejszych rejonach Europy; owoce duże, słodkie, 
ciemnopomarańczowe; 

7b 40–60 c5

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

7a 60–80 c6

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

7a 80–100 c6

DISTYLIUM – DWUSŁUPEK
Distylium Blue Cascade 'Piidist-ii' PBR  
dwusłupek Blue Cascade – zimozielony, rozłożysty 
krzew o szarozielonych liściach; młode przyrosty 
czerwonoróżowe;

7a 40–60 c6

EDGEWORTHIA – BANKNOTKA

Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'  
banknotka złocista 'Grandiflora' – oryginalny krzew 
o złocistożóltych kwiatach, zebranych w główkowate 
kwiatostany; kwitnie w stanie bezlistnym na przedwiośniu; 

7b 60–80 c9
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ELAEAGNUS – OLIWNIK
Elaeagnus angustifolia 
oliwnik wąskolistny – krzew lub małe drzewo; 
liście podłużne; odporny na suszę, zasolenie 
i zanieczyszczenia powietrza;

3 80–100 c7,5

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

3 40–60 c5

Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'  
oliwnik Ebbinge'a 'Limelight' – zimozielony krzew 
o sztywnych, ciemnozielonych liściach z żółtym 
środkiem;

7a 40–60 c6

Elaeagnus multiflora  
oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m wys; jadalne 
owoce o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

6a 60–80 c5

Elaeagnus pungens 'Maculata'  
oliwnik kłujący 'Maculata' – krzew do 3 m wys; jadalne 
owoce o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

7b 40–60 c5

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

5a 60–80 
80–100

c5 
c12

ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ

Eleutherococcus henryi  
kolcosił Henry'ego – rzadko spotykany kolczasty krzew 
o dłoniasto złożonych liściach; osiąga 2,5–2 m wys.;

5a 30–40 c6

Eleutherococcus henryi 'Nana'  
kolcosił Henry'ego 'Nana' – stara, polska odmiana 
odznaczająca się zwartym, gęstym pokrojem;

5a 20–30 c3

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

5a 40–60 c6

EMMENOPTERYS – WIOSEŁKO
Emmenopterys henryi  
wiosełko Henry'ego – niezwykłe drzewo pochodzące 
z południowych Chin i Wietnamu; ozdobne 
z niezwykłych kwiatostanów – niektóre pojedyncze 
działki kielicha rozrastają się tworząc wiosłokształtne 
„płatki”; kwiaty białe; roślina kwitnie w starszym wieku, 
bardzo nieregularnie – raz na kilka/kilkanaście lat;

7a 140–160 c15

ERYTHRINA – KORALODRZEW
Erythrina crista-galli 'Compacta'  
koralodrzew grzebieniasty 'Compacta' – wyjątkowo 
ozdobna, kolczasta roślina o dużych, sztywnych, 
motylkowych, koralowoczerwonych kwiatach, 
zebranych w okazałe grona na końcach pędów; 

8b 80–100 c9
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eEUCALYPTUS – EUKALIPTUS

Eucalyptus gunnii  
eukaliptus Gunna – najwytrzymalszy gatunek 
eukaliptusa, pochodzący z gór Tasmanii; wysoki krzew 
lub niewielkie drzewo o ozdobnych, szarosrebrzystych 
liściach;

7a 80–100 c9

Eucalyptus gunnii 'Silverana'   
eukaliptus Gunna 'Silverana' – odmiana 
najwytrzymalszego na mróz gatunku eukaliptusa; 
wysoki krzew lub niewielkie drzewo o drobnych, 
srebrzystoniebieskich liściach;

7a 40–60 c6

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

6b 60–80 
140–160

c6 
c15

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 
160–180

c5 
c25 
c30 

c160

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

5a
40–60 
80–100 
100–120

c5 
c7,5 
c15

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

5a

40–60 
80–100 
100–120 
80–100 
100–120 
140–160 
180–200 
140–160 
180–200

c5 
c25 
c30 
c5 

c7,5 
c12 
c15 
c45 
c45

 
 
 

pa 
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 
100–120

c5 
c10

 
pa

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

5a 40–60 
80–100

c5 
c15

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

5a 120–140 c12 pa
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Euonymus alatus 'Unforgetable Fire' 
trzmielina oskrzydlona 'Unforgetable Fire' – zwarta, 
gęsta odmiana o wyjątkowo regularnym pokroju; liście 
jesienią jaskraworóżowe lub pomarańczowe;

5a 40–60 c5

Euonymus clivicolus  
trzmielina bambusowa – krzew o luźnym pokroju; 
wąskie, wydłużone liście powodują, że z daleka 
przypomina bambus; oryginalne różowo – 
pomarańczowe owoce;

7a 80–100 c6

Euonymus cornutus var. quinquecornutus 
trzmielina rogata odmiana pięciorogowa – krzew 
dorastający do 2 m wys.; niezwykle oryginalne owoce 
z 5 wypustkami przypominają kształtem czapkę błazna;

6a 80–100 
140–160

c5 
c5

pa 
pa

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

4 160–180 c10

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

4 140–160 c10 pa

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

4 40–50 c5

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

6a 20–30 c3

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

5b 20–30 c3

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

6a 15–20 
20–30

p9 
c3

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

6a 15–20 
20–30

p9 
c3

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

6a 15–20 
20–30

p9 
c3

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

5b  
100–120 c5 pa

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

5b 120–140 
140–160

c7,5 
c7,5

pa 
pa
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eEuonymus 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 120–140 c7,5 pa

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

5b
100–120 
120–140 
160–180

c7,5 
с45 
с45

pa 
pa  
pa 

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

5b 80–100 c5 pa

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

5b

60–80 
80–100 
100–120 
120–140

c5 
c10 
c10 
c45

 
pa 
pa 

pa 
Euonymus vidalii 
trzmielina Vidala – rzadki, północnoamerykański 
gatunek;

5b 140–160 c7,5 pa

EXOCHORDA – OBIELA
Exochorda ×macrantha Lotus Moon  
'Bailmoon' PBR  
obiela mieszańcowa Lotus Moon – zwarty krzew; 
kwiaty czystobiałe; kwitnie obficie wczesną wiosną;

5b 40–60 c5

Exochorda racemosa Blushing Pearl 'Huibl'  
obiela wielkokwiatowa Blushing Pearl – bardzo 
obficie kwitnący, zwarty krzew; pokrój wzniesiony; 
osiąga 1,5–2 m wys.;

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

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

5b 40–60 c5

FAGUS – BUK

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

6a 40–60 c5

Fagus crenata 'Mount Fuji'  
buk karbowany 'Mount Fuji'- karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; osiąga 2–2,5 m wys.;

6a 40–60 c5

Fagus grandifolia 'Cameron's Weeping' 
buk amerykański 'Cameron's Weeping' – forma 
płacząca; liście większe niż u odmian buka pospolitego;

6a 60–80 c5
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Fagus grandifolia 'Diamond Bark'  
buk amerykański 'Diamond Bark' – odmiana 
odznaczająca się ciekawym srebrzystoszarym, 
zygzakowatym wzorem na korze starszych egzemplarzy;

6a 40–60 c5

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

6b 40–60 c5

Fagus lucida  
buk lśniący – liście duże, gładkie, błyszczące; 6b 40–60 c5

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

5b

100–120 
100–120 
180–200 
200–220

c7,5 
c12 
c20 
c90

 
 
 
 

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

5b 40–60 c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Anny's Red Pillar' 
buk pospolity 'Anny's Red Pillar' – liście purpurowe; 
pokrój wąskokolumnowy;

5b 40–60 
80–100

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Anny's Rohan Sentry' 
buk pospolity 'Anny's Rohan Sentry' – bardzo wąska, 
kolumnowa odmiana; liście ciemnopurpurowe 
z postrzępionymi brzegami;

5b 80–100 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia Compacta' 
buk pospolity 'Aspleniifolia Compacta' – liście 
powcinane; pokrój zwarty;

5b 40–60 
80–100

c5 
c5

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

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Atropunicea'  
buk pospolity 'Atropunicea' – liście czerwone; 5b

60–80 
180–200 
200–220

c5 
c20 
c90

 
 
 

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

5b
60–80 

100–120 
320–340

c5 
c7,5 
c90

 
 

10–12
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eFagus sylvatica 'Brathay's Purple' 
buk pospolity 'Brathay's Purple' – liście poskręcane, 
ciemnopurpurowe;

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Crarae'  
buk pospolity 'Crarae' – drzewo o dziwacznym, 
luźnym pokroju; liście ciemnozielone, nieregularnie 
postrzępione i powyginane;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Dawyck' 
buk pospolity 'Dawyck' – forma kolumnowa; 5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 
buk pospolity 'Dawyck Gold' – liście żółte; pokrój 
kolumnowy;

5b 60–80 c5

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

5b

60–80 
80–100 
120–140 
240–260

c5 
c5 
c12 
c45

 
 
 

6–8

Fagus sylvatica 'Dentata' 
buk pospolity 'Dentata' – liście zębate, pofalowane; 5b 60–80 c5

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

5b 100–120 c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Fruticosa'  
buk pospolity 'Fruticosa' – niskie, wielopniowe drzewo 
o regularnym, kopulastym pokroju; 

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Golden Edge'  
buk pospolity 'Golden Edge' – liście żółto obrzeżone; 5b 40–60 c5

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

5b 80–100 c5
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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 80–100 c5

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

5b 60–80 
80–100 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 80–100 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

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

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica Midnight Feather  
'Verschuurfag1'  
buk pospolity Midnight Feather – liście małe, 
błyszczące; wzrost powolny;

5b
60–80 

120–140 
140–160

c7,5 
c12 
c15

Fagus sylvatica 'Millenium 2000' 
buk pospolity 'Millenium 2000' – liście małe, 
błyszczące; wzrost powolny;

5b 100–120 c5

Fagus sylvatica 'Nestorion'  
buk pospolity 'Nestorion' – gałęzie powyginane 
i zwieszające się; rozłożysty, nieregularny pokrój;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Pendula' 
buk pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5b

60–80 
100–120 
360–380

c5 
c5 

c130

 
 

12–14

Fagus sylvatica 'Plaswijk' 
buk pospolity 'Plaswijk' – liście purpurowe; pokrój 
wąskokolumnowy;

5b 60–80 
80–100

c5 
c5

Fagus sylvatica 'Prince of Darkness'  
buk pospolity 'Prince of Darkness' – forma płacząca; 
nie wytwarza przewodnika;

5b 60–80 c5

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

5b 80–100 c5
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eFagus sylvatica 'Purple Drongo Weeper'  
buk pospolity 'Purple Drongo Weeper' – karłowa, 
zwisająca forma; liście purpurowe, postrzępione;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' 
buk pospolity 'Purple Fountain' – liście czerwone; 
pokrój kolumnowy, zwisający;

5b

60–80 
120–140 
180–200 
200–220 
300–320 
340–360

 
c5 

c7,5 
c15 
c30 
c90

 
 
 
 

6–8 
12–14

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
40–60 

260–280 
280–300

c5 
c55 

c130

 
10–12 
18–20

Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' 
buk pospolity 'Purpurea Tricolor' – liście purpurowe, 
szeroko różowo obrzeżone;

5b 60–80 c7,5

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

5b 60–80 
480–500

c5 
c160

 
22–24

Fagus sylvatica 'Red Trompenburg' 
buk pospolity 'Red Trompenburg' – liście 
purpurowoczerwone, lekko postrzępione i pofalowane;

5b 60–80 c5

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

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

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

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Grandid' 
buk pospolity 'Rohan Grandid' – liście zielone, 
nieregularnie powcinane;

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 
80–100

c5 
c5

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

5b
40–60 
60–80 

100–120

c5 
c5 

c7,5

pa 
pa 
pa

Fagus sylvatica 'Rohan Minaret' 
buk pospolity 'Rohan Minaret' – pokrój kolumnowy; 
liście purpurowe, postrzępione;

5b 60–80 c5

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

5b 30–40 c5
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Fagus sylvatica 'Rohan Weeping' 
buk pospolity 'Rohan Weeping' – pokrój płaczący; 
forma karłowa; liście purpurowe, postrzępione;

5b
80–100 
120–140 
140–160

c20 
c12 
c15

pa 
 

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

5b 40–60 c30

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 60–80 c5

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

5b 60–80 c5

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

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Skrzat' 
buk pospolity 'Skrzat' – liście drobne, okrągłe; forma 
karłowa;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Spa' 
buk pospolity 'Spa' – pokrój kolumnowy; wzrost 
powolny;

5b 60–80 
80–100

c5 
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 'Tortuosa Purpurea' 
buk pospolity 'Tortuosa Purpurea' – pokrój 
horyzontalny; wzrost powolny; liście purpurowe;

5b 60–80 c5

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

5b 40–60 c5

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

5b 80–100 
100–120

c5 
c7,5

pa 
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
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eFagus sylvatica 'Zlatia' 
buk pospolity 'Zlatia' – liście złotożółte; 5b 80–100 c5

FATSIA – FATSIA
Fatsia japonica 'Spider's Web'  
fatsia japońska 'Spider's Web' – liście bardzo duże, 
dłoniaste, głęboko klapowane; roślina o egzotycznym 
wyglądzie;

8a 40–60 c5

Fatsia polycarpa 'Green Fingers'  
fatsia wieloowocowa 'Green Fingers' – liście 
bardzo duże, dłoniaste, głęboko klapowane; roślina 
o egzotycznym wyglądzie;

8a 60–80 c12

FICUS – FIGOWIEC

Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana 
partenokarpiczna; owoce do 6 cm, dojrzewające 
w sierpniu;

7b 40–60 c6

Ficus carica 'Dalmatie'   
figowiec właściwy 'Dalmatie' – odmiana odznaczająca 
się zwartym, gęstym pokrojem; owoce dojrzewają pod 
koniec sierpnia;

7b 60–80 c6

FORSYTHIA – FORSYCJA
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 Minigold 'Flojor' 
forsycja pośrednia Minigold – odmiana o dużych, 
gęsto osadzonych na pędach kwiatach;

5b 30–40 
80–100

c3 
c7,5

Forsythia ×intermedia 'Nimbus' PBR 
forsycja pośrednia 'Nimbus' – bardzo karłowa odmiana; 
dorasta do 0,5 m wysokości; wiosną pędy wprost 
obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5b 40–60 c7,5

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

Forsythia suspensa 'Aurea' 
forsycja zwisła 'Aurea' – krzew o przewieszających się 
pędach; liście żółte; kwitnie w kwietniu;

5b 20–30 c3
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Forsythia viridissima Citrus Swizzle 'Mck Citrine' 
forsycja zielona Citrus Swizzle – zwarta, karłowa 
odmiana dorastająca do 0,6 m wys.; liście szeroko 
cytrynowożółto obrzeżone;

6a 30–40 c3

FOTHERGILLA – FOTERGILLA

Fothergilla gardenii 'Blue Mist' 
fotergilla olszolistna 'Blue Mist' – krzew kwitnący  
przed rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6a 30–35 c3

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

6a 60–80 c4

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

5b 40–60 c5

FRANKLINIA – FRANKLINIA

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

7a 60–80 c6

FRAXINUS – JESION

Fraxinus americana 'Hunky Punk' 
jesion amerykański 'Hunky Punk' – liście na młodych 
przyrostach biało i różowo nakrapiane;

5a 80–100 
100–120

c7,5 
c15

pa 
pa

Fraxinus angustifolia 'Variegata'  
jesion wąskolistny 'Variegata' – liście drobne, bardzo 
gęsto biało nakrapiane; wzrost powolny;

5b 100–120 
120–140

c12 
c10

pa 

Fraxinus chinensis 'Emma's Gold' 
jesion chiński 'Emma's Gold' – liście przez cały sezon 
żółte;

5a 120–140 c7,5

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

5a
100–120 
120–140 
200–220

c7,5 
c12 
c10

 
pa 
pa

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

5a
40–60 
60–80 

120–140

c9 
c7,5 
c12

pa 
pa 
pa

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

5a 160–180 c12

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

5a 100–120 c7,5
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eFraxinus excelsior 'Coarctata' 
jesion wyniosły 'Coarctata' – liście nieregularnie 
powyginane; pokrój wyprostowany, 
szerokokolumnowy;

5a
180–200 
100–120 
200–220

c5 
c7,5 
c10

 
 

pa

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

5a

40–60 
80–100 

140–160 
200–220

c7,5 
c5 
c12 
c30

 
 
 

6–8

 
 

pa 
pa

Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis' 
jesion wyniosły 'Foliis Aureis' – liście złocistożółte; 5a 140–160 c12 pa

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

5a

60–80 
100–120 
120–140 
180–200

c10 
с10 
c12 
c12

pa 
pa 
pa 
pa

Fraxinus excelsior 'Pendula' 
jesion wyniosły 'Pendula' – pokrój zwisający; 5a 200–220 c30 pa

Fraxinus excelsior 'Zygmunt Krasiński' 
jesion wyniosły 'Zygmunt Krasiński' – polska odmiana 
znaleziona w parku w Opinogórze; odznacza się bardzo 
wydłużonymi, jedno-, dwu- lub trójlistkowymi liśćmi;

5a 180–200 c7,5 pa

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

6a 200–220 c30 pa

Fraxinus ornus 'Obelisk'  
jesion mannowy 'Obelisk' – pokrój kolumnowy; 6a 120–140 c12

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

5a 100–120 
160–180

c7,5 
c7,5

 
pa

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

5a 80–100 
160–180

c7,5 
c12

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

5a 180–200 
200–220

c30 
c30

 
6–8

pa 
pa

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

5a 100–120 
140–160

c7,5 
c7,5

Fraxinus spaethiana  
jesion Spaetha – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Japonii; liście bardzo duże, skórzaste, ciemnozielone; 

6a 60–80 c7,5

FUCHSIA – FUKSJA, UŁANKA

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

5b 40–60 c5
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GLEDITSIA – GLEDICZJA, IGLICZNIA
Gleditsia ×texana  
glediczja teksańska – rzadko spotykane, bardzo 
cierniste drzewo; doskonale rośnie w miejsach suchych 
i słonecznych;

6a 60–80 c5

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

6a 120–140 c7,5

Gleditsia triacanthos 'Bujotii'  
glediczja trójcierniowa 'Bujotii' – pokrój płaczący, 
parasolowaty;

6a 100–120 c5 pa

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

6a 60–80 
120–140

c5 
c5

 
pa

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

6a 40–60 
100–120

c5 
c5

 
pa

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

6a 40–60 c5

Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 
glediczja trójcierniowa 'Rubylace' – liście purpurowe; 6a 140–160 c5

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

80–100 
180–200 
340–360

c5 
c15 
c43

 
 

8–10

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

6a 120–140 c5

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

6b 60–80 c6

Halesia carolina 'Unconn Wedding Bells' 
ośnieża karolińska 'Unconn Wedding Bells' – obficie 
kwitnie; kwiaty białe, miododajne; owoce oskrzydlone;

6b 80–100 c12

Halesia carolina 'Variegata'  
ośnieża karolińska 'Variegata' – liście eliptyczne, brzegi 
jasnozielone lub żółte, delikatnie piłkowane; kwiaty 
białe;

6b 60–80 c12

HALIMODENDRON – SŁONISZ

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

5b 220–240 c30 10–12 pa
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Hamamelis ×intermedia 'Aphrodite' 
oczar pośredni 'Aphrodite' – kwiaty 
żółtopomarańczowe, delikatnie pachnące;

6b 80–100 с15

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

80–100
c6 
с15

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

6b 60–80 
100–120

c6 
с20

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

80–100
c6 
с15

Hamamelis ×intermedia 'Feuerzauber' 
oczar pośredni 'Feuerzauber' – kwiaty 
miedzianopomarańczowe;

6b 60–80 c6

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

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Pallida' 
oczar pośredni 'Pallida' – duży zwarty krzew; dorasta  
do 4 m wys.; kwiaty jaskrawożółte; kwitnie zimą;

6b 60–80 c6

Hamamelis ×intermedia 'Ripe Corn' 
oczar pośredni 'Ripe Corn' – kwiaty żółte; 6b 80–100 c15

Hamamelis ×intermedia 'Rubin' 
oczar pośredni 'Rubin' – kwiaty w kolorze rubinu 
o delikatnym zapachu;

6b 60–80 c6

Hamamelis ×intermedia 'Sunburst' 
oczar pośredni 'Sunburst' – kwiaty żółte; 6b 100–120 c20

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

6b
60–80 
80–100 
100–120

c6 
с15 
с20

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

6b 40–60 
80–100

c6 
с15

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

6b 100–120 с20

Hamamelis vernalis 'Amethyst' 
oczar wiosenny 'Amethyst' – kwiaty o wyjątkowej 
fioletowej barwie; dorasta do 3 m wys.;

6b 60–80 c6

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

6b 80–100 c15
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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 c6

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

7a 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Pastel 
'Mindoub1' PBR 

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

7a 80–100 c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Red 
'Mindour1' PBR 
ketmia syryjska French Cabaret Red – kwiaty 
pełne, czerwonoróżowe, z pofalowanym brzegiem 
płatków;

7a 80–100 c9

Hibiscus syriacus 'Hamabo' 
ketmia syryjska 'Hamabo' – kwiaty jasnoróżowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

7a 60–80 c9

Hibiscus syriacus 'Marina'  
ketmia syryjska 'Marina' – kwiaty duże, pojedyncze, 
jasnoniebieskie;

7a 60–80 c5

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

7a 80–100 c9

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

7a 60–80 c9

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

7a 60–80 c9

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' 
ketmia syryjska 'Woodbridge' – kwiaty różowe 
z ciemniejszym środkiem;

7a 60–80 c9

HIPPOPHAË – ROKITNIK

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

4 40–60 c5
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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

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

4 30–40 c5

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

4 40–60 c5

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

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy  
'Habego'  
rokitnik pospolity Orange Energy – odmiana 
żeńska; niezwykle obfite owocowanie; wysoka 
zawartość witaminy C w owocach;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'  
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska; dobry 
zapylacz;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'  
rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce 
duże, intensywnie pomarańczowe; 

4 40–60 c5

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 60–80 c6

HYDRANGEA – HORTENSJA

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

5b

30–40 
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c10 
c15
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Hydrangea arborescens 'Bounty' 
hortensja krzaczasta 'Bounty' – zwarty, gęsty krzew; 
kwiatostany białe, prawie kuliste; liście srebrzystobiałe 
od spodu;

5b 60–80 c5

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

5b 30–40 
60–80

c3 
c5

Hydrangea arborescens Lime Rickey 'Smnhair' PBR 
hortensja krzaczasta 'Lime Rickey' – zwarta, 
kulista odmiana dorastająca do jedynie 1 m wys.; 
zielonkawobiałe kwiaty zebrane są w kuliste 
kwiatostany;

5b

30–40 
 
 

40–60 
 
 

60–80

c3 

 
c5 

 
c15

Hydrangea arborescens Pink Annabelle 2 'Ncha2' PBR 
hortensja krzaczasta Pink Anabelle 2 – szybko 
rosnąca odmiana dorastająca do 1,5 m wys.; różowe 
kwiatostany na sztywnych pędach;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens 'Puffed Green'  
hortensja krzaczasta 'Puffed Green' – kwiaty 
ciemnoróżowe; pędy sztywne; dorasta do 1,2 m wys.;

5b 30–40 c3

Hydrangea arborescens 'Sheep Cloud' 
hortensja krzaczasta 'Sheep Cloud' – duże kuliste 
kwiatostany; kwiaty białe, płonne;

5b 40–60 c3

Hydrangea arborescens Strong Annabelle 
'Abetwo' PBR 

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

5b

40–60 
 
 

100–120

c5 

 
c15

Hydrangea arborescens Sweet Annabelle  
'Ncha4' PBR   
hortensja krzaczasta Sweet Annabelle – odmiana 
o różowych kwiatach zebranych w duże kwiatostany; 
sztywne pędy;

5b 40–60
c5 

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

5b 60–80 c5

Hydrangea aspera Goldrush 'Giel' PBR 
hortensja kosmata Goldrush – odmiana 
o złocistożółtych liściach; kwiaty baldachowate 
w kolorze fioletowym;

6b 60–80 c9

Hydrangea aspera Hot Chocolate 'Haopr012' PBR 
hortensja kosmata Hot Chocolate – liście 
wydłużone, purpurowofioletowe, pokryte gęstym 
kutnerem;

6b 40–60 c5



– 81 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eHydrangea aspera 'Kawakami' 
hortensja kosmata 'Kawakami' – kwiaty 
różówofioletowe zebrane w baldachy; kwitnie od lipca 
do sierpnia;

6b 30–40 
60–80

c3 
c12

Hydrangea aspera 'Rosemary Foster'  
hortensja kosmata 'Rosemary Foster' – zwarty, gęsty 
krzew; kwiaty płodne fioletowoniebieskie, a płone – 
białoróżowe;

6b 40–60 c5

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 
60–80

c5 
c9

Hydrangea aspera 'Taiwan Pink'  
hortensja kosmata 'Taiwan Pink' – kwiaty płodne 
różowofioletowe, a płone – białoróżowe; odmiana 
kwitnie bardzo obficie;

6b 80–100 c12

Hydrangea involucrata 'Tokado Yama' 
hortensja otulona 'Tokado Yama' – rzadko spotykana, 
efektowna odmiana kolekcjonerska; kwiaty pełne, 
lilaroróżowe;

6b 30–40 
60–80

c3 
c9

Hydrangea involucrata 'Yokudanka' 
hortensja otulona 'Yokudanka' – bardzo rzadka 
odmiana; kwiaty pełne, jasnoróżowe;  
dorasta do 0,6 m wys.;

6b 60–80 c9

Hydrangea involucrata 'Yoraku Tama' 
hortensja otulona 'Yokudanka' – niezwykle ozdobna 
i rzadka odmiana; kwiaty pełne, kremoworóżowe; 
kwiatostany osiągają średnicę do 20 cm;

6b 60–80 c12

Hydrangea macrophylla Light-o-Day 'Bailday' PBR 
hortensja ogrodowa Light-o-Day – wolnorosnąca 
odmiana z biało obrzeżonymi liśćmi; kwiaty płodne 
różowe, a kwiaty płonne białe z jasnoróżowym 
środkiem;

6b 40–60 c5

Hydrangea macrophylla 'Tricolor'  
hortensja ogrodowa 'Tricolor' – liście nieregularnie 
biało i kremowo obrzeżone; kwiaty płodne 
fioletowoniebieskie, a płonne białoróżowe;

6b 40–60 c5

Hydrangea paniculata Baby Lace 'Piihpi' PBR 
hortensja wiechowata Baby Lace – odmiana 
o zwartym pokroju; dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty białe, 
przebarwiające się na kolor różowy;

5a 60–80 
60–80

c9 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata 'Bee Happy' PBR  
hortensja wiechowata 'Bee Happy' – niska, bardzo 
zwarta i gęsta odmiana; kwiatostany złożone z samych 
kwiatów płonych; kwiaty kremowobiałe, zebrane 
w bardzo gęste kwiatostany;

5a 60–80 c9
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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 
60–80 
40–50 
60–80

c3 
c5 
c6 
c10 
c15

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

5a 30–40 c3

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

5a

30–40 
40–60 
60–80 
80–100 
60–80

c3 
c5 

c7,5 
c15 
c7,5

 
 
 
 

pa
Hydrangea paniculata Confetti 'Vlasveld 02' PBR 
hortensja wiechowata Confetti – zwarty krzew 
dorastający do 1,2 m wys.; kwiatostany zawierają kwiaty 
płodne i płone; kwiaty są początkowo zielonkawe, 
później białe, aż wreszcie różowieją; 

5a 40–60 
60–80

c3 
c6

Hydrangea paniculata 'Dentelle de Gorron' 
hortensja wiechowata 'Dentelle de Gorron' – 
kwiatostany składają się w wielu, drobnych kwiatów, 
które tworzą efekt „koronki”;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

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

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Diamantino 'Ren 101' PBR 
hortensja wiechowata Diamantino – bardzo duże, 
lekko różowiejące kwiatostany złożone z kwiatów 
płonnych; dorasta do 1,2 m wys.;

5a

30–40 
60–80 
60–80 
80–100

c3 
c5 
c6 
c15

Hydrangea paniculata Early Harry 'Hpopr018' PBR  
hortensja wiechowata Early Harry – kwiatostany 
kremowobiałe, stożkowate na czerwonych pędach; 
zaczyna kwitnienie już w maju, najwcześniej 
z wszystkich hortensji wiechowatych;

5a 60–80 c5

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Fire Light 'Smhpfl' PBR  
hortensja wiechowata Fire Light – zwarty, gęsty 
krzew osiągający 1,2–1,5 m wys.; kwiaty białe, bardzo 
szybko przebarwiające się na różowo, a później 
ciemnoczerwono; zaokrąglone kwiatostany złożone są 
z samych kwiatów płonych;

5a 60–80
c5 

Hydrangea paniculata Fraise Melba 'Renba' PBR  
hortensja wiechowata Fraise Melba – nowa odmiana 
przypominająca Vanille Fraise, ale bardziej gęsta 
i o sztywniejszych pędach;

5a
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa
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hortensja bukietowa Framboisine – krzew o białych 
kwiatach, przebarwiający się na intensywnie malinowy 
kolor; dorasta do 1,2 m wys.;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Hercules 'Grhp14' PBR  
hortensja bukietowa Hercules – stożkowate 
kwiatostany złożone wyłącznie z kwiatów płonych; 
kwiaty limonkowozielone, później śnieżnobiałe 
o seledynowych wierzchołkach, a pod koniec lata 
różowiejące; kwiatostany wyjątkowo duże, dorastające 
do 40 cm długości; 

5a 40–60 c5

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

5a 60–80 c5 pa

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

5a

40–60 
60–80 
80–100 
80–100 
60–80

c3 
c5 
c12 
c15 
c5

 
 
 
 

pa

Hydrangea paniculata 'Little Alf ' PBR 
hortensja wiechowata 'Little Alf ' – zwarta odmiana 
o kremowo – białych; kwiaty tylko płonne; drobne, 
zielone liście;

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 
c15

Hydrangea paniculata Little Fresco  
'Rou201306' PBR  
hortensja wiechowata Little Fresco – bardzo gęsta, 
zwarta odmiana osiągająca zaledwie 0,8–1 m wys.; 
kwiatostany złożone wyłącznie kwiatów płonych koloru 
zielonkawokremowego;

5a 30–40 c5

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

5a

30–40 
60–80 
60–80 
40–60 
60–80 
60–80 
80–100

c3 
c4 
c5 
c6 

c7,5 
c10 
c15

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 40–60
c5 

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 40–60
c5 
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Hydrangea paniculata Living Cotton Cream 
'Lcno7' PBR 
hortensja wiechowata Living Cotton Cream 
– niski krzew dorastający do 1 m wys.; kwiaty 
kremowobiałe;

5a

30–40 
60–80 
80–100 
60–80

c3 
c7,5 
c12 
c7,5

 
 
 

pa

Hydrangea paniculata Living Little Blossom PBR   
hortensja wiechowata Living Little Blossom – 
krzew o zwartej formie; dorasta do 0,8 m wys.; kwiaty 
jasnozielone, przebarwiające się na kremowo,  
a następnie na różowo;

5a 30–40 
40–60

c3 
c6

Hydrangea paniculata Living Little Passion PBR 
hortensja wiechowata Living Little Passion 
– odmiana kwitnąca do późnej jesieni; kwiaty 
seledynowe, przebarwiające się na biało, a następnie  
na różowo;

5a 30–40 
60–80

c3 
c9

Hydrangea paniculata Living Pink & Rose 
'Lcno14' PBR 
hortensja wiechowata Living Pink & Rose – 
odmiana o bardzo dużych kwiatach dorastających do 
40 cm; kwiaty wybarwiają się na kolor ciemnoróżowy,  
a nawet czerwony;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Living Pinky Promise 
'Lcno12' PBR 
hortensja wiechowata Living Pinky Promise – 
odmiana dorastająca do 1 m wys.; kwitnie od lipca 
do października; kwiaty białe, przebarwiające się na 
ciemnoróżowo;

5a 30–40 
40–60

c3 
c6

Hydrangea paniculata Living Royal Flower 
'Lcno6' PBR 
hortensja wiechowata Living Royal Flower – 
odmiana o bardzo dużych kwiatach; kwiaty seledynowe, 
przebarwiające się we wrześniu na różowo;

5a 30–40 c3

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 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Living Sugar Rush 
hortensja wiechowata Living Sugar Rush –  
odmiana o kompaktowym pokroju, dorastająca do  
0,8 m wys.; kwiaty kremowobiałe;

5a 30–40 
40–60

c3 
c6

Hydrangea paniculata Living Summer Love 
'Lcno2' PBR 
hortensja wiechowata Living Summer Love – 
zielono-białe kwiaty w gęstych wiechach; przebarwiają 
się na jasny róż jesienią; zwarta, karłowa odmiana  
do 1 m wys.;

5a 30–40 
80–100

c3 
c12
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eHydrangea paniculata Living Summer Snow 
'Lcno5' PBR   
hortensja wiechowata Living Summer Snow biało-
kremowe kwiaty płonne utrzymuj kolor przez cały  
okres kwitnienia; zebrane w gste wiechy; zwarta, 
karłowa odmiana do 1 m wys.;

5a
30–40 
60–80 
80–100

c3 
c5 
c5

 
 

pa

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c4

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 30–40 c3

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 40–60 
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 
80–100

c5 
c15

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 
60–80

c6 
c7,5 
c9

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

5a
50–60 
60–80 
80–100

c5 
c6 
c15

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

5a 60–80 c5 pa

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

5a 40–60 c3
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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 40–60 
60–80

c3 
c5

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Mojito 'Grhp10' PBR  
hortensja wiechowata Mojito – niski krzew 
dorastający do 1,2 m wys.; kwiatostany osiągają 25 cm 
długości i złożone są z kwiatów płonych, początkowo 
limonkowozielonych, potem lekko różowiejących;

5a 40–60 c5

Hydrangea paniculata Pastelgreen 'Renxolor' PBR  
hortensja wiechowata Pastelgreen – bardzo 
oryginalna odmiana o zmieniających wielokolorowych 
kwiatostanach; pojawiające się kolory to biały, 
kremowy, różowy, zielony, czerwony;

5a 40–60 c5

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

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa

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

5a

30–40 
 
 

60–80 

c3 

 
c5 

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

5a 40–60 
60–80

c5 
c7,5

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 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata Polestar 'Breg14' PBR  
hortensja wiechowata Polestar – nowa, wyjątkowo 
atrakcyjna, karłowa odmiana; dorasta do 0,6 m wys.; 
białe kwiaty pojawiają się już w połowie czerwca;

5a 20–25 
30–40

c3 
c5

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

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

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

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

 
pa

Hydrangea paniculata Romantic Ace 'Renvagor' PBR 
hortensja wiechowata Romantic Ace – krzew 
o kwiatach jasnożółtych, później zielonkawych; pod 
koniec kwitnienia brzegi kwiatów przebarwiają się na 
różowo; kwiatostany kuliste;

5a 60–80 c5

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

5a 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

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

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Skyfall 'Frenne' PBR 
hortensja wiechowata Skyfall – nowa odmiana 
o oryginalnych kwiatach z bardzo wydłużonymi 
płatkami, które przypominają płatki hiacyntów;  
dorasta do 1,2 m wys.; 

5a 60–80 c5

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

5a
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c10

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

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Tickled Pink 'Hypmad II' PBR 
hortensja wiechowata Tickled Pink – odmiana 
o stożkowych białych kwiatach przebarwiających się 
na różowo; kwitnie od połowy lata do późnej jesieni; 
dorasta do 1,5 m wys.;

5a 40–60 
80–100

c5 
c15

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

5a 30–40 c3

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

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Vanille Fraise 'Renhy' PBR  
hortensja wiechowata Vanille Fraise – ogromne, 
białe kwiatostany, później różowiejące;

5a

40–60 
60–80 
80–100 
80–100 
60–80

c3 
c5 

c10 
c15 
c5

 
 
 
 

pa
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Hydrangea paniculata White Diamonds  
'Hypmad I' PBR  
hortensja wiechowata White Diamonds – duże, 
czystobiałe, błyszczące kwiaty, różowiejące pod koniec 
kwitnienia; dorasta do 1,6 m wys.;

5a 40–60 c6

Hydrangea paniculata 'White Light' PBR   
hortensja wiechowata 'White Light' – niska, bardzo 
zwarta i gęsta odmiana; kwiaty płone białokremowe, 
później lekko różowiejące, zebrane są w bardzo gęste, 
zaokrąglone kwiatostany;

5a 60–80 c9

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 
60–80 
60–80

c3 
c5 
c5

 
 

pa

Hydrangea quercifolia 'Alice' 
hortensja dębolistna 'Alice' – silnie rosnący krzew; 
atrakcyjne jesienne przebarwienie liści; kwiaty białe, 
szybko różowiejące, zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Ice Crystal 'Hqopr010' 
hortensja dębolistna Ice Crystal – bardzo obficie 
kwitnąca, zwarta, gęsta odmiana;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Jetstream 'Piihq I' PBR 
hortensja dębolistna Jetstream – odmiana 
o białych kwiatach, przebarwiającyh się na 
różowo, zebranych w długie kwiatostany; liście 
ciemnozielone, przebarwiające się jesienią na piękny 
pomarańczowoczerwony kolor;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Munchkin' 
hortensja dębolistna 'Munchkin' – zwarty krzew 
o regularnym, kulistym pokroju; kwiaty białe, szybko 
różowieją;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Ruby Slippers' 
hortensja dębolistna 'Ruby Slippers' – odmiana 
karłowa; duże, śnieżnobiałe kwiatostany przebarwiają 
się na kolor ciemnoróżowy;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia Snow Queen 'Flemygea'  
hortensja dębolistna Snow Queen – duże, 
śnieżnobiałe, wiechowate kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Snowflake' 
hortensja dębolistna 'Snowflake' – kwiaty białe, 
półpełne;

6b 40–60 c5
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eHydrangea serrata Avelroz 'Dolmyf ' PBR 
hortensja piłkowana Avelroz – kwiaty różowe; 
purpurowo-zielone liście;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata 'Bluebird' 
hortensja piłkowana 'Bluebird' – kwiaty płodne 
niebieskie, a płone różowe lub niebieskie;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata Cloudi 'Ilvoclou' PBR  
hortensja piłkowana Cloudi – odmiana o białych 
kwiatach z lekko różowym lub niebieskim odcieniem, 
w zależności od pH gleby;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata Cotton Candy 'Mak20' PBR  
hortensja piłkowana Cotton Candy – kwiaty 
różowo – zielonkawe; kwitną na jednorocznych 
pędach;

6b 40–60
c5 

Hydrangea serrata Daredevil 'Jpd01' PBR  
hortensja piłkowana Daredevil – liście 
purpurowoczerwone, szczególnie ładnie wybarwione 
wiosną; kwiaty płone ciemnoróżowe; kwiatostany 
płakie, złożone zarówno z kwiatów płonych jak 
i płodnych;

6b 40–60 
30–40

c5 
c7,5

Hydrangea villosa  
hortensja szorstka – krzew osiągający 1,5 m wys. 
o zaokrąglonym pokroju; liście i kwiatostany 
drobniejsze niż u hortensji kosmatej (H. aspera); 
kwiatostany złożone z lawendowoniebieskich kwiatów 
płodnych i jasnoróżowych kwiatów płonych;

6b 40–60 c5

Hydrangea villosa 'Anthony Bullivant'  
hortensja szorstka 'Anthony Bullivant' – kwiatostany 
złożone z lawendowoniebieskich kwiatów płodnych 
i jasnoróżowych kwiatów płonych; pokrój kulisty; 
odmiana kwitnie bardzo obficie;

6b 60–80 c12

HYPERICUM – DZIURAWIEC

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

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Pumpkin 
'Kolmapuki' PBR 
dziurawiec bezwonny Magical Pumpkin – krzew 
do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych kwiatów 
i łososioworóżowych owoców;

6b 40–60 c5

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

6b 40–60 c5
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Hypericum moserianum Little Misstery 
'Dunnehyp' PBR 
dziurawiec Mosera Little Misstery – liście zielone, 
żółto obrzeżone; kwiaty i owoce żółte;

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 100–120 c5

ILEX – OSTROKRZEW

Ilex ×altaclerensis 'Golden King'  
ostrokrzew angielski 'Golden King' – zimozielony 
krzew o skórzastych, żółto obrzeżonych liściach;

7a 30–40 c3

Ilex aquifolium 'Alaska'  
ostrokrzew kolczasty 'Alaska' – odmiana żeńska 
o gęstym, regularnym, stożkowatym pokroju; liście 
ciemnozielone, skórzaste, zimozielone;

6b 30–40 c3

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata' 
ostrokrzew kolczasty 'Argentea Marginata' – liście 
ciemnozielone z kremowobiałą obwódką; odmiana 
dwupienna; 

6b 40–60 c3

Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'  
ostrokrzew kolczasty 'J.C. van Tol' – odmiana żeńska; 
liście ciemnozielone, skórzaste, pozbawione kolców;

6b 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Angel' 
ostrokrzew Meservy 'Blue Angel' – żeńska odmiana 
o zwartym pokroju; liście zielone z niebieskawym 
połyskiem;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Prince' 
ostrokrzew Meservy 'Blue Prince' – silnie rosnąca 
odmiana męska o wyprostowanym pokroju; liście 
ciemnozielone, błyszczące;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Princess' 
ostrokrzew Meservy 'Blue Princess' – żeńska, obficie 
owocująca odmiana o rozłożystym pokroju;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Heckenblau 'Hach 1' PBR 
ostrokrzew Meservy Heckenblau – pokrój 
wzniesiony; liście na młodych przyrostach w kolorze 
owoców bakłażanu;

6a 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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eIlex ×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.;

6a 20–30 c3

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

6a 20–30 c3

Ilex verticillata 'Oosterwijk'  
ostrokrzew okółkowy 'Oosterwijk' – obficie owocująca 
odmiana żeńska; owoce czerwone;

4 40–60 c5

Ilex verticillata 'Oosterwijk M'  
ostrokrzew okółkowy 'Oosterwijk M' – obficie 
kwitnąca odmiana męska; bardzo dobry zapylacz;

4 40–60 c5

INDIGOFERA – INDYGOWIEC
Indigofera pseudotinctoria  
indygowiec Bungego – luźny krzew osiągający 1,2 m 
wys.; kwiaty różowe, zebrane w sterczące groniaste 
kwiatostany;

6b 60–80 c6

ITEA – ITEA
Itea virginica Little Henry 'Sprich' 
itea amerykańska Little Henry – niski, gęsty krzew; 
kwiaty zebrane w grona; piękna, jesienna barwa liści;

6a 30–40 c5

JUGLANS – ORZECH
Juglans nigra 
orzech czarny – wysokie, rozłożyste drzewo o długich, 
pierzasto złożonych liściach;

5b 180–200 c12

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

6b 80–100 c5

KOLKWITZIA – KOLKWICJA
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' 
kolkwicja chińska 'Pink Cloud' – krzew do 2 m wys. 
o ozdobnych, różowych kwiatach;

5b 40–60 c5

+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS

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

6a 80–100 c5
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LABURNUM – ZŁOTOKAP

Laburnum alpinum 'Aureum'  
złotokap alpejski 'Aureum' – liście złotożółte; 6a 60–80 c5

Laburnum alpinum 'Pendulum' 
złotokap alpejski 'Pendulum' – odmiana 
o parasolowatym pokroju;

6a 100–120 c7,5 pa

Laburnum anagyroides 
złotokap pospolity – krzew do 5–7 m wys.; długie, 
żółte, zwisające kwiatostany;

5b 120–140 c5

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

5b 80–100 c5

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

6a 200–220 
200–220

c25 
c70

 
10–12 pa

LAGERSTROEMIA – LAGERSTREMIA

Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe' 
lagerstremia indyjska 'Berlington Menthe' – kwiaty 
ciemnoróżowe z widoczną białą obwódką; odmiana 
dorastająca do 3 m wys.; kwitnie od lipca do 
października;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit II'  
lagerstremia indyjska Dynamite 'Whit II' – kwiaty 
jaskrawo czerwone; odmiana dorasta do 2–3 m wys.;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Nivea' 
lagerstremia indyjska 'Nivea' – kwiaty białe, karbowane; 
dorasta do 3 m wys.; kwitnie od sierpnia do września;

7a 40–60 c6

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 80–100 
100–120

c5 
c12

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

6b 60–80 c5

Lespedeza thunbergii 'Edo-shibori'  
lespedeza Thunberga 'Edo-shibori' – krzew dorastający 
do 2 m wys.; o przewisającym pokroju; kwiaty 
dwukolorowe – biało-różowe;

6b 60–80 c5



– 93 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eLEYCESTERIA – 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 c9

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

7b 60–80 c9

LIGUSTRUM – LIGUSTR

Ligustrum vulgare 
ligustr pospolity – popularny krzew żywopłotowy; 
liście ciemnozielone, eliptyczne z zaostrzonym 
wierzchołkiem;

5a 40–60 c5

LINDERA – LINDERA

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

6a 60–80 c6

LIQUIDAMBAR – AMBROWIEC
Liquidambar styraciflua 
ambrowiec amerykański – liście szeroko biało 
obrzeżone;

6a 100–120 
160–180

c5 
c30

Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' 
ambrowiec amerykański 'Albomarginata Manon' –  
liście szeroko biało obrzeżone;

6a 100–120 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Aurora' 
ambrowiec amerykański 'Aurora' – liście żółto 
upstrzone;

6a 100–120 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' 
ambrowiec amerykański 'Golden Sun' – liście jasnożółte 
na wiosnę, potem zielenieją; atrakcyjne, żółte pędy 
zimą; czerwone przebarwienie jesienne;

6a 120–140 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Goldmember' 
ambrowiec amerykański 'Goldmember' – liście 
złotożółte;

6a 120–140 c20 pa

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 
ambrowiec amerykański 'Gum Ball' – kulista, karłowa 
odmiana;

6a
40–60 
60–80 

200–220

c6 
c12 
c45

 
 

6–8

 
 

pa

Liquidambar styraciflua 'Oakville Highlight' 
ambrowiec amerykański 'Oakville Highlight' – gęsta, 
kolumnowa odmiana;

6a 60–80 c7,5

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' 
ambrowiec amerykański 'Slender Silhouette' – forma 
wąskokolumnowa;

6a
60–80 
80–100 

260–280

c6 
c7,5 
c45

 
 

6–8
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LIRIODENDRON – TULIPANOWIEC
Liriodendron 'Chapel Hill' 
tulipanowiec 'Chapel Hill' – mieszaniec tulipanowca 
chińskiego z amerykańskim; ozdobny z dużych 
kwiatów;

6a 100–120 c5

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

6a 60–80 c5

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

6a
120–140 
160–180 
160–180

c5 
c10 
c30

 
 

pa

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'  
tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum' – liście 
żółto obrzeżone;

6a

80–100 
120–140 
240–260 
480–500

c5 
c7,5 
c45 
c235

 
 

6–8 
22–24

 
 
 

pa

Liriodendron tulipifera 'Crispum' 
tulipanowiec amerykański 'Crispum' – liście 
nieregularnie poskręcane;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 
tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' – forma 
kolumnowa;

6a

120–140 
120–140 
240–260 
540–560

c7,5 
c5 

c45 
c285

 
 
 

26–28

 
pa 
 

pa

Liriodendron tulipifera 'Glen Gold' 
tulipanowiec amerykański 'Glen Gold' – forma 
złotolistna;

6a 80–100 
160–180

c5 
c10

 
pa

Liriodendron tulipifera 'Heltorf ' 
tulipanowiec amerykański 'Heltorf ' – liście z dwiema 
parami klap;

6a 80–100 c5

Liriodendron tulipifera 'Integrifolium' 
tulipanowiec amerykański 'Integrifolium' – liście 
bezklapowe;

6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Jackson' 
tulipanowiec amerykański 'Jackson' – liście złotożółte; 6a 100–120 c5

Liriodendron tulipifera 'Roodhaan'  
tulipanowiec amerykański 'Roodhaan' – liście z bardzo 
głęboko wyciętymi, zaokrąglonymi klapami;

6a 100–120 c5

LONICERA – SUCHODRZEW

Lonicera involucrata var. ledebourii 
suchodrzew skrytoowocowy odm. Ledeboura –  
drobne, pomarańczowe, rurkowate kwiaty;

4 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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eLonicera nitida 
suchodrzew mirtolistny – zimozielony, gęsty 
krzew; dorasta do 1 m wys.; owoce drobne, 
niebieskopurpurowe;

7a 40–60 c5

Lonicera tatarica 'Arnold Red' 
suchodrzew tatarski 'Arnold Red' – kwiaty 
ciemnoróżowe; krzew bardzo wytrzymały na mróz, 
zanieczyszczenia gleby i powietrza;

3 60–80 c5

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 c6

MACLURA – ŻÓŁTNICA

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

6b 60–80 c6

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ

Magnolia acuminata 'Blue Opal' 
magnolia drzewiasta 'Blue Opal' – kwiaty w pąku 
niebieskie, po rozwinięciu żółto-zielone kwiaty;

5b 60–80 c9

Magnolia acuminata 'Seiju' 
magnolia drzewiasta 'Seiju' – wyjątkowe, niebieskozielone 
wybarwienie kwiatów; dorasta do 3 m wys.;

5b
60–80 
60–80 

100–120

c6 
c9 
c12

Magnolia 'Ann's Delight' 
magnolia 'Ann's Delight' – kwiaty bardzo ciemne, 
czerwone;

6a 140–160 c15

Magnolia 'Banana Split' 
magnolia 'Banana Split' – kwiaty jasnożółte 
z różowymi smugami na płatkach;

6a 60–80 c6

Magnolia 'Barbara Nell'  
magnolia 'Barbara Nell' – kwiaty kremowe z zielonymi 
i różowymi naciekami;

6b 60–80 c6

Magnolia 'Betty' 
magnolia 'Betty' – bardzo wcześnie kwitnący krzew  
lub małe drzewo o bardzo dużych, purpurowo-
czerwonych kwiatach;

6a 60–80 c5
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Magnolia 'Bjuv' 
magnolia 'Bjuv' – kwiaty u nasady ciemnoróżowe, 
u góry białe; młode liście brązowozielone;

6a 60–80 c6

Magnolia 'Black Beauty'  
magnolia 'Black Beauty' – wysoki krzew lub małe 
drzewo; kwiaty ciemnopurpurowe, w pąkach prawie 
czarne; przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6a 60–80 
160–180

c6 
c15

Magnolia 'Black Swan'  
magnolia 'Black Swan' – kwiaty niezwykle ciemne, 
purpurowoczerwone;

6a 60–80 c9

Magnolia 'Brixton Belle'  
magnolia 'Brixton Belle' – olbrzymie, różowe, kuliste 
kwiaty;

6b 120–140 c9

Magnolia ×brooklynensis 'Eva Maria'  
magnolia brooklińska 'Eva Maria' – kwiaty 
wewnątrz jasnoróżowe, a na zewnątrz lilaróżowe 
z miodowożółtymi i zielonymi naciekami;

6a 60–80 
80–100

c6 
c9

Magnolia ×brooklynensis 'Woodsman' 
magnolia brooklińska 'Woodsman' – drzewo średniej 
wielkości; kwiaty zielonkaworóżowe; niezwykle 
oryginalne;

6a 60–80 c9

Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' 
magnolia brooklińska 'Yellow Bird' – kwiaty 
intensywnie żółte; niskie drzewo do 5–6 m wys.;

6a 80–100 c5

Magnolia 'Caerhays Surprise'  
magnolia 'Caerhays Surprise' – kwiaty duże (do 20 cm 
średnicy), fioletowe w pąkach, intensywnie różowe po 
otwarciu;

6b 100–120 c15

Magnolia 'Champaign' 
Magnolia 'Champaign' – kwiaty półpełne, białe; 
kwitnie od kwietnia do maja;

6a 60–80 c6

Magnolia 'China Town'  
magnolia 'China Town' – kwiaty gwiaździste, 
jasnoróżowe; wzrost stosunkowo wolny;

6a 120–140 c15

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

6b 100–120 c12

Magnolia 'Coral Lake'  
magnolia 'Coral Lake' – kwiaty duże, koraloworóżowe 
z żółtymi i zielonymi naciekami;

6a 60–80 c9

Magnolia 'Coral Reef ' 
magnolia 'Coral Reef ' – duże, łososiowo-różowe 
kwiaty;

6a 60–80 c6

Magnolia 'Daphne'  
magnolia 'Daphne' – kwiaty ciemnożółte; odmiana 
kwitnie bardzo obficie równolegle z rozwojem liści;

6a 60–80 c9
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eMagnolia 'David Clulow' 
magnolia 'David Clulow' – kwiaty czystobiałe, duże, 
czarkowate;

6a 220–240 c30

Magnolia dawsoniana 'Barbara Cook'  
magnolia Dawsona 'Barbara Cook' – kwiaty duże, 
jasnoróżowe, z dużą liczbą bardzo szerokich płatków; 
odmiana kwitnie bardzo obficie;

6a 60–80 c6

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

6b 60–80 c6

Magnolia delavayi 
magnolia Delavay'a – kwiaty do 20 cm średnicy, 
kremowo-pomarańczowe; wysokie drzewo;

7a 60–80 c5

Magnolia denudata 'Double Diamond'  
magnolia naga 'Double Diamond' – kwiaty czysto  
białe, podwójne;

5b 80–100 c9

Magnolia denudata Yellow River 'Fei Huang' 
magnolia naga Yellow River – kwiaty żółte; wzrost 
silny;

5b 80–100 c6

Magnolia denudata Yulan 
magnolia naga – kwiaty kremowobiałe; 6a 220–240 c10

Magnolia 'Elisa Odenwald' 
magnolia 'Elisa Odenwald' – małe drzewo; czystobiałe, 
delikatnie pachnące kwiaty;

6a 80–100 
140–160

c9 
c15

Magnolia 'Elizabeth' 
magnolia 'Elizabeth' – kwiaty jasnożółte; 6a 60–80 

100–120
c6 
c15

Magnolia 'Emma Cook' 
magnolia 'Emma Cook' – małe drzewo; kwiaty 
pachnące, białe z odcieniem jasnego różu; 

6a 200–220 c15

Magnolia 'Felicity' 
magnolia 'Felicity' – kwiaty niezwykle duże (do 30 cm 
średnicy), różowe;

6a 100–120 c15

Magnolia 'Flamingo'  
magnolia 'Flamingo' – duże, pomarańczowo-różowe 
kwiaty w kształcie tulipana;

6a 60–80 c9

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

6a 60–80 
120–140

c5 
c12

Magnolia 'Genie' PBR 
magnolia 'Genie' – kwiaty ciemnobordowe; odmiana 
powtarza kwitnienie latem;

6b 60–80 
120–140

c5 
c7,5

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
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Magnolia 'Gold Star'  
magnolia 'Gold Star' – wysoki krzew; kwiaty drobne, 
kremowożółte, przypominające kształtem gwiazdę;

6a 60–80 
80–100

c6 
c9

Magnolia 'Golden Gala'  
magnolia 'Golden Gala' – kwiaty cytrynowożółte; 
kwitnie bardzo obficie;

6a 60–80 c9

Magnolia grandiflora 'Kay Parris'  
magnolia wielkokwiatowa 'Kay Parris' – liście duże, 
błyszczące, skórzaste, ciemnozielone z wierzchu 
i brązowepomarańczowe od spodu; duże, czysto białe 
kwiaty;

7a 60–80 c6

Magnolia grandiflora 'Twenty Four Below' 
magnolia wielkokwiatowa 'Twenty Four Below' – jedna 
z najwytrzymalszych na mróz odmian tego gatunku; 
duże, pachnące białe kwiaty o średnicy do 25 cm;

6b 60–80 c6

Magnolia 'Heaven Scent' 
magnolia 'Heaven Scent' – krzew lub małe drzewo 
o kolumnowym pokroju, kwiaty bardzo duże,  
różowo-białe;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Het Leen' 
magnolia 'Het Leen' – drzewo średniej wielkości; 
kwiaty duże różowobiałe;

6a 180–200 
200–220

c15 
c15

Magnolia 'Honey Tulip'  
magnolia 'Honey Tulip' – duże, czarkowate, 
maślanożółte kwiaty;

6b 60–80 
100–120

c9 
c15

Magnolia 'Hot Lips'  
magnolia 'Hot Lips' – drzewo średniej wielkości;  
kwiaty białe, nasady płatków czerwonawe;

6a 60–80 c9

Magnolia 'Ian's Red'  
magnolia 'Ian's Red' – wielkie, bordowoczerwone 
kwiaty;

6b 60–80 c9

Magnolia 'Judy' 
magnolia 'Judy' – pąki smukłe, purpurowe; po 
rozwinięciu środek kwiatów kremowobiały, purpurowy 
na zewnątrz;

6a 80–100 c5

Magnolia 'Judy Zuk'  
magnolia 'Judy Zuk' – kwiaty ciemnożółte 
z pomarańczoworóżowymi naciekami na płatkach; 
pokrój kolumnowy;

6a 60–80 c9

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

5b 80–100 
120–140

c5 
c12

Magnolia kobus 'Esveld Select' 
magnolia japońska 'Esveld Select' – białe kwiaty;  
bardzo obfite kwitnienie; młode przyrosty są  
czerwono-fioletowe;

5b 100–120 
120–140

c5 
c12
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eMagnolia kobus 'Isis' PBR  
magnolia kobus 'Isis' – pokrój kolumnowy; wysoka 
odporność na mróz;

5b 80–100 
120–140

c7,5 
c12

Magnolia 'Pink Kobus'  
magnolia 'Pink Kobus' – kwiaty jasnoróżowe; 5b 60–80 c9

Magnolia 'Leda' 
magnolia 'Leda' – elganckie, ogromne, białe kwiaty; 6b 80–100 

80–100
c6 
c9

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 100–120 c15

Magnolia 'Livingstone' 
Magnolia 'Livingstone' – kwiaty intensywnie 
purpuroworóżowe; dorasta do 8 m wys.;

6b 60–80 c6

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 80–100 c9

Magnolia ×loebneri 'Wildcat'  
magnolia Loebnera 'Wildcat'- wysoki krzew osiągający 
4 m wys.; kwiaty białe, pełne, bardzo duże;

5b 60–80 c9

Magnolia 'Lois' 
Magnolia 'Lois' – pokrój stożkowy; kwiaty duże, żółte 
o miseczkowatym kształcie;

5b 60–80 
60–80

c6 
c9

Magnolia macrophylla subsp. ashei 
magnolia wielkolistna podgatunek Ashego – drzewo 
średniej wielkości; ogromne, białe kwiaty do 30 cm 
średnicy, pachnące cytrusami; ogromne liście;

6b 60–80 c6

Magnolia 'Milky Way' 
magnolia 'Milky Way' – kwiaty duże, białe, u nasady 
różowe, o czarkowatym kształcie;

6a 80–100 
120–140

c9 
c15

Magnolia 'Moonspire' 
Magnolia 'Moonspire' – kwiaty pomarańczowożółte; 
niezwykle oryginalne;

6a 120–140 c5

Magnolia 'Norman Gould' 
magnolia 'Norman Gould' – kwiaty duże, 
kremowobiałe;

5b 100–120 c9
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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 80–100 c9

Magnolia 'Olivia' 
magnolia 'Olivia' – kwiaty jasnożółte; 6a 60–80 

100–120
c6 
c9

Magnolia 'Orchid' 
magnolia 'Orchid' – kwiaty ciemnoróżowe, 
liliokształtne;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Peppermint Stick' 
magnolia 'Peppermint Stick' – kwiaty białoróżowe 
o czarkowatym kształcie;

6a 200–220 c15

Magnolia 'Pickard's Firefly' 
magnolia 'Pickard's Firefly' – kwiaty czarkowate, różowe 
na zewnątrz, białe wewnątrz;

6a 160–180 c15

Magnolia 'Pink Beauty' 
magnolia 'Pink Beauty' – kwiaty bladoróżowe 
o wyjątkowym odcieniu, pełne;

6a 160–180 c15

Magnolia 'Purple Eye' 
magnolia 'Purple Eye'- duże, purpurowo-białe kwiaty; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Red As Red' 
magnolia 'Red As Red' – niewysoki krzew o ciemnych, 
bordowych kwiatach;

6b 120–140 c15

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 c9

Magnolia 'Ruth' 
magnolia 'Ruth' – kwiaty duże, różowo-fioletowe; 6a 100–120 c5

Magnolia 'Sangreal' 
magnolia 'Sangreal' – kwiaty duże, różowobiałe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 160–180 c15

Magnolia 'Sentinel' 
magnolia 'Sentinel' – kwiaty duże, różowobiałe 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 200–220 c7,5

Magnolia 'Serene' 
magnolia 'Serene' – kwiaty duże, purpurowobiałe, 
o zaokrąglonych płatkach;

6a 60–80 
120–140

c9 
c15

Magnolia sieboldii 
magnolia Siebolda – wysoki krzew; kwiaty białe, 
szeroko otwarte; kwitnienie w I połowie lata;

6a 60–80 c6
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magnolia Soulange'a – kwiaty jasnoróżowe z fioletową 
podstawą, miseczkowate, najpopularniejsza magnolia 
sadzona w Europie;

6a 80–100 
120–140

c5 
c12

Magnolia ×soulangeana 'Alba Superba' 
magnolia Soulange'a 'Alba Superba' – kwiaty białe, 
lekko zaróżowione u podstawy;

6a 80–100 c5

Magnolia ×soulangeana 'Big Pink' 
magnolia Soulange'a 'Big Pink' – duże, różowo-białe 
kwiaty;

6a 60–80 
180–200

c5 
c9

Magnolia ×soulangeana 'Lennei' 
magnolia Soulange'a 'Lennei' – szeroki krzew do  
3 m wysokości; kwiaty pękate, ciemnopurpurowe;

6a 60–80 c5

Magnolia ×soulangeana 'Picture' 
magnolia Soulange'a 'Picture' – duże, fioletowo-białe 
kwiaty o mięsistych płatkach;

6a 60–80 c5

Magnolia ×soulangeana 'Rustica Rubra' 
magnolia Soulange'a 'Rustica Rubra' – kwiaty pękate, 
purpuroworóżowe;

6a 60–80 c5

Magnolia ×soulangeana 'Satisfaction'  
magnolia Soulange'a 'Satisfaction' – duże, różowo-białe, 
czarkowate kwiaty;

6a 60–80 c9

Magnolia ×soulangeana 'Speciosa'  
magnolia Soulange'a 'Speciosa' – biało-różowe kwiaty; 6a 160–180 c15

Magnolia 'Spectrum' 
magnolia 'Spectrum' – kielichowate, purpurowe kwiaty, 
jaśniejsze w środku; dorasta do 7 m wys.;

6a 80–100 c5

Magnolia sprengeri 'Diva Köln' 
magnolia Sprengera 'Diva Köln' – kwiaty różowe 
z efektownym środkiem;

6a 160–180 c15

Magnolia 'Star Wars'  
magnolia 'Star Wars' – kwiaty duże, pachnące, jasnoróżowe; 6b 60–80 

200–220
c9 

c20
Magnolia stellata 
magnolia gwiaździsta – kwiaty białe, gwiaździste, 
pojedyncze; gatunek bardzo wytrzymały na mróz;

5b 60–80 c5

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 'Strawberry Fields'  
magnolia 'Strawberry Fields'- kwiaty duże, malinowe 
o błyszczących płatkach; niezwykle oryginalne;

6a 60–80 c9
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Magnolia 'Sunrise' 
magnolia 'Sunrise' – kwiaty żółtobiałe, u nasady 
czerwone; niezwykle oryginalne;

6a 60–80 c6

Magnolia 'Sunset Swirl'  
magnolia 'Sunset Swirl' – kwiaty różowołososiowe, 
bardzo duże, szeroko otwierające się;

6a 60–80 c9

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

6a 60–80 c5

Magnolia 'Susannah van Veen'  
magnolia 'Susannah van Veen' – kwiaty bardzo duże, 
zaokrąglone, czysto różowe;

6b 100–120 c15

Magnolia 'Sweet Valentine'  
magnolia 'Sweet Valentine' – kuliste kwiaty, 
ciemnoróżowe na zewnątrz, jasnoróżowe wewnątrz; 

6b

60–80 
120–140 
180–200 
300–320

c9 
c15 
c45 
c55

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

6b 100–120 
300–320

c15 
c55

Magnolia 'Theodora'  
magnolia 'Theodora' – kwiaty ciemnoróżowe; 6a 160–180 c45

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

6b 220–240 c30

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

6a 60–80 c6

Magnolia 'Ula'  
magnolia 'Ula' – ogromne, różowe kwiaty; 6a 60–80 c9

Magnolia 'Vulcan'  
magnolia 'Vulcan' – kwiaty bardzo duże, intensywnie 
czerwonoróżowe, podwójne; 

6b 60–80 
160–180

c9 
c15

Magnolia 'White Mystery' 
magnolia 'White Mystery' – krzew do 4 m wysokości; 
kwiaty czystobiałe;

6a 140–160 c15

Magnolia ×wiesneri  
magnolia Wiesnera – kwiaty białe 
z różowozielonkawym środkiem, pachnące; duże liście;

6a 60–80 c9

Magnolia 'Yellow Lantern' 
magnolia 'Yellow Lantern' – drzewo średniej wielkości; 
żółte kwiaty; 

5b 60–80 
80–100

c6 
c9

Magnolia zenii 
magnolia Zena – bardzo rzadki gatunek magnolii 
pochodzący z Chin; kwiaty drobne, białe;

6a 80–100 
160–180

c9 
c15
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eMAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ

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

6a 40–60 
60–80

c5 
c12

Mahonia confusa 'Narihira'  
mahonia złudna 'Narihira' – atrakcyjny zimozielony 
krzew dorastający do 1 m wys.; liście pierzaste, 
przypominające liście paproci;

7b 30–40 c6

Mahonia ×media 'Winter Sun' 
mahonia pośrednia 'Winter Sun' – wolno rosnący 
krzew o zimozielonych, pierzastych liściach; żółte 
dzwonkowate kwiaty zebrane w kwiatostany na 
końcach pędów;

7a 30–40 c5

MALUS – JABŁOŃ

Malus 'Adirondack' 
jabłoń 'Adirondack' – pokrój wyprostowany; wzrost 
powolny; kwiaty śnieżnobiałe;

5a 100–120 c5

Malus 'Aldenhamensis'  
jabłoń 'Aldenhamensis' – liście czerwonopurpurowe; 
kwiaty ciemnoróżowe; szeroka, rozłożysta korona;

5a 100–120 c5

Malus 'Anny's Globe'  
jabłoń 'Anny's Globe' – korona zwarta, kulista; 5a 60–80 c5

Malus baccata 'Gracilis'  
jabłoń jagodowa 'Gracilis' – forma płacząca o szerokiej, 
parasolowatej koronie; kwiaty białe; owoce drobne, 
czerwonopomarańczowe;

3 60–80 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 'Brandywine' 
jabłoń 'Brandywine' – kwiaty bardzo duże, 
ciemnoróżowe, półpełne; 

5a 140–160 c5

Malus 'Brockmann Grüne Kugel'  
jabłoń 'Brockmann Grüne Kugel' – bardzo karłowa, 
kulista odmiana; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 60–80 c5 pa

Malus 'Cheal's Weeping'  
jabłoń 'Cheal's Weeping' – pokrój płaczący; liście 
czerwonawe; kwiaty różowe, pojedyncze;

5a 60–80 c5 pa

Malus 'Chestnut'   
jabłoń 'Chestnut' – owoce drobne, zielone z czerwonym 
rumieńcem, słodkie z orzechowym posmakiem; 

5a 100–120 c5

Malus Coccinella 'Courtarou'  
jabłoń Coccinella – bardzo obficie kwiatnąca 
odmiana; kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwonawe; 
owoce drobne, czerwone;

5a 100–120 
160–180

c5 
c15
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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 60–80 c5

Malus 'Diable Rouge'  
jabłoń 'Diable Rouge' – liście czerwonopurpurowe, 
klapowane; kwiaty ciemnopurpurowe; owoce 
czerwone;

5a 120–140 c5

Malus 'Dolgo'  
jabłoń 'Dolgo' – kwiaty biało-różowe; owoce czerwone, 
błyszczące;

4 100–120 c5

Malus domestica 'Aurea'  
jabłoń domowa 'Aurea' – liście zielonożółte; 5a 120–140 c5

Malus 'Eleyi' 
jabłoń 'Eleyi' – niewielkie, obficie kwitnące drzewo; 
kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, 
czerwone;

5a 80–100 c5

Malus 'Evereste' 
jabłoń 'Evereste' – niewielkie drzewo o stożkowatym 
pokroju; kwiaty duże, białe; kwitnienie bardzo obfite; 
owoce pomarańczowe, średnicy 2,5 cm;

5a 140–160 c10

Malus florentina  
jabłoń florencka – rzadko spotykany gatunek 
o klapowanych liściach, przypominających liście głogu; 
owoce zielone z czerwonym rumieńcem, jajowate;

5a 100–120 c5

Malus 'Fontana' 
jabłoń 'Fontana' – wzrost powolny; pokrój płaczący; 
kwiaty pojedyncze, białe, w pąkach różowe;

5a 100–120 c5 pa

Malus ×gloriosa 'Oekonomierat Echtermeyer'  
jaboń wspaniała 'Oekonomierat Echtermeyer' – 
płacząca odmiana o parasolowatym pokroju; kwiaty 
różowe, pojedyncze; liście ciemnozielone; 

5a 60–80 c5

Malus 'Golden Hornet'  
jaboń 'Golden Hornet' – niewielkie drzewo 
o wyprostowanym pokroju; kwiaty jasnoróżowe; 
piękne, bardzo liczne, żółte owoce;

5a 60–80 
140–160

c5 
c10

Malus 'Gorgeous'  
jabłoń 'Gorgeous' – kwiaty w pąkach różowe, później 
białe; odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; owoce 
kuliste, czerwone, błyszczące, średnicy około 4 cm;

5a 100–120 c5

Malus 'Hillieri'  
jabłoń 'Hillieri' – drzewo o owalnej koronie; kwiaty 
różowe, pojedyncze; owoce zielonożółte z czerwonym 
rumieńcem;

5a 120–140 c5
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eMalus 'Hopa'  
jabłoń 'Hopa' – drzewo o regularnej, gęstej koronie; 
kwiaty duże, pojedyncze, różowe;

5a 120–140 c5

Malus 'Hoseri' 
jabłoń 'Hoseri' – liście czerwonozielone, kwiaty 
ciemnoróżowe w pąku, po otwarciu jaśniejsze; owoce 
drobne, purpurowe;

5a 80–100 c5

Malus hupehensis  
jabłoń hupeheńska – duże, rozłożyste drzewo; kwiaty 
białe; owoce drobne, jaskrawoczerwone; kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 80–100 c5

Malus 'Hyvingiensis'  
jabłoń 'Hyvingiensis' – niewielkie drzewo o płaczącym, 
parasolowatym pokroju; kwiaty białe; owoce średniej 
wielkości, zielone z czerwonym rumieńcem;

5a 80–100 
180–200

c5 
c15

Malus 'Jadwiga'  
jabłoń 'Jadwiga' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe; 5a 60–80 c5

Malus 'John Downie'  
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone 
owoce, doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 100–120 c5

Malus 'Kelsey'  
jabłoń 'Kelsey' – kwiaty półpełne, różowe; owoce 
czerwonopomarańczowe;

5a 100–120 c5

Malus 'Leimonei' 
jabłoń 'Leimonei' – liście wiosną purpurowe, później 
zielenieją; kwiaty purpurowoczerwone; owoce drobne, 
pomarańczowe; 

5a 100–120 c5

Malus 'Madonna' 
jabłoń 'Madonna' – niewielkie drzewo lub wysoki 
krzew o kolumnowym pokroju; kwiaty bardzo duże, 
czystobiałe, półpełne;

5a 140–160 c10

Malus 'Makowieckiana' 
jabłoń 'Makowieckiana' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a 120–140 c5

Malus 'Mokum'  
jabłoń 'Mokum' – kwiaty ciemnoróżowe; liście wiosną 
czerwone, później zielenieją; pokrój stożkowaty;

5a 140–160 c10

Malus 'Ola'  
jabłoń 'Ola' – małe drzewo; odmiana obficie kwitnąca 
i owocująca;

5a 140–160 
200–220

c10 
c15

Malus Pomzai 'Courtabri' 
jabłoń Pomzai – karłowa forma, dorastająca do  
1 m wys.; kwiaty białe;

5a 50–60 c5 pa

Malus prunifolia 'Maria'  
jabłoń śliwolistna 'Maria' – młode przyrosty biało 
i różowo upstrzone;

5a 120–140 c5
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Malus pumila 'Pendula'  
jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; odmiana 
wytwarza duże, jadalne owoce;

5a 60–80 c5 pa

Malus ×purpurea 'Pendula'  
jabłoń purpurowa 'Pendula' – pokrój parasolowaty; 
liście zielonopurpurowe; owoce czerwone, jadalne;

5a 140–160 c12 pa

Malus 'Red Sentinel'  
jabłoń 'Red Sentinel' – niewielkie drzewo 
o zaokrąglonej koronie; owoce bardzo liczne,  
czerwone, błyszczące, wielkości wiśni; 

5a 120–140 c15

Malus 'Rogów' 
jabłoń 'Rogów' – płacząca forma o kwiatach 
czerwonych w pąkach, a po otwarciu różowych; liście 
czerwonawe;

5a 100–120 c5

Malus 'Roter Riesling'   
jabłoń 'Roter Riesling' – owoce drobne, zielonożółte 
z czerwonym rumieńcem, polecane na przetwory; 
szeroki, rozłożysty pokrój;

5a 60–80 c5

Malus 'Royal Beauty' 
jabłoń 'Royal Beauty' – pokrój płaczący; liście 
purpurowoczerwone; kwiaty ciemnoróżowe;

5a
60–80 

100–120 
160–180

c5 
c20 
c20

 
pa 
pa

Malus 'Royalty' 
jabłoń 'Royalty' – liście ciemnoczerwone; kwiaty 
różowe;

4 100–120 
140–160

c5 
c10

Malus sachalinensis 'Pendula' 
jabłoń sachalińska 'Pendula' – płacząca forma rzadkiego, 
botanicznego gatunku jabłoni;

3 50–60 c5 pa

Malus 'Strawberry Parfait'  
jabłoń 'Strawberry Parfait' – kwiaty jasnoróżowe; 
pokrój rozłożysty; owoce drobne, jaskrawo 
pomarańczowe; kwitnie i owocuje niezwykle obficie;

5a 80–100 c5

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 c5

Malus toringo 'Tina' 
jabłoń japońska 'Tina' – karłowa forma, ozdobna 
z różowych pąków i białych kwiatów;

5a 60–80 
100–120

c5 
c30

pa 
pa

Malus trilobata 
jabłoń libańska – niezwykle oryginalny gatunek 
pochodzący z Libanu; liście są duże, klapowane – nie 
przypominają żadnego innego gatunku jabłoni; pokrój 
szerokokolumnowy;

5a 120–140 c5
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jabłoń 'Van Eseltine' – pokrój kolumnowy; wiosną 
kwitnie obficie na różowo;

5a 120–140 c5

Malus 'Yellow Siberian'  
jabłoń 'Yellow Siberian' – owoce drobne, złocistożółte; 
kwitnie i owocuje niezwykle obficie;

5a 80–100 c5

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus'  
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna 
odmiana o dużych owocach;

5b 60–80 c5 pa

Mespilus germanica 'Holländische Grossfrüchtige'   
nieszpułka zwyczajna 'Holländische Grossfrüchtige' – 
owoce bardzo duże, o średnicy do 5 cm; dorasta  
do 5 m wys.;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Macrocarpa'  
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo 
duże, pękate; odmiana uprawiana w Europie od  
czasów starożytnych;

5b 60–80 c5 pa

Mespilus germanica 'Tardive'  
nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno 
dojrzewająca; owoce jadalne, dobre na przetwory;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Westerveld'   
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna 
odmiana o olbrzymich owocach;

5b 60–80 c5

MORUS – MORWA

Morus alba  
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce 
jadalne;

5b 120–140 
140–160

c7,5 
c12

Morus alba 'Bistro'  
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5b 80–100 
160–180

c5 
c10

Morus alba 'Galicja'  
morwa biała 'Galicja' – polska odmiana o dużych, 
smacznych owocach;

5b 120–140 c15

Morus alba 'Giant Fruit'   
morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne 
owoce, osiągające 5–8 cm długości;

5b 80–100 c5

Morus alba 'Pendula'  
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;

5b

100–120 
120–140 
200–220 
200–220

c7,5 
c20 
c45 
c90

 
 

8–10 
14–16

pa 
pa 
pa 
pa

Morus alba 'Shin-tso'  
morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5b 80–100 c5
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Morus kagayamae 'Fruitless'  
morwa Kagayamy 'Fruitless' – rozłożyste drzewo 
o horyzontalnej koronie; odmiana nie wytwarza 
owoców;

6b 100–120 c7,5

Morus latifolia 'Spirata'  
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato 
poskręcane; liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b 80–100 c5

Morus nigra   
morwa czarna – liście owalne, nieregularnie  
powcinane; czarne, jadalne owoce;

7a 80–100 c6

MUEHLENBECKIA – MULENBEKIA

Muehlenbeckia complexa 'Golden Girl'  
mulenbekia gęsta 'Golden Girl' – niska, ścieląca się 
krzewinka polecana jako roślina zadarniająca na 
stanowiska suche i słoneczne; liście drobne, zielonożółte;

6b 20–30 c3

MYRICA – WOSKOWNICA

Myrica gale 
woskownica europejska – polski, rodzimy gatunek 
występujący na Pomorzu; doskonale czuje się na 
wilgotnych stanowiskach;

3 40–60 c5

Myrica pensylvanica 
woskownica pensylwańska – rzadko spotykany 
krzew ozdobny ze skórzastych liści, które nadają mu 
egzotyczny wygląd;

3 40–60 c5

NANDINA – NANDINA

Nandina domestica 'Fire Power' 
nandina domowa 'Fire Power' – niski, półzimozielony 
krzew; wiosną liście czerwone, potem zielenieją; 
jesienne przebarwienie jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR 
nandina domowa Obsessed – zwarty, półzimozielony 
krzew; dorasta do 0,6 m wys.; liście jesienią 
jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

NEILLIA – NEILLIA
Neillia affinis 
neillia podobna – bardzo rzadko spotykany krzew, 
podobny do pęcherznicy; kwiaty różowe, zebrane 
w grona;

6b 80–100 c5

NEVIUSIA – BEZPŁATEK

Neviusia alabamensis   
bezpłatek alabamski – ciekawy krzew osiągający  
2 m wys. o kopulastym pokroju i łukowato wygiętych 
długich pędach; atrakcyjne, białe, puszyste kwiaty, 
zebrane po kilka w kuliste kwiatostany;

6a 40–60 c5
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eNYSSA – BŁOTNIA
Nyssa sylvatica 
błotnia leśna – nieduże drzewo; liście jesienią 
szkarłatnoczerwone; może rosnąć w podmokłych 
miejscach;

6b 120–140 c15

Nyssa sylvatica 'Pendula'  
błotnia leśna 'Pendula' – odmiana o rozłożystym, 
przewisającym pokroju; piękne jesienne przebarwienie 
liści;

6b 60–80 c9

Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist' 
błotnia leśna 'Zydeco Twist' – odmiana o spiralnie 
poskręcanych pędach; czerwono-pomarańczowe 
przebarwienie jesienne; miejscach;

5b 80–100 c9

ORIXA – ORIKSA

Orixa japonica 
oriksa japońska – liście błyszczące, zielone 
i aromatyczne; jasnożółte przebarwienie jesienne;

6b 60–80 c5

OSMANTHUS – WOŃCZA
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'  
wończa różnolistna 'Goshiki' – zimozielony krzew 
przypominający Ilex; młode liście z kremowym, żółtym, 
pomarańczowym i zielonym upstrzeniem;

7a 30–35 c3

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'  
wończa różnolistna 'Variegatus' – liście skórzaste, 
kolczaste, zimozielone, nieregularnie biało obrzeżone;

7a 30–35 c3

OSTRYA – CHMIELOGRAB
Ostrya carpinifolia  
chmielograb europejski – niewielkie drzewo 
spokrewnione z grabem; ozdobne, szyszkowate 
owocostany;

6b 60–80 c6

OXYDENDRUM – KWAŚNODRZEW
Oxydendrum arboreum 
kwaśnodrzew konwaliowy – interesujący gatunek 
z rodziny wrzosowatych; liście wydłużone, pięknie 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo;

6a 40–60 c6

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
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Pachysandra terminalis 'Variegata' 
runianka japońska 'Variegata' – liście biało obrzeżone; 5b 15–20 p11

PARROTIA – PARROCJA
Parrotia persica 
parrocja perska – wysoki krzew; liście pięknie 
przebarwiają się jesienią;

6a 80–100 c7,5

Parrotia persica 'Pendula' 
parrocja perska 'Pendula' – płaczący pokrój; 6a 120–140 

160–180
c15 
c20

Parrotia persica 'Persian Lace' 
parrocja perska 'Persian Lace' – liście nieregularnie 
biało i żółto obrzeżone;

6a
60–80 
80–100 

200–220

c6 
c9 
c15

Parrotia persica Persian Spire 'Jlpn01' PBR  
parrocja perska Persian Spire – liście wiosną 
purpurowe, potem zielone z purpurową obwódką; 
pokrój wąskokolumnowy;

6a 60–80 
80–100

c5 
c6

Parrotia persica 'Vanessa'  
parrocja perska 'Vanessa' – odmiana o wzniesionym, 
stożkowym pokroju; 

6a 120–140 
200–220

c6 
c20

Parrotia subaequalis 
parrocja chińska – niedawno odkryty gatunek parrocji 
pochodzący z Chin; liście pięknie przebarwiają się 
jesienią na purpurowoczerwono;

6a 60–80 c6

PAULOWNIA – PAULOWNIA
Paulownia catalpifolia 
paulownia surmiolistna – rzadko spotykany gatunek 
paulowni o lawendoróżowych kwiatach;

7a 100–120 c6

Paulownia elongata 
paulownia wielkolistna – rzadko spotykany gatunek 
o największych spośród paulowni liściach; kwiaty 
purpuroworóżowe;

7a 80–100 c6

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 c6

PEROVSKIA – PEROWSKIA
Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt' PBR 

perowskia łobodolistna Lacey Blue – kwiaty 
ciemnoniebieskie o zapachu przypominającym szałwię; 
dorasta do 0,7 m wys.;

6a 40–60 c3

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' 

perowskia łobodolistna 'Little Spire' – zwarta, 
niska odmiana; dorasta do 60 cm; kwiaty 
lawendowoniebieskie;

6a 30–40 c2

Perovskia atriplicifolia Silvery Blue 'Lissvery' PBR 

perowskia łobodolistna Silvery Blue – szare liście 
kontrastują z niebieskimi kwiatostanami; sztywny pokrój;

6a 30–40 c2
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ePerovskia 'Blue Spire' 
perowskia 'Blue Spire' – sucholubny krzew do 1 m wys.; 
kwiaty niebieskie;

6a 30–40 
40–60

c2 
c3

PHELLODENDRON – KORKOWIEC

Phellodendron amurense 
korkowiec amurski – nieduże drzewo 
z charakterystyczną korą, używaną do wyrobu korka;

4 80–100 c6

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 
60–80

c3 
c5

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 40–60 c3

Philadelphus 'Biały Sopel'  
jaśminowiec 'Biały Sopel' – kwiaty czystobiałe, 
pojedyncze, pachnące; osiąga 1,5–2 m wys.;

5a 40–60 c3

Philadelphus coronarius 'Aureus' 
jaśminowiec wonny 'Aureus' – liście żółte; pokrój 
zwarty;

5a 30–40 c3

Philadelphus coronarius 'Godzisz'  
jaśminowiec wonny 'Godzisz' – silnie rosnący wysoki 
krzew osiągający 3 m wys.; kwiaty kremowobiałe, 
niewielkie, wyjątowo silnie pachnące; kwitnienie 
niezwykle obfite;

5a 60–80 c5

Philadelphus coronarius 'Kostelec WB' 
jaśminowiec wonny 'Kostelec WB' – bardzo gęsta, 
karłowa odmiana o złotożółtych liściach; pokrój  
zwarty, kulisty;

5a 20–30 c3

Philadelphus coronarius 'Nanus' 
jaśminowiec wonny 'Naus' – bardzo gęsta, karłowa 
odmiana o zielonych liściach; pokrój zwarty, kulisty;

5a 25–30 
30–40

c3 
c5

Philadelphus coronarius 'Variegatus' 
jaśminowiec wonny 'Variegatus' – liście szeroko, biało 
obrzeżone;

5b 40–60 c5

Philadelphus 'Innocence' 
jaśminowiec 'Innocence' – liście żółto pstre; kwiaty 
pojedyncze, bardzo duże;

5a 30–40 c3
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Philadelphus 'Justynka' 
jaśminowiec 'Justynka' – niski, wolno rosnący 
krzew osiągający 1,5 m wys.; kwiaty słabo pachnące, 
pojedyncze lub półpełne;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Philadelphus 'Kalina' 
jaśminowiec 'Kalina' – kwiaty czystobiałe, pojedyncze, 
bardzo silnie pachnące;

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 'Little White Love'  
jaśminowiec 'Little White Love' – nowa, karłowa 
odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty pełne, średnicy  
4 cm; odmiana polecana do uprawy w pojemnikach;

6a 30–40 c3

Philadelphus 'Manteau d'Hermine' 
jaśminowiec 'Manteau d'Hermine' – krzew do 120 cm 
wys.; kwiaty drobne, pełne;

5b 60–80 c5

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 c3

Philadelphus 'Polar Star'  
jaśminowiec 'Polar Star' – kwiaty bardzo duże, czysto 
białe, półpełne;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Pompon' 
jaśminowiec 'Pompon' – rosyjska odmiana o niedużych, 
pełnych kwiatach;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Snowbelle' 
jaśminowiec 'Snowbelle' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
pełne, bardzo dekoracyjna odmiana;

5b 60–80 c5

Philadelphus 'Virginal' 
jaśminowiec 'Virginal' – krzew do 2 m wys.; kwiaty 
duże, pełne, intensywnie pachnące;

5a 60–80 
60–80

c5 
c7,5

Philadelphus 'Yellow Hill' 
jaśminowiec 'Yellow Hill' – silnie rosnący krzew; liście 
złotożółte; kwiaty duże, pełne;

5a 40–60 c3

PHILLYREA – FILIREA

Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew 
o poduchowatym pokroju;

7b 80–100 c5
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ePHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA

Physocarpus capitatus 
pęcherznica główkowa – wytrzymały na mróz i suszę 
krzew osiągający 2,5 m wys.; liście drobne, zielone; 
doskonała roślina na formowane żywopłoty;

4 30–40 c3

Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 
pęcherznica główkowa 'Tilden Park' – bardzo 
wytrzymały, ścielący się krzew; polecany jako szybko 
rosnąca roślina okrywowa;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius Amber Jubilee 'Jefam' PBR   

pęcherznica kalinolistna Amber Jubilee – liście na 
wiosnę jaskrawopomarańczowe;

4

40–60 
40–60 
60–80 
40–60

c3 
c4 
c5 

c20

Physocarpus opulifolius 'Chameleon' 
pęcherznica kalinolistna 'Chameleon' – liście 
purpurowe z nieregularną żółtą obwódką;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 
pęcherznica kalinolistna 'Dart's Gold' – liście żółte; 
pokrój zwarty;

4 40–60 
60–80

c3 
c7,5

Physocarpus opulifolius Diable d'Or 'Mindia' PBR 

pęcherznica kalinolistna Diable d'Or – liście 
czerwonopurpurowe, a na końcach pędów 
pomarańczowe;

4
100–120 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' PBR 

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' – wysoki krzew; 
liście ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

4
40–60 
60–80 
40–60

c3 
c5 

c20

Physocarpus opulifolius Fireside  
'Umn Harpell' PBR  
pęcherznica kalinolistna Fireside 'Umn' – 
gęsty, zwarty krzew osiągający 1,5 m wys.; liście 
ciemnopurpurowe, średniej wielkości – znacznie 
mniejsze niż u 'Diabolo', ale większe niż u odmian 
drobnolistnych;

4 60–80 c5

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 40–60 
60–80

c3 
c5

Physocarpus opulifolius Little Angel 'Hoogi016' PBR 

pęcherznica kalinolistna Little Angel – zwarty, 
gęsty krzew o purpurowoczerwonych liściach; dorasta 
do 1 m wys.; polecany do uprawy w donicach;

6a 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Luteus' 
pęcherznica kalinolistna 'Luteus' – liście żółte; 4 40–60 

60–80
c3 
c5
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Physocarpus opulifolius Magic Ball 'Lp1' PBR  
pęcherznica kalinolistna Magic Ball – zwarty, gęsty 
krzew o kulistym pokroju; liście wiosną jaskrawo 
pomarańczowe, później zielonoczerwone i żółte na 
końcach pędów;

4 40–60 c5

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 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Red Esquire 'Gelesq' 
pęcherznica kalinolistna Red Esquire – 
pokładający się, półpłożący krzew; liście błyszczące, 
ciemnopurpurowe;

4 60–80 c5

Physocarpus opulifolius Summer Wine 'Seward' PBR 

pęcherznica kalinolistna Summer Wine – krzew do  
1,5 m wys.; liście purpurowe;

4 40–60 
80–100

c3 
c7,5

Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 
'Smnpotwg' PBR 

pęcherznica kalinolistna Tiny Wine Gold – liście 
drobne, żółte; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; polecana 
do małych ogrodów;

4

40–60 
 
 

40–60

c5 

 
c7,5

Physocarpus opulifolius 'Zdechovice' 
pęcherznica kalinolistna 'Zdechovice' – czeska  
odmiana o ciemnoczerwonych liściach;

4
40–60 
40–60 
80–100

c3 
c5 

c7,5

PLATANUS – PLATAN

Platanus ×hispanica 'Acerifolia' 
platan klonolistny 'Acerifolia' – okazałe drzewo 
z charakterystycznie łuszczącą się korą;

6a 200–220 
340–360

c20 
c45

 
8–10

 
pa

Platanus ×hispanica 'Fischer's Kugel'  
platan klonolistny 'Fischer's Kugel' – zwarta, gęsta, 
bardzo regularna, kulista korona; 

6a 200–220 c55 6–8 pa

Platanus ×hispanica Spartan 'Heijms' PBR  
platan klonolistny Spartan – liście na młodych 
przyrostach czerwonopomarańczowe; wzrost silny;

6a 120–140 c7,5

Platanus orientalis 'Digitata'  
platan wschodni 'Digitata' – liście głęboko klapowane, 
„palczaste”;

6b 120–140 c7,5

POLIOTHYRSIS – POLIOTYRSIS

Poliothyrsis sinensis  
poliotyrsis chiński – rzadko spotykany krzew 
pochodzący z Chin; ozdobne białe, drobne, pachnące 
kwiaty, zebrane w okazałe wiechowate kwiatostany;

6b 60–80 c9
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ePONCIRUS – PONCYRIA
Poncirus trifoliata 
poncyria trójlistkowa, „japońska gorzka pomarańcza” 
– gatunek rośliny cytrusowej o zielonych, ciernistych 
pędach; zielone, przyjemnie pachnące, ale niejadalne 
owoce;

7b 60–80 c5

POPULUS – TOPOLA
Populus alba 'Richardii'   
topola biała 'Richardii' – wysoki krzew lub niskie, 
wielopienne drzewo; liście złocistożółte od góry 
i srebrzystoszare od spodu; 

5a 140–160 c5

Populus ×canadensis 'Serotina Aurea' 
topola kanadyjska 'Serotina Aurea' – potężne drzewo; 
liście złotożółte;

4 140–160 
240–260

c7,5 
c30

 
6–8

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 120–140 
160–180

c7,5 
c15

Populus lasiocarpa 
topola wielkolistna – wolno rosnące drzewo; liście 
jajowate, do 35 cm długości;

6a 100–120 c7,5

Populus nigra 'Italica' 
topola włoska – popularne, szybko rosnące drzewo 
o wąskokolumnowej koronie;

5b 320–340 c70 10–12

Populus purdomii  
topola Purdoma – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; liście duże (do 25 cm), jajowate, 
jasnozielone, a na końcach pędów czerwonawe;

6b 100–120 
160–180

c5 
c20

Populus tremula 'Erecta' 
topola osika 'Erecta' – odmiana wąskolumnowa; 2 480–500 c90 14–16

POTENTILLA – PIĘCIORNIK
Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 
pięciornik krzewiasty 'Abbotswood' – wzrost silny; 
kwiaty białe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bella Bianca 'Hachbianca' PBR 
pięciornik krzewiasty Bella Bianca – zwarty, gęsty 
krzew o czystobiałych kwiatach;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bella Sol 'Hanchdon' PBR  
pięciornik krzewiasty Bella Sol – zwarty pokrój; 
kwiaty intensywnie pomarańczowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bellissima 'Hachliss'PBR 

pięciornik krzewiasty Bellissima – niska odmiana 
o intensywnie różowych kwiatach;

3 20–30 c2
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Potentilla fruticosa Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR   
pięciornik krzewiastry Citrus Tart – krzew 
dorastający do 0,9 m wys.; kwiaty podwójne, 
cytrynowożółte;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Cream'issima 'Minjau06' PBR  
pięciornik krzewiastry Cream'issima – duże  
kremowe kwiaty; zwarty pokrój;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Creme Brulee 'Bailbrule' PBR  

pięciornik krzewiasty Creme Brulee – kwiaty 
czystobiałe, półpełne kontrastują z ciemnozielonymi 
liśćmi;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa 'Daydawn' 
pięciornik krzewiasty 'Daydawn' – kwiaty łososiowe; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Double Punch Cream 
'Mincrero01' PBR   

pięciornik krzewiasty Double Punch Cream – 
kwiaty kremowobiałe, półpełne; w pąkach różowe;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Gold 
'Minjau03' PBR 

pięciornik krzewiasty Double Punch Gold –  
kwiaty żółte, półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 
'Mincrer04' PBR 

pięciornik krzewiasty Double Punch PasteL– 
kwiaty kremowo – różowe, półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Peach 
'Minjaro01' PBR  
pięciornik krzewiasty Double Punch Peach – 
kompaktowy krzew; dorasta do 0,5 m wys.; kwiaty 
półpełne, łososioworóżowe;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Tango 
'Minora07' PBR  
pięciornik krzewiasty Double Punch Tango – 
kwiaty półpełne, czysto pomarańczowe;

3 40–60 c5

Potentilla fruticosa Glamour Girl 'Km01'PBR 

pięciornik krzewiasty Glamour Girl – oryginalne, 
dwubarwne kwiaty – płatki brzoskwinioworóżowe 
z ciemniejszą obwódką;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie' 
pięciornik krzewiasty 'Glenroy Pinkie' – kwiaty 
jasnoróżowe;

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
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ePotentilla 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 30–40 c3

Potentilla fruticosa 'Kobold' 
pięciornik krzewiasty 'Kobold' – kwiaty żółte; forma 
karłowa;

3 20–30 
30–40

c2 
c3

Potentilla fruticosa Lemon Meringue 
'Bailmeringue'  
pięciornik krzewiasty Lemon Meringue – kwiaty 
jasnożółte, półpełne;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Lovely Pink 'Pink Beauty' PBR 

pięciornik krzewiasty Lovely Pink – krzew do  
0,5 m wys.; kwiaty bardzo duże, różowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Lucas Red' 
pięciornik krzewiasty 'Lucas Red' – kwiaty czerwone; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Mango Tango 'Uman' PBR 

pięciornik krzewiasty Mango Tango – krzew do 60 cm; 
kwiaty żółtopomarańczowe; pokrój wyprostowany;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Marian Red Robin 'Marrob' 
pięciornik krzewiasty Marian Red Robin – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa 'McKay's White' 
pięciornik krzewiasty 'McKay's White' – kwiaty białe; 3 30–40 c3

Potentilla fruticosa 'Orangeschimmer' 
pięciornik krzewiasty 'Orangeschimmer' – kwiaty 
czysto pomarańczowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Orang'issima 'Minora06' PBR 
pięciornik krzewiasty Orang'issima – duże, 
pomarańczowe kwiaty; dorasta do 0,5 m wys.;

3 20–30 
40–60

c2 
c5

Potentilla fruticosa Pink Paradise 'Kupinpa' PBR 

pięciornik krzewiasty Pink Paradise – kwiaty duże, 
podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Red Ace' 
pięciornik krzewiasty 'Red Ace' – kwiaty czerwone; 3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Red Joker' 
pięciornik krzewiasty 'Red Joker' – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa Red'issima 'Minroug01' PBR 
pięciornik krzewiasty Red'issima – kwiaty duże, 
intensywnie czerwone; dorasta do 0,5 m wys.;

3 20–30 c2



– 118 –

drzew
a i krzew

y liściaste

Potentilla fruticosa 'Snowbird' 
pięciornik krzewiasty 'Snowbird' – kwiaty białe; pokrój 
zwarty;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa Solar'issima 'Minjaro02' PBR 
pięciornik krzewiasty Solar'issima – niski krzew 
dorastający do 0,5 m.; kwiaty duże, pomarańczowe 
z jaśniejszym środkiem płatków;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Thunderhead' 
pięciornik krzewiasty 'Thunderhead' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Zoë'  
pięciornik krzewiasty 'Zoë' – kwiaty cytrynowożółte; 3 15–20 

30–40
c2 
c3

PRUNUS – CZEREMCHA, CZEREŚNIA, LAUROWIŚNIA, MIGDAŁEK, 
MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA, 

Prunus 'Accolade'  
wiśnia 'Accolade' – kwiaty duże, różowe, półpełne; 5b 80–100 c5

Prunus ansu  
morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli 
pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;

5a 60–80 c5 pa

Prunus avium 'Pendula' 
czereśnia ptasia 'Pendula' – pokrój parasolowaty; 5a 60–80 c5 pa

Prunus avium 'Plena' 
czereśnia ptasia 'Plena' – kwiaty pełne, białe; 5a 120–140 c5

Prunus 'Blireana' 
śliwa 'Blireana' – liście duże, ciemnopurpurowe; kwiaty 
ciemnoróżowe, pełne;

6a 80–100 
100–120

c5 
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 
260–280

c5 
c43

 
6–8

 

Prunus cerasifera 'Hessei'  
śliwa ałycza 'Hessei' – liście czerwone, żółto pstre; 
blaszka liściowa poszarpana;

5a 60–80 
60–80

c5 
c5

 
pa

Prunus cerasifera 'Hollywood'  
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; 
duże, czerwone owoce;

5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Pissardii' 
śliwa ałycza 'Pissardii' – liście ciemnopurpurowe;  
kwiaty różowe; 

5b 180–200 c20

Prunus cerasifera 'Pissardii' × Prunus ussuriensis 
śliwa ałycza 'Pissardii' × śliwa usuryjska – mieszaniec 
otrzymany w Rosji; liście duże, czerwone; duża 
wytrzymałość na niskie temperatury;

4 50–60 c5
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ePrunus cerasifera 'Rosea Plena' 
śliwa ałycza 'Rosea Plena' – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty pełne, różowe;

5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Woodii' 
śliwa ałycza 'Woodii' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty 
różowe;

5b
160–180 
140–160 
200–220

c15 
c20 
c45

 
6–8

pa 
pa

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok' 
śliwa ałycza 'Złoty Obłok' – liście wiosną złotożółte, 
później zielenieją; 

5a 80–100 c5

Prunus cerasus 'Rhexii'  
wiśnia pospolita 'Rhexii' – kwiaty białe, pełne; 5b 80–100 c5

Prunus 'Chocolate Ice'  
wiśnia 'Chocolate Ice' – liście wiosną 
czekoladowobrązowe; kwiaty bardzo duże, białe, lekko 
zaróżowione; piękny pomarańczowy jesienne kolor liści;

5b 120–140 c15

Prunus ×cistena 
śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście 
ciemnopurpurowe

6a 60–80 
80–100

c7,5 
c5

 
pa

Prunus ×eminens 'Umbraculifera' 
wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' – wyjątkowo  
regularna, gęsta korona;

5b 200–220 c45 8–10 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 c5

Prunus incisa 'Arboretum Kórnik' 
wiśnia wczesna 'Arboretum Kórnik' – jedna 
z najwcześniej kwitnących wiśni japońskich; kwiaty 
drobne, bladoróżowe; kwitnie bardzo obficie;

6a 60–80 c5

Prunus incisa 'February Red' 
wiśnia wczesna 'February Red' – kwiaty różowe, 
pojedyncze; najwcześniej kwitnąca odmiana wiśni;

6a 140–160 
140–160

c5 
c12

 
pa

Prunus incisa Frilly Frock 'Mattrilly' 
wiśnia wczesna Frilly Frock – pokrój płaczący, 
parasolowaty; liście nieregularnie żółto obrzeżone;

6a 100–120 
140–160

c20 
c20

pa 
pa

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' 
wiśnia wczesna 'Kojou-no-mai' – kwiaty białe; karłowa 
forma z powyginanymi pędami;

6a 60–80 c5 pa

Prunus incisa 'Pendula'  
wiśnia wczesna 'Pendula' – forma płacząca 
o majestatycznej, zwisającej, ale wypiętrzającej się 
koronie;

6a 100–120 c15 pa
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Prunus 'Kiku-shidare-zakura' 
wiśnia 'Kiku-shidare-zakura' – kwiaty pełne, różowe; 
forma zwisająca;

6b

140–160 
200–240 
320–340 
140–160 
180–200 
180–200 
200–220

c5 
c30 
c45 
c20 
c20 
c20 
c55

 
 

8–10 
 
 

6–8 
8–10

 
 
 

pa 
pa 
pa 
pa

Prunus 'Kornicensis'  
wiśnia 'Kornicensis' – polska, bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; kwiaty duże, białe, delikatnie różowiejące;

4 80–100 c5

Prunus laurocerasus Etna 'Anbri' PBR  
laurowiśnia wschodnia Etna – zimozielony krzew 
o gęstym, płaskokulistym pokroju, osiągający 1,5 m wys.; 
liście duże, szeroko jajowate, błyszczące; 

6a 80–100 c5

Prunus laurocerasus Genolia 'Mariblon' PBR  
laurowiśnia wschodnia Genolia – zimozielony krzew 
o bardzo gęstym, regularnym, jajowatym pokroju; 
wzrost szybki; odmiana polecana na żywopłoty;

6a 80–100 c5

Prunus laurocerasus 'Miniredia' PBR  
laurowiśnia wschodnia 'Miniredia' – odmiana o bardzo 
zwartym, kulistym pokroju; dorasta do 1 m wys.; liście 
na młodych przyrostach pomarańczowobrązowe;

6a 40–60 c5

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'  
laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' – zimozielony, 
wolno rosnący krzew o rozłożystym pokroju 
i wznoszących się ukośnie pędach; dorasta do 1 m wys.; 
odmiana polecana jako roślina okrywowa lub na niskie, 
formowane żywopłoty;

6a 40–60 c5

Prunus laurocerasus 'Piranha' PBR  
laurowiśnia wschodnia 'Piranha' – zimozielony krzew 
o gęstym, płaskokulistym pokroju i wznoszących 
się ukośnie pędach; liście ciemnozielone, wyraźnie 
piłkowane;

6a 60–80 c9

Prunus mume 'Dawn' 
morela japońska 'Dawn' – kwiaty różowe, półpełne; 
pokrój rozłożysty;

6b 40–60 
80–100

c5 
c5

 
pa

Prunus mume 'Pendula' 
morela japońska 'Pendula' – kwiaty różowe, półpełne; 
pokrój płaczący;

6b 100–120 
140–160

c5 
c15

pa 
pa

Prunus mume 'Sage'  
morela japońska 'Sage' – pędy dziwacznie zygzakowato 
powyginane; kwiaty różowe;

6b 60–80 c5 pa

Prunus mume 'The Geisha'  
morela japońska 'The Geisha' – kwiaty podwójne, 
różowe;

6b 40–60 c5
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ePrunus nipponica 'Brillant' 
wiśnia nippońska 'Brillant' – kwiaty białe; krzew  
do 2,5 m;

5b 100–120 c10 pa

Prunus nipponica 'Ruby' 
wiśnia nippońska 'Ruby' – krzew do 4–5 m wys.;  
kwiaty ciemnoróżowe;

5b 100–120 c10 pa

Prunus 'Okame'  
wiśnia 'Okame' – niewielkie drzewo, bardzo obficie 
kwitnące przed rozwojem liści; kwiaty ciemnoróżowe 
w pąkach, po otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;

6a 80–100 c5

Prunus padus 'Albertii' 
czeremcha pospolita 'Albertii' – regularny, stożkowaty 
pokrój;

3 120–140 c5

Prunus padus 'Colorata' 
czeremcha pospolita 'Colorata' – liście 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

3 120–140 
300–320

c5 
c45

 
8–10

 
pa

Prunus padus 'Nana' 
czeremcha zwyczajna 'Nana' – regularna, kulista  
korona do 3 m średnicy; liście duże, skórzaste;

3 100–120 c5

Prunus padus 'Nowosibirskaja' 
czeremcha pospolita 'Nowosibirskaja' – liście duże, 
purpurowoczerwone;

3 100–120 c5

Prunus padus 'Schloss Tiefurt' 
czeremcha zwyczajna 'Schloss Tiefurt' – drzewo 
o bardzo regularnej, szeroko stożkowatej koronie;

3 100–120 c5

Prunus padus 'Watereri' 
czeremcha zwyczajna 'Watereri' – odmiana o szerokiej, 
rozłożystej, regularnej koronie;

3 80–100 c5

Prunus 'Pandora' 
wiśnia 'Pandora' – kwiaty śnieżnobiałe; gęste, obficie 
kwitnące drzewo;

5b 120–140 c5

Prunus pendula 
wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój zwisający; 6a 100–120 

180–200
c10 
c15

pa 
pa

Prunus pendula 'Beni-shidare' (Prunus ×subhirtella 
'Pendula Rubra') 
wiśnia zwisła 'Beni-shidare' – pokrój zwisający; kwiaty 
ciemnoróżowe, pojedyncze;

6a 100–120 
180–200

c10 
c20

pa 
pa

Prunus persica 'Melred Weeping'  
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój 
płaczący, parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 60–80 
80–100

c5 
c5

pa 
pa

Prunus persica Taoflora Pink 'Mintao11'  
brzoskwinia zwyczajna Taoflora Pink – kwiaty 
duże, pełne, jasnoróżowe;

6b 160–180 c25

Prunus persica Taoflora Red 'Mintao13'  
brzoskwinia zwyczajna Taoflora Red – kwiaty  
duże, pełne, czerwonoróżowe;

6b 160–180 c25
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Prunus persica Taoflora White 'Mintao2'  
 brzoskwinia zwyczajna Taoflora White – kwiaty 
duże, pełne, czysto białe;

6b 160–180 c25

Prunus 'Pink Parasol'  
wiśnia 'Pink Parasol' – bardzo duże, pełne, różowe 
kwiaty; pokrój drzewa rozłożysty;

6a 120–140 c15

Prunus pumila var. depressa  
wiśnia karłowa odmiana płożąca – zwarty, niski  
ścielący się krzew, polecany jako roślina okrywowa; 
piękny, jesienny kolor liści;

4 30–40 c3

Prunus Royal Flame 'Mieke'  
wiśnia Royal Flame – liście wiosną 
brązowoczerwone, później zielenieją, a jesienią 
przebarwiają się na jaskrawo pomarańczowo; drzewo 
kwitnie bardzo obficie na biało;

6a 380–400 c90 12–14 pa

Prunus rufa 
wiśnia ruda – przepiękna, brązowo – czerwona, 
łuszcząca kora; jasnoróżowe kwiaty;

5a 120–140 c5

Prunus sargentii 
wiśnia Sargenta – kwiaty bladoróżowe, duże, 
pojedyncze; jesienią liście przebarwiają się na 
jaskrawopomarańczowy kolor; najwytrzymalsza na 
mróz wiśnia japońska;

4 120–140 c5

Prunus serrula 
wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne drzewo 
o początkowo łuszczącej się, później gładkiej, 
mahoniowobrązowej korze;

6b 100–120 
400–420

c5 
c55

 

Prunus serrulata 'Amanogawa' 
wiśnia piłkowana 'Amanogawa' – kolumnowa forma; 
duże, pełne, różowe kwiaty;

6b

140–160 
140–160 
180–200 
260–280 
260–280

c5 
c15 
c15 
c45 
c55

 
 
 
 

6–8

Prunus serrulata 'Kanzan' 
wiśnia piłkowana 'Kanzan' – znana odmiana o pełnych 
różowych kwiatach;

6a

140–160 
180–200 
340–360 
280–300

c5 
c20 
c45 
c70

 
 

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 80–100 c5 pa

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 
wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – kwiaty pełne, 
różowe; liście ciemnopurpurowe;

6a
140–160 
120–140 
320–340

c5 
c12 
c45

 
 

6–8

 
pa 
pa

Prunus serrulata 'Shimidsu' 
wiśnia piłkowana 'Shimidsu' – kwiaty duże, białe, pełne; 6a 120–140 c10 pa
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ePrunus 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 120–140 
480–500

c5 
c60

 
12–14

 
pa

Prunus serrulata 'Taihaku' 
wiśnia piłkowana 'Taihaku' – bardzo duże (do 6 cm 
średnicy), pojedyncze, czystobiałe kwiaty; młode liście 
brązowawe, później zielenieją;

6a 140–160 
120–140

c5 
c10

 
pa

Prunus 'Snow Fountains' 
wiśnia 'Snow Fountains' – piękny, malowniczy,  
płaczący pokrój; kwiaty czystobiałe;

6a 140–160 
160–180

c15 
c20

 
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 120–140 c5

Prunus ×subhirtella 'Autumnalis Rosea' 
wiśnia różowa 'Autumnalis Rosea' – kwiaty różowe; 
zaczyna kwitnąć późną jesienią;

6a 120–140 c5

Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea' 
wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' – pokrój szeroko 
parasolowaty; kwiaty jasnoróżowe, pełne;

6a 160–180 c15 pa

Prunus 'The Bride'  
wiśnia 'The Bride' – wysoki, rozłożysty krzew; kwiaty 
pojedyncze, białe, podczas przekwitania różowieją; 
kwitnienie niezwykle obfite;

5b 80–100 c5

Prunus triloba 
migdałek trójklapowy – kwiaty różowe, pełne, 
przypominające małe różyczki; pojawiają się na całych 
pędach przed rozwojem liści;

6a 140–160 c25 pa

Prunus virginiana 'Canada Red'  
czeremcha wirginijska 'Canada Red' – liście 
ciemnopurpurowe;

4 100–120 
240–260

c5 
c25

Prunus yedoensis 'Somei-Yoshino'  
wiśnia jedońska 'Somei-Yoshino' – jedna z klasycznych 
wiśni japońskich; kwiaty białe, lekko różowiejące, 
pojedyncze; odmiana kwitnie niezwykle obficie;  
pokrój rozłożysty;

6a 120–140 c5

Prunus yedoensis 'Ivensii'  
wiśnia jedońska 'Ivensii' – kwiaty białe; pokrój 
zwisający;

6a

120–140 
80–100 
100–120 
120–140

c5 
c5 
c12 
c12

 
pa 
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 80–100 
140–160

c5 
c5

 

PTELEA – PARCZELINA

Ptelea trifoliata 'Aurea' 
parczelina trójlistkowa 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 60–80 c5

PTEROSTYRAX – STYRAKOWIEC
Pterostyrax corymbosa 
styrakowiec chiński – rzadko spotykany krzew 
pochodzący z Chin i Japonii; białe, dzwonkowate 
kwiaty zebrane są w okazałe wiechowate kwiatostany;

7a 100–120 c5

Pterostyrax hispida 
styrakowiec japoński – rzadko spotykany krzew 
o egzotycznym wyglądzie; delikatne, białe kwiaty 
zebrane są w puszyste, zwisające kwiatostany;

6b 100–120 
80–100

c5 
c6

Pterostyrax psilophyllus 
styrakowiec cienkolistny – bardzo rzadki gatunek 
pochodzący ze środkowych Chin; białe kwiaty zebrane 
w niewielkie wiechowate kwiatostany;

6b 120–140 c5

PYRACANTHA – OGNIK

Pyracantha 'Orange Glow' 
ognik 'Orange Glow' – pokrój wyprostowany; owoce 
pomarańczowe; odmiana odporna na parcha;

6b 80–100 c5

Pyracantha 'Soleil d'Or' 
ognik 'Soleil d'Or' – szeroki krzew; owoce żółte; 
odporny na choroby;

6b 80–100 c5

QUERCUS – DĄB

Quercus acutissima 
dąb ościstozębny – pochodzący z Azji gatunek 
o interesujących lancetowatych, ząbkowanych liściach; 

6b 80–100 c5

Quercus alba 'Wieting' 
dąb biały 'Wieting' – odmiana o dużych liściach, które 
pięknie przebarwiają się na różowopomarańczowo;

6a 40–60 c5

Quercus aliena 
dąb naragasziwa – rzadko spotykany 
wschodnioazjatycki gatunek o odwrotnie jajowatych, 
błyszczących, bardzo regularnych liściach; 

6a 60–80 c5

Quercus ×bimundorum Crimson Spire 'Crimschmidt' 
dąb Kolumba Crimson Spire – pokrój kolumnowy; 
liście błyszczące, jesienią przebarwiają się na czerwono;

5b
60–80 

260–280 
280–300

c5 
c90 
c90

 
6–8 
8–10

Quercus cerris 'Argenteovariegata' 
dąb burgundzki 'Argenteovariegata' – liście szeroko 
biało obrzeżone;

6a 140–160 c10 pa
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eQuercus cerris 'Curly Head' PBR  
dąb burgundzki 'Curly Head' – wzrost powolny, 
kolumnowy; liście poskręcane, ciemnozielone;

6a 20–40 
100–120

c10 
c10

 
pa

Quercus cerris 'Fastigiata Bolte'  
dąb burgundzki 'Fastigiata Bolte' – pokrój kolumnowy; 6a 50 c10 pa

Quercus dentata 'Carl Ferris Miller'  
dąb zębaty 'Carl Ferris Miller' – wolno rosnące drzewo 
o regularnej, szeroko stożkowatej koronie; liście bardzo 
duże, grube, skórzaste;

6b 40–60 
80–100

c5 
c7,5

Quercus dentata 'Sir Harold Hillier'  
dąb zębaty 'Sir Harold Hillier' – wolno rosnące drzewo 
o regularnej, szeroko stożkowatej koronie; liście bardzo 
duże, grube, skórzaste; ładny płowo-brązowy jesienny 
kolor liści;

6b 60–80 c5

Quercus frainetto 'Hungarian Crown' 
dąb węgierski 'Hungarian Crown' – drzewo o kulistej 
koronie, duże, głęboko powcinane liście, ładnie 
przebarwiające się jesienią;

6a 40–60 c5

Quercus ×hickelii 'Mme Aimée Camus' 
dąb Hickela 'Mme Aimée Camus' – drzewo 
o regularnej, zwartej, stożkowatej koronie; liście duże, 
regularnie klapowane;

5b
60–80 

120–140 
260–280

c5 
c10 
c60

 
 

6–8

 
pa 

Quercus ilicifolia 'Tromp Ball' 
dąb niedźwiedzi 'Tromp Ball' – krzew do 2 m wys.; 
skórzaste liście o ciekawym kształcie;

6a 30–40 c5

Quercus imbricaria 
dab dachówkowaty – oryginalny gatunek 
o lancetowatych liściach; jesienią liście przebarwiają  
się na żółto lub pomarańczowo;

6a 60–80 c5

Quercus macrocarpa 
dąb wielkolistny – wysokie, rozłożyste drzewo 
pochodzące z Ameryki Północnej; nieregularnie 
klapowane liście do 30 cm długości;

6a 60–80 c5

Quercus 'Monument' PBR    
dąb 'Monument' – nowa, polska odmiana 
o szerokokolumnowym pokroju; liście duże, błyszczące, 
jaśniejsze od spodu; odmiana odporna na mączniaka;

5b 60–80 
320–340

c5 
c130

 
10–12

Quercus palustris 
dąb błotny – piękny kolor liści jesienią, liście mocno 
powcinane;

5a 180–200 c25

Quercus palustris 'Green Dwarf ' 
dąb błotny 'Green Dwarf ' – zwarta, karłowa odmiana; 
dorasta do 1,2 m wys.;

5a

80–100 
140–160 
160–180 
200–220

c10 
c12 
c15 
c45

 
 
 

6–8

pa 
pa 
pa 
pa

Quercus palustris 'Green Pillar' 
dąb błotny 'Green Pillar' – pokrój wąskokolumnowy; 5a

80–100 
180–200 
80–100

c9 
c15 
c10

 
 

 
 

pa
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Quercus palustris 'Isabel' 
dąb błotny 'Isabel' – pokrój zwarty, kulisty; 5a 80–100 

120–140
c10 
c45

 
6–8

pa 
pa

Quercus petraea 'Eastcolumn' 
dąb bezszypułkowy 'Eastcolumn' – forma kolumnowa; 5a 40–60 c5

Quercus petraea 'Insecata' 
dąb bezszypułkowy 'Insecata' – liście na krótkopędach 
wydłużone, bardzo postrzępione;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Mespilifolia' 
dąb bezszypułkowy 'Mespilifolia' – liście w dużej części 
całobrzegie, wydłużone;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Purpurea' 
dąb bezszypułkowy 'Purpurea' – odmiana o czerwonych 
liściach;

5a 40–60 c5

Quercus phellos 
dąb laurowy – drzewo oryginalnym ulistnieniu, 
przypominającym liście wierzb – 12 cm długości  
i 1–2,5 cm szerokości; 

6b 180–200 c20

Quercus pontica 
dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, skórzastych, 
jajowatych liściach; wzrost bardzo powolny;

6b 60–80 
100–120

c5 
c7,5

 
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 120–140 
140–160

c5 
c7,5

Quercus robur 'Alnarp' 
dąb szypułkowy 'Alnarp' – forma płacząca; 5a 100–120 c10 pa

Quercus robur 'Argenteomarginata' 
dąb szypułkowy 'Argenteomarginata' – liście delikatnie 
biało obrzeżone;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Atropurpurea' 
dąb szypułkowy 'Atropurpurea' – liście 
purpurowoczerwone;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Castle Howard' 
dąb szypułkowy 'Castle Howard' – młode pędy 
czerwone; liście duże, biało pstre;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Concordia' 
dąb szypułkowy 'Concordia' – liście żółte; 5a 40–60 c5

Quercus robur 'Cristata'  
dąb szypułkowy 'Cristata' – liście grzebieniasto 
poskręcane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Cucullata' – liście łyżeczkowato 
powyginane;

5a 60–80 c5
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eQuercus robur 'Facrist' 
dąb szypułkowy 'Facrist' – liście grzebieniasto 
poskręcane; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Fastigiata' 
dąb szypułkowy 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Fastigiate Koster' 
dąb szypułowy 'Fastigiate Koster' – korona  
kolumnowa, wąska;

5a 60–80 
300–320

c5 
c80

 
10–12

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 30–40 c5

Quercus robur 'Heterophylla Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Heterophylla Cucullata' – liście 
różnokształtne, łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 
80–100

c5 
c5

Quercus robur 'Irtha' 
dąb szypułkowy 'Irtha' – liście nieregularne, poskręcane; 5a 40–60 c5

Quercus robur 'Jan Kiepura' 
dąb szypułkowy 'Jan Kiepura' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; pokrój wąskostożkowy, 
bardzo gęsty i regularny; doskonała odmiana 
do obsadzania podjazdów, alej i innych miejsc 
reprezentacyjnych;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Kasseler Rakete'  
dąb szypułkowy 'Kasseler Rakete' – wąskokolumnowy 
pokrój;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Menhir' 
dąb szypułkowy 'Menhir' – pokrój kolumnowy; 
karłowa, zwarta forma;

5a 40–60 c10 pa

Quercus robur 'Miky' 
dąb szypułkowy 'Miky' – forma karłowa; liście 
błyszczące, zielone, głęboko powcinane;

5a 100–120 c10 pa

Quercus robur 'Papillon Rouge'  
dąb szypułkowy 'Papillon Rouge' – nieregularny, lekko 
przewisający pokrój;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Pectinata' 
dąb szypułkowy 'Pectinata' – liście głęboko powciane, 
„grzebieniowate”;

5a 60–80 
80–100

c5 
c5

Quercus robur 'Posnania'  
dąb szypułkowy 'Posnania' – nowa polska odmiana 
dębu szypułkowego; liście bardzo długie (do 30 cm), 
zwisające, głęboko powcinane;

5a 60–80 c5
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Quercus robur 'Rita's Gold' 
dąb szypułkowy 'Rita's Gold' – liście żółtawozielone; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Salfast' 
dąb szypułkowy 'Salfast' – liście całobrzegie, podobne 
do liści wierzby; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Salicifolia'  
dąb szypułkowy 'Salicifolia' – liście całobrzegie, 
przypominające liście wierzb;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Scolopendriifolia' 
dąb szypułkowy 'Scolopendriifolia' – liście wydłużone, 
łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Siedlec' 
dąb szypułkowy 'Siedlec' – jeden z najwęższych, 
kolumnowych dębów;

5a 40–60 c5

Quercus robur 'Strypemonde' 
dąb szypułkowy 'Strypemonde' – liście nieregularnie 
postrzępione, bardzo długie, zwisające;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Timuki' 
dąb szypułkowy 'Timuki' – duże czerwonopurpurowe 
liście; odmiana silnie i zdrowo rosnąca;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Zeeland' 
dąb szypułkowy 'Zeeland' – wąskokolumnowa 
odmiana;

5a 60–80 c5

Quercus rubra 
dąb czerwony – duże, błyszczące liście, przebarwiające 
się na jesieni na czerwono;

5a 180–200 
200–220

c20 
c25

Quercus rubra 'Aurea' 
dąb czerwony 'Aurea' – duże, żółte liście; 5a

80–100 
100–120 
80–100

c5 
c10 
c10

 
 

pa

Quercus rubra 'Boltes Gold' 
dąb czerwony 'Boltes Gold' – duże, żółte liście; 
odmiana mało podatna na oparzenia słoneczne;

6a 140–160 c10

Quercus rubra 'Haaren' 
dąb czerwony 'Haaren' – karłowa, kulista forma; 6a 100–120 c12 pa

Quercus rubra 'Magic Fire' 
dąb czerwony 'Magic Fire' – liście podczas rozwoju 
czerwonopomarańczowe, później złotożółte;

6a 80–100 
140–160

c10 
c12

pa 

Quercus rubra 'Vana'  
dąb czerwony 'Vana' – liście biało i kremowo upstrzone; 6a 80–100 c10 pa

Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride' 
dąb czerwony 'Wolfsdonk's Pride' – liście biało 
upstrzone;

6a 60–80 
140–160

c5 
c10
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eQuercus serrata 'Ishii' 
dąb piłkowany 'Ishii' – liście białokremowo nakrapiane; 
wysoka wytrzymałość na mróz;

5b 80–100 
100–120

c7,5 
c7,5

pa 
pa

Quercus texana 
dąb Nuttalla – rzadko uprawiany gatunek pochodzący 
z USA; liście głęboko powcinane, pięknie przebarwiają 
się jesienią na czerwono;

6b 60–80 c5

Quercus velutina 
dąb barwierski – drzewo o dużych, klapowanych 
liściach, przypominających liście dębu czerwonego; 
atrakcyjne, jaskrawopomarańczowe jesienne 
przebarwienie liści;

5a 60–80 c5

Quercus ×warei 'Chimney Fire'  
dąb Ware'a 'Chimney Fire' – pokrój wąsko kolumnowy; 
piękny, jesienny różowoczerwony kolor liści;

5b 140–160 c15

Quercus ×warei Regal Prince 'Long' 
dąb Ware'a Regal Prince – pokrój kolumnowy; 
błyszczące, skórzaste liście;

5b
60–80 

120–140 
220–240

c5 
c5 

c90

 
 

RHAMNUS – KRUSZYNA

Rhamnus frangula 
kruszyna pospolita – wysoki krzew, występujący 
w podszycie europejskich lasów; dobrze rośnie na 
glebach wilgotnych;

3 60–80 c5

Rhamnus frangula 'Aspleniifolia' 
kruszyna pospolita 'Aspleniifolia' – blaszka liściowa 
tylko wokół głównego nerwu;

3 60–80 
80–100

c4 
c30

Rhamnus frangula 'Fine Line' 
kruszyna pospolita 'Fine Line' – pokrój kolumnowy; 
blaszka liściowa tylko wokół głównego nerwu;

3

40–60 
50–60 

160–180 
160–180

c3 
c5 

c30 
c45

 
 
 

Rhamnus frangula 'Minaret' 
kruszyna pospolita 'Minaret' – pokrój kolumnowy; 3 60–80 

140–160
c5 

c20

RHODOTYPOS – RÓŻOWIEC

Rhodotypos scandens  
różowiec biały – krzew dorastający do 1,5 m wys. 
o rozłożystym pokroju; śnieżnobiałe kwiaty mają do  
5 cm średnicy;

6a 60–80 c5

RHUS – SUMAK

Rhus glabra 'Laciniata' 
sumak gładki 'Laciniata' – liście postrzępione;  
czerwone nerwy;

5a 80–100 
100–120

c7,5 
c10

Rhus typhina 'Dissecta' 

sumak octowiec Dissecta – liście postrzępione; 5a 80–100 c5
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Rhus verniciflua 

sumak lakowy – chiński gatunek sumaka ozdobny 
z długich pierzasto złożonych liści i szarobłękitnych 
owoców; z pnia tego gatunku pozyskuje się tradycyjnie 
lakę – czarną substancję używaną w Chinach i Japonii 
do ozdabiania przedmiotów codziennego użytku;

6b 100–120 c20

RIBES – PORZECZKA

Ribes alpinum 'Pumilum' 
porzeczka alpejska 'Pumilum' – niska, ścieląca 
się odmiana, polecana jako roślina okrywowa 
w chłodniejsze rejony Europy i Azji;

3 30–40 c3

Ribes alpinum 'Schmidt' 
porzeczka alpejska 'Schmidt' – zwarty krzew do  
1,5 m wys.; liście bardzo drobne;

3 30–40 
60–80

c3 
c5

Ribes sanguineum 'Brianjou' 
porzeczka krwista 'Brianjou' – liście złocistożółte; 
kwiaty ciemnoróżowe;

6b 60–80 c5

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 ×margaretta Casque Rouge 'Pink Cascade' 
robinia Małgorzaty Casque Rouge – obficie 
kwitnąca na różowo, szybko rosnąca odmiana;

5b 120–140 
160–180

c5 
c12

Robinia pseudoacacia 'Altdorf ' 
robinia akacjowa 'Altdorf ' – złotożółte liście pięknie 
kontrastują z czerwonawymi pędami;

5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Aurea' 
robinia akacjowa 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny; 5a 140–160 

240–260
c5 

c20

Robinia pseudoacacia 'Burgundy'  
robinia akacjowa 'Burgundy' – odmiana odznaczająca 
się ciemnymi, purpurowoczerwonymi pędami;

5a 220–240 c5

Robinia pseudoacacia 'Fastigiata' 
robinia akacjowa 'Fastigiata' – pokrój wzniesiony; liście 
pięciolistkowe;

5a 240–260 c20

Robinia pseudoacacia 'Frisia' 
robinia akacjowa 'Frisia' – piękna, żółtolistna odmiana; 5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska' 
robinia akacjowa 'Karolina Zamoyska' – liść 
różnokształtny, biało i żółto marmurkowany; przez 
wiele lat zaginiona, stara polska odmiana robinii, 
pochodząca ze słynnych Szkółek w Podzamczu;

5a 100–120 c5
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eRobinia pseudoacacia 'Microphylla' 
robinia akacjowa 'Microphylla' – liście drobne, wzrost 
wolniejszy niż u gatunku;

5a 160–180 c5

Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula' 
robinia akacjowa 'Monophylla Pendula' – drzewo 
o nieregularnym, przewisającym pokroju; liście 
najczęściej pięciolistkowe z rzadko ułożonymi listkami;

5a 240–260 c12

Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate' 
robinia akacjowa 'Ohio Prostrate' – pokrój 
parasolowaty; wzrost silny;

5b 200–220 
200–220

c30 
c45

6–8 
12–14

pa 
pa

Robinia pseudoacacia 'Pendulifolia' 
robinia akacjowa 'Pendulifolia' – liście wydłużone, 
przewisające pod własnym ciężarem;

5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Rehderi' 
robinia akacjowa 'Rehderi' – karłowa odmiana 
o jajowatym pokroju;

5b 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 'Semperflorens' 
robinia akacjowa 'Semperflorens' – odmiana 
powtarzająca kwitnienie w sierpniu i wrześniu;

5a 120–140 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 180–200 
180–200

c30 
c55

 
8–10

pa 
pa

Robinia 'Purple Robe'  
robinia 'Purple Robe' – wzrost szybki; kwiaty 
ciemnofioletowe;

5b 120–140 c5

Robinia ×slavinii 'Hillieri' 
robinia Slavina 'Hillieri' – kwiaty jasnoróżowe; 
kwitnienie bardzo obfite;

5b 120–140 c5

ROSA – RÓŻA

Rosa 'Adelaide Hoodless'  
róża 'Adelaide Hoodless' – bardzo wytrzymały na 
mróz i choroby krzew o zwartym pokroju; kwiaty 
różowoczerwone, półpełne, płaskie, z żółtym  
wnętrzem, niewielkie, lekko pachnące;

5a 40–50 c5

Rosa canina 
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek 
róży; kwiaty jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina 
lecznicza;

5a 40–60 c5
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Rosa 'Champlain' 
róża 'Champlain' – kwiaty czerwone; powtarza 
kwitnienie; odmiana intensywnie pachnąca;

5a 30–40 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Cuthbert Grant' 
róża 'Cuthbert Grant' – kwiaty purpurowoczerwone, 
półpełne; wcześnie rozpoczyna kwitnienie;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa ×damascena 'Blush Damask' 
róża damasceńska 'Blush Damask' – wysoki, 
przewisający krzew o pełnych, różowych, wyjątkowo 
silnie pachnących kwiatach; wysoka wytrzymałość na 
mróz;

4 60–80 c5

Rosa Dart's Defender 'Defender' 
róża Dart's Defender – niski, ścielący się krzew; 
kwiaty różowe, duże; idealna odmiana do dużych 
nasadzeń;

5a 60–80 c3

Rosa 'David Thomson'  
róża 'David Thomson' – kwiaty intensywnie różowe, 
półpełne; odmiana silnie pachnąca;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Frontenac'  
róża 'Frontenac' – kwiaty różowe, półpełne; krzew do  
1 m wys.; obfite kwitnienie;

5a 30–35 c3

Rosa Golden Penny 'Rugul' 
róża Golden Penny – róża okrywowa; kwiaty  
pełne, żółte;

6b 20–30 c2

Rosa 'Henry Kelsey'  
róża 'Henry Kelsey'- kwiaty pełne, czerwone z żółtym 
środkiem; pnącze do 2,5 m wys.;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Hope for Humanity' 
róża 'Hope for Humanity' – krzew bardzo odporny na 
mróz; kwiaty ciemnoczerwone, pełne;

5a 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 c3

Rosa 'Lac Majeau' 
róża 'Lac Majeau' – kwiaty białe, półpełne z żółtym 
środkiem; wcześnie rozpoczyna kwitnienie; 

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

Rosa 'Lambert Closse' 
róża 'Lambert Closse' – kwiaty pełne, różowe; dorasta 
do 1 m wys.;

5a 30–35 c3

Rosa 'Louis Riel' 
róża 'Louis Riel' – kwiaty białe, pojedyncze; liście 
niebieskawe;

5a 30–40 
40–50

c3 
c4
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eRosa 'Louise Bugnet'   
róża 'Louise Bugnet' – kwiaty duże, białe, półpełne lub 
pełne; kwitnie bardzo obficie i powtarza kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa 'Miniature Tricolor'  
róża 'Miniature Tricolor' – niski, karłowy, ścielący 
się krzew; kwiaty pełne, ciemnożółte, stopniowo 
różowiejące w miarę przekwitania;

6b 20–30 c2

Rosa 'Morden Amorette' 
róża 'Morden Amorette' – kwiaty pełne, czerwone; 
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 'Nicolas'  
róża 'Nicolas' – bardzo wytrzymały na mróz i choroby 
krzew o zwartym pokroju; kwiaty czysto czerwone, 
półpełne; kwitnie bardzo obficie i powtarza kwitnienie;

5a 40–50 c4

Rosa 'Orange Beauty' 
róża 'Orange Beauty' – róża okrywowa; kwiaty pełne, 
pomarańczowe;

6a 20–30 c2

Rosa ‘Prairie Joy’  
róża ‘Prairie Joy’ – kwiaty pełne, różowe z ciemniejszymi 
zewnętrznymi płatkami; bardzo odporna na mróz;

5a 30–35 c3

Rosa 'Rote The Fairy' 
róża 'Rote The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty 
ciemnoczerwone, pełne;

6a 20–30 c2

Rosa rugosa Admiration 'Rosa Zwerg' 
róża pomarszczona Admiration – odmiana 
dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty duże, różowe, półpełne, 
intensywnie pachnące;

5a 30–40 c3
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Rosa rugosa Angelia Eglantine  
'Minrugo1e' PBR  
róża pomarszczona Angelia Eglantine – bardzo 
gęsty i zwarty krzew o rozłożystym pokroju; kwiaty 
duże, pojedyncze, ciemnoróżowe;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa Angelia Pink 'Minrugo5p' PBR  
róża pomarszczona Angelia Pink – bardzo gęsty 
i zwarty krzew o rozłożystym pokroju; kwiaty duże, 
półpełne, różowe;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa Angelia Purple 'Minrugo4v' PBR  
róża pomarszczona Angelia Purple – bardzo gęsty 
i zwarty krzew o rozłożystym pokroju; kwiaty duże, 
pełne, purpuroworóżowe;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa Angelia White 'Minrugo2w' PBR  
róża pomarszczona Angelia White – bardzo gęsty 
i zwarty krzew o rozłożystym pokroju; kwiaty duże, 
półpełne, czysto białe;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa 'Emotion'  
róża 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'  
róża pomarszczona Exception – odmiana dorasta  
do 0,8 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, półpełne;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa 'Jens Munk'  
róża pomarszczona 'Jens Munk' – odmiana dorasta do 
1,2 m wys.; kwiaty różowe, półpełne, o wąskich, gęsto 
ułożonych płatkach; 

5a 40–50 c4

Rosa rugosa Passion 'Rokoko' 
róża pomarszczona Passion 'Rokoko' – odmiana 
dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty różowe, półpełne, 
o wąskich, gęsto ułożonych płatkach; 

5a 30–40 c3

Rosa rugosa White Perfection 'Schneeberg No 30' 
roża pomarszczona White Perfection – odmiana 
dorasta do 1,5 m wys.; kwiaty śnieżnobiałe, półpełne;

5a 30–40 c3

Rosa 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'  
róża 'Souvenir d'Alphonse Lavallée' – wysoki krzew 
o luźnym pokroju i bardzo długich, łukowato wygiętych 
pędach; kwiaty płaskie, pełne, ciemnopurpurowe;

6a 20–30 c2

Rosa 'The Fairy' 
róża 'The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty jasnoróżowe, 
pełne;

6a 20–30 c2

Rosa 'Thérèse Bugnet'  
róża 'Thérèse Bugnet' – kwiaty różowe z żółtym 
środkiem; pełne i półpełne; o intensywnym różanym 
zapachu; dorasta do 2 m wys.;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4
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eRosa 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

Rosa 'Winnipeg Parks' 
róża 'Winnipeg Parks' – kwiaty intensywnie 
czerwonoróżowe, o delikatnym różany zapachu;  
dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30–35 
40–50

c3 
c4

RUBUS – JEŻYNA, MALINA
Rubus caesius 
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym 
nalotem; ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus chamaemorus 
malina moroszka – niska, ścieląca się roślina o bardzo 
smacznych, pomarańczowych owocach; 

2 10–15 c5

Rubus cockburnianus Golden Vale 'Wyego' 
jeżyna białopędowa Golden Vale – krzew do 1,5 m 
wys.; liście złotożółte; pędy pokryte srebrnobiałym 
nalotem woskowym;

6b 60–80 c5

Rubus idaeus 'Aureus'  
malina właściwa 'Aureus' – liście wiosną złocistożółte, 
później zielonożółte; 

6a 60–80 c5

Rubus microphyllus 'Variegatus' 
jeżyna drobnolistna 'Variegatus' – niski krzew 
dorastający do 0,5 m wys; drobne, biało i różowo 
upstrzone liście;

6b 40–60 c3

Rubus spectabilis 'Olympic Double' 
jeżyna okazała 'Olympic Double' – kwiaty duże, 
różowe, pełne, przypominające wyglądem małe 
różyczki; dobra roślina okrywowa;

6a 40–60 c5

SALIX – WIERZBA
Salix alba 
wierzba biała – popularne wilgociolubne drzewo; 
nieodłączny element polskiego krajobrazu;

4 180–200 
180–200

c70 
c130

30–40 
60–70

pa 
pa

Salix alba 'Aurea'  
wierzba biała 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny, typowy 
dla gatunku;

4 120–140 
160–180

c5 
c7,5

Salix alba 'Dart's Snake' 
wierzba biała 'Dart's Snake' – pędy i liście spiralnie 
poskręcane;

4 120–140 c5
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Salix alba 'Golden Ness'  
wierzba biała 'Golden Ness' – pędy zimą jaskrawożółte; 4 140–160 

180–200
c7,5 
c12

Salix alba 'Pyramidalis'  
wierzba biała 'Pyramidalis' – stara polska odmiana; 
pokrój drzewa stożkowaty; wzrost silny;

4 140–160 c5

Salix alba 'Strachowo' 
wierzba biała 'Strachowo' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; pędy zimą 
jasnopomarańczowe;

4
120–140 
140–160 
160–180

c5 
c7,5 
c12

Salix alba 'Vitellina Pendula' 
wierzba biała 'Vitellina Pendula' – pędy złocistożółte; 
majestatyczny, płaczący pokrój;

5b 180–200 
200–220

c7,5 
c20

Salix alba 'Yelverton' 
wierzba biała 'Yelverton' – zimą pędy 
pomarańczowoczerwone i żółtopomarańczowe;

4 140–160 c5

Salix babylonica 'Crispa' 
wierzba babilońska 'Crispa' – liście lancetowate, 
spiralnie poskręcane; dorasta do 5 m wys.;

5b 100–120 
120–140

c5 
c7,5

Salix babylonica var. pekinensis 'Pendula'  
wierzba babilońska odmiana pekińska 'Pendula' 
– drzewo o pięknym, majestatycznym, płaczącym 
pokroju; cienkie, delikatne, zwisające gałęzie;

6a 160–180 c7,5

Salix babylonica 'Tortuosa' 
wierzba babilońska 'Tortuosa' – drzewo 
o wyprostowanych, spiralnie poskręcanych pędach;

5b

140–160 
140–160 
160–180 
200–220

c3 
c5 

c7,5 
c12

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;

4 100 c5 pa

Salix caprea 'Ogon'  
wierzba iwa 'Ogon' – liście wiosną złotożółte, później 
bladożółte;

4 100 c3 pa

Salix caprea 'Pendula' 
wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca; 4

120 
150 
180 
200

c5 
c7,5 
c10 
c10

pa 
pa 
pa 
pa

Salix 'Caradoc' 
wierzba 'Caradoc' – gałęzie powyginane; kora 
pomarańczowożółta;

5b
140–160 
140–160 
200–220

c5 
c7,5 
c20

Salix cinerea 'Tricolor' 
wierzba szara 'Tricolor' – liście szarozielone, biało 
i różowo upstrzone;

4 100 c3 pa
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eSalix daphnoides 'Wintersonne' 
wierzba wawrzynkowa 'Wintersonne' – liście 
podłużne, do 3 cm długości; pędy zimą zielonożółte 
z niebieskawym woskowym nalotem;

4 140–160 c7,5

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 '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 c5

Salix fragilis 'Bullata' 
wierzba krucha 'Bullata' – odmiana o regularnej, 
kulistej koronie;

4 80–100 c5

Salix gracilistyla 'Melanostachys' 
wierzba wiotka 'Melanostachys' – wierzba ozdobna 
z oryginalnych, czarnych kwiatostanów („kotków”);

6b 100 c3 pa

Salix gracilistyla 'Mt Aso'  
wierzba wiotka 'Mt Aso' – niezwykle atrakcyjna 
odmiana odznaczająca się czerwonoróżowymi baziami; 
kwitnie w lutym;

6a
40–60 

100 
60–80

c3 
c3 

c7,5

 
pa 

Salix integra 'Hakuro-nishiki' 
wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' – odmiana 
o liściach biało i różowo upstrzonych;

6a

40–60 
100 
130 
150

c3 
c3 
c5 

c7,5

 
pa 
pa 
pa

Salix integra 'Pendula' 
wierzba całolistna 'Pendula' – forma zwisająca; 6a 120 

160
c5 

c7,5
pa 
pa

Salix kurilensis 
wierzba kurylska – niski, ścielący się krzew; duże, 
skórzaste, błyszczące liście; 

4 20–30 c5

Salix lanata 
wierzba wełnista – niski, rozłożysty krzew osiągający 
1 m wys.; atrakcyjne, szarozielone, pokryte gęstym 
kutnerem liście;

3 20–30 c3

Salix ledebouriana 'Pyramidalis' 
wierzba Ledeboura 'Pyramidalis' – pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoszare;

4 140–160 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 100 c3 pa
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Salix moupinensis 
wierzba mupińska – krzew o egzotycznym wyglądzie; 
grube, czerwone, rozwidlające się pędy; błyszczące, 
skórzaste liście;

6a 100 c3 pa

Salix 'Pamiati Bażowa' 
wierzba 'Pamiati Bażowa' – wysokie drzewo o lekko 
przewisającym pokroju; zimą pędy pomarańczowe; 
odmiana bardzo odporna na mróz;

4 30–40 c3

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 
100

c2 
c3

 
pa

Salix purpurea 'Nancy Saunders' 
wierzba purpurowa 'Nancy Saunders' – nowa 
odmiana o purpurowoczerwonych pędach, pięknie 
kontrastujących z szarosrebrnymi liśćmi;

5a 80–100 c5

Salix purpurea 'Pendula'  
wierzba purpurowa 'Pendula' – forma zwisająca; liście 
srebrzystoszare;

5a 100 c3 pa

Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma' (typ resistenta) 
wierzba płacząca 'Chrysocoma' – drzewo o rozłożystej 
koronie; pędy długie, żółte, zwisające do ziemi; typ 
mało podatny na rdzę;

5b 220–240 
240–260

c15 
c20

Salix 'Sieriebristaja' 
wierzba 'Sieriebristaja' – wysoki, silnie rosnący krzew; 
liście pokryte srebrzystoszarym kutnerem;

4 140–160 c5

Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja II' 
wierzba 'Swierdłowskaja Izwilistaja II' – pędy i liście 
spiralnie poskręcane; kora oliwkowozielona; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4 160–180 
200–220

c7,5 
c15

Salix 'Szarowidnyj Karlik'  
wierzba 'Szarowidnyj Karlik' – karłowa odmiana 
o kopulastym pokroju; dorasta do 1,2 m wys.;

4 30–40 c3

Salix ×tsugaluensis 'Ginme' 
wierzba tsugalska 'Ginme' – krzew dorastający do 
2 m wys.; wydłużone, srebrzyste bazie; młode liście 
pomarańczowe, później jasnozielone;

6a 60–80 c5

Salix udensis 'Sekka' 
wierzba sachalińska 'Sekka' – końcówki gałązek 
staśmione, spłaszczone i powyginane;

5b 120–140 c5
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eSAMBUCUS – BEZ

Sambucus canadensis 'Acutiloba'  
bez kanadyjski 'Acutiloba' – liście postrzępione; 6a 40–60 c5

Sambucus miquelii 
bez Miquela – rzadki gatunek pochodzący z Sachalinu; 
ozdobne, czerwone owoce;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Anatole'   
bez czarny 'Anatole' – liście nieregularnie żółto 
upstrzone; wzrost silny;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Aurea'  
bez czarny 'Aurea' – liście żółte;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Bad Muskau'  
bez czarny 'Bad Muskau' – liście duże z żółtymi 
przebarwieniami;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra Black Beauty 'Gerda' PBR  
bez czarny Black Beauty – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty jasnoróżowe;

5b 60–80 c5

Sambucus nigra Black Lace 'Eva' PBR 

bez czarny Black Lace – liście ciemnopurpurowe, 
strzępiaste; kwiaty jasnoróżowe;

5b 40–60 c5

Sambucus nigra Black Tower 'Eiffel 1' PBR 

bez czarny Black Tower – pokrój kolumnowy;  
liście ciemnopurpurowe;

5b 60–80 
140–160

c5 
c55

 

Sambucus nigra subsp. cerulea 
bez czarny podgatunek niebieski – owoce 
szaroniebieskie, zebrane w okazałe owocostany;

6b 40–60 c5

Sambucus nigra 'Green Tower' 
bez czarny 'Green Tower' – pokrój wyprostowany, 
kolumnowy; liście pokarbowane, ciemnozielone;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Linearis' 
bez czarny 'Linearis' – listki bardzo wąskie, nitkowate; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Luteovariegata' 
bez czarny 'Luteovariegata' – liście nieregularnie żółto 
upstrzone;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Madonna' 
bez czarny 'Madonna' – liście szeroko, żółto obrzeżone; 5a 40–60 

40–60
c3 
c5

Sambucus nigra 'Marion Bull' 
bez czarny 'Marion Bull' – liście drobne, karbowane 
z żółtymi przebarwieniami;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Monstrosa' 
bez czarny 'Monstrosa' – pędy staśmione; dziwaczny 
wygląd krzewu;

5a 80–100 c5

Sambucus nigra 'Naomi' 
bez czarny 'Naomi' – liście biało obrzeżone; 5a 40–60 

40–60
c3 
c5
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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 c5

Sambucus nigra 'Pulverulenta' 
bez czarny 'Pulverulenta' – liście biało nakrapiane; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Rosies Selection'  
bez czarny 'Rosies Selection' – liście miedzianożółte; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej 
plenności;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra Serenade 'Jonade' PBR 

bez czarny Serenade – wiosną liście różowoczerwone, 
później żółtozielone, a na końcach pędów czerwonawe;

5a 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Goldenlocks' 
bez koralowy 'Goldenlocks' – gęsty krzew do 0,8 m 
wys.; liście żółte, postrzępione;

5b 40–60 
60–80

c5 
c5

 
pa

Sambucus racemosa Lemony Lace 'Smnsrd4' PBR 
bez koralowy Lemony Lace – nowa zwarta odmiana 
o jasnożółtych, głęboko powcinanych, „koronkowych” 
liściach;

5b 40–60
c5 

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 
bez koralowy 'Sutherland Gold' – liście ząbkowane, 
złotożółte;

5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Tenuifolia'  

bez koralowy 'Tenuifolia' – liście postrzępione; forma 
karłowa; wzrost bardzo powolny;

5b 40–60 c5

Sambucus Sunny Days 'Jonsun' PBR 

bez Sunny Days – liście złotożółte; głęboko powcinane; 6a 60–80 c5

Sambucus tigranii 
bez armeński – bardzo rzadki, endemiczny gatunek 
z Armenii, przypominający bez koralowy;

5b 40–60 c5

SASSAFRAS – SASAFRAS
Sassafras albidum 
sasafras białawy – ciekawostka dendrologiczna o bardzo 
egzotycznym wyglądzie; roślina, na której występują  
3 typy liści: pojedyncze, dwuklapowe i trójklapowe;

6b 40–60 c5

SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea  
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew 
osiągający 2 m wys.; liście srebrzyste, wydłużone; 
czerwone owoce są jadalne po przemrożeniu;

5a 25–30 c3
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eSINOJACKIA – KITAJKA
Sinojackia rehderiana  
kitajka Rehdera – bardzo rzadki gatunek pochodzący 
z Chin; niskie drzewo lub wysoki krzew osiągający  
3–5 m wys.; ozdobne, białe, dzwonkowate kwiaty;

7a 60–80 c9

Sinojackia xylocarpa 
kitajka jangsueńska – bardzo rzadki gatunek drzewa 
pochodzący z Chin; kwitnie obficie latem; kwiaty  
białe, zwisające na długich szypułkach;

7a 80–100 c9

SORBARIA – TAWLINA

Sorbaria sorbifolia Pink Hopi 'Cousorb05' PBR  
tawlina jarzębolistna Pink Hopi – krzew o zwartym 
pokroju; młode liście różowo-kremowe i jasnozielone;

2 40–60 c5

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 80–100 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 80–100 c5

SORBUS – JARZĄB

Sorbus 'Alaja Krupnaja'   
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus alnifolia 'Red Bird' 
jarząb olszolistny 'Red Bird' – liście owalne,  
ząbkowane; jesienią piękna, czerwona barwa liści;

5a 100–120 
80–100

c5 
c7,5

 
pa
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Sorbus aria 'Chlorosarca' 
jarząb mączny 'Chlorosarca' – liście żółtawe; 5a 100–120 c5 pa

Sorbus ×arnoldiana 'Copper Glow' 
jarząb Arnolda 'Copper Glow' – owoce duże, 
miedzianopomarańczowe;

5a 120–140 
200–220

c5 
c15

Sorbus ×arnoldiana 'Coral Beauty' 
jarząb Arnolda 'Coral Beuaty' – duże, żółtoróżowe 
owoce;

5a 120–140 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder' 
jarząb Arnolda 'Golden Wonder' – wzrost silny; bardzo 
duże, żółte owoce;

5a 120–140 c5

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten' 
jarząb Arnolda 'Schouten' – pokrój szerokokolumnowy; 
owoce żółte;

5a 200–220 c5

Sorbus aucuparia 
jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce czerwone; 3 180–200 c10

Sorbus aucuparia 'Dirkenii' 
jarząb pospolity 'Dirkenii' – liście złotożółte; 3 200–220 c7,5 pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 
jarząb pospolity 'Fastigiata' – liście ciemne, 
pomarszczone; korona wąskostożkowa;

3 160–180 
240–260

c30 
c43

 
8–10

 
pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata Jacob Ladder' 
jarząb pospolity 'Fastigiata Jacob Ladder' – szybko 
rosnąca odmiana o wąskim pokroju;

3 200–220 c5

Sorbus aucuparia 'Fingerprint' PBR  
jarząb pospolity 'Fingerprint' – nowa wąskokolumnowa 
odmiana o silnym, zdrowym wzroście; owoce czerwone;

3 340–360 c60 10–12 pa

Sorbus aucuparia 'Pendula' 
jarząb pospolity 'Pendula' – gałęzie długie, powyginane, 
zwisają do ziemi i płożą się;

3 180–200 c20 pa

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata' 
jarząb pospolity 'Pendula Variegata' – forma zwisająca; 
liście w różnym stopniu żółto upstrzone;

3 160–180 c7,5 pa

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR   
jarząb Autumn Spire – pokrój wąskokolumnowy; 
owoce żółte, zebrane w liczne owocostany;

4 60–80 
260–280

c5 
c43

 

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;

3 120–140 c5
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eSorbus 'Businka'  
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 

3 120–140 c5

Sorbus decora  
jarząb nadobny – duże, czerwone owoce o średnicy do  
2 cm; dorasta do 8 m wys.;

5a 160–180 c5

Sorbus discolor  
jarząb dwubarwny – niewielkie drzewo lub wysoki 
krzew; owoce początkowo białe, później różowieją;

5b 120–140 c5

Sorbus 'Dodong' 
jarząb 'Dodong' – odmiana o regularnym, stożkowatym 
pokroju; liście duże, błyszczące, jesienią przebarwiają się  
na jaskrawopomarańczowo;

4 280–300 c45 6–8 pa

Sorbus filipes 
jarząb Handel-Mazzettiego – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; liście drobne, owoce jasnoróżowe;

5a 120–140 c5 pa

Sorbus folgneri 'Emiel' 
jarząb Folgnera 'Emiel' – bardzo oryginalna odmiana 
o drobnych, jajowatych liściach, które od spodu są 
srebrzystobiałe; wysoki krzew lub małe, wielopienne 
drzewo;

6b 100–120 c5

Sorbus 'Girondel'  
jarząb 'Girondel' – owoce bladoróżowe; 5a 220–240 c5

Sorbus 'Granatnaja'   
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3 120–140 c5

Sorbus intermedia 'Brouwers'  
jarząb szwedzki 'Brouwers' – drzewo dorastające do  
10 m wys. O regularnym, stożkowatym pokroju; kwiaty 
białe; owoce czerwonopomarańczowe;

5a 320–340 
360–380

c60 
c60

8–10 
10–12

pa 
pa

Sorbus 'John Bond'  
jarząb 'John Bond' – liście duże, owalne, srebrzystoszare 
od spodu;

5a 100–120 c5

Sorbus koehneana 
jarząb Koehnego – niewielkie drzewo; owoce białe; 4 100–120 c5 pa

Sorbus 'Krasawica'   
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa;

3 60–80 c5

Sorbus 'Krasnaja'  
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce 
kwaśne, czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana 
nadająca się na przetwory;

3 120–140 
200–220

c5 
c15

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'  
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus 'Likjornaja'   
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; 
odmiana nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 60–80 c5
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Sorbus matsumurana 
jarząb Matsumury – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Japonii; owoce czerwone; regularny 
płaskokulisty kształt korony;

6a 80–100 
100–120

c5 
c5

 
pa

Sorbus meliosmifolia  
jarząb meliosmowy – ciekawy gatunek pochodzący 
z Chin; liście jajowate, lekko ząbkowane, pojedyncze, 
przypominają liście grabu; owoce czekoladowobrązowe;

6a 120–140 c10 pa

Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'  
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce ciemnoczerwone, polecane do 
spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;

3 120–140 c5

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'  
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, 
duże, jadalne;

3 120–140 c5

Sorbus 'Nevezhinskaja'  
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, pomarańczowe;

3 140–160 c5

Sorbus 'Rubinowaja'   
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, 
ciemnoczerwone, słodkie;

3 160–180 c5

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa'  
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana 
o wyjątkowo słodkich owocach;

4 120–140 c5

Sorbus sargentiana  
jarząb Sargenta – liście bardzo duże, pięknie 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; owoce 
czerwone; oryginalne duże lepiące się pąki;

6a 80–100 c5

Sorbus 'Titan'   
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne;

4 100–120 c5

Sorbus 'Żołtaja'  
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 120–140 c5

SPIRAEA – TAWUŁA
Spiraea bella 
tawuła nadobna – kwiaty różowe z ciemnym środkiem, 
zebrane w duże, płaskie kwiatostany; młode liście 
czerwone; dorasta do 1,2 m wys.;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Island' 
tawuła brzozolistna 'Island' – zwarty krzew osiągający 
1 m wys.; odznacza się wyjątkowo wysoką odpornością 
na mróz;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia Pink Sparkler 'Courispi01' PBR 
tawuła brzozolistna Pink Sparkler – odmiana 
o różowych kwiatach; pokrój zwaty, gęsty;

4 40–50 c5
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eSpiraea betulifolia 'Tor' 
tawuła brzozolistna 'Tor' – niski, zwarty krzew do  
80 cm wys.; kwiaty białe; odmiana bardzo odporna  
na mróz;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR   

tawuła brzozolistna 'Tor Gold' – niski, zwarty krzew  
do 80 cm wys.; liście żółte; kwiaty białe; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4
20–30 
30–40 
40–60

c2 
c3 
c5

Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' 
tawuła szara 'Grefsheim' – krzew do 1 m wys.; liście 
drobne; kwitnie obficie na biało;

5a 25–30 c2

Spiraea densiflora  
tawuła gęstokwiatowa – krzew o płaskokulistym 
pokroju; dorasta do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty 
zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 20–30 
40–60

 
c2 
c5

Spiraea douglasii 'Argentea' 
tawuła Douglasa 'Argentea' – ekspansywny krzew 
osiągający 1,5 m wys.; srebrzystoszare ulistnienie; 
różowe kwiaty zebrane są w stożkowate kwiatostany;

4 40–60 c3

Spiraea japonica 'Albiflora' 
tawuła japońska 'Albiflora' – liście jasne; kwiaty białe; 4 20–30 

20–30
c2 
c3

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 
tawuła japońska 'Anthony Waterer' – krzew do  
1 m wys.; kwiaty karminowoczerwone;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Bullata' 
tawuła japońska 'Bullata' – karłowy krzew do 50 cm; 
liście drobne, ciemne, karbowane;

4 20–30 c3

Spiraea japonica 'Candlelight' 
tawuła japońska 'Candlelight' – niski krzew; liście 
złotożółte; kwiaty ciemnoróżowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Crispa' 
tawuła japońska 'Crispa' – niski krzew z liśćmi 
powcinanymi, kędzierzawymi, często pstrymi;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Dart's Red' 
tawuła japońska 'Dart's Red' – niski krzew; kwiaty 
czerwone;

4 20–30 c2

Spiraea japonica Double Play Artist 'Galen' 

tawuła japońska Double Play Artist – młode 
przyrosty purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

4 40–60
c5 

Spiraea japonica Double Play Big Bang 'Tracy' PBR  

tawuła japońska Double Play Big Bang – krzew  
do 1 m wys.; liście duże, wiosną pomarańczowe,  
później żółte; kwiaty różowe;

4 40–60
c5 
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Spiraea japonica Double Play 'Blue Kazoo' 
tawuła japońska Double Play 'Blue Kazoo' 
– odmiana o szaroniebieskich liściach, szybko 
przebarwiających się na czerwono i purpurowo;  
kwiaty białe; dorasta do 1 m wys.;

4

30–40 
 

40–60 

c3 
c5 

Spiraea japonica Double Play Gold 'Yan' 
tawuła japońska 'Yan' – liście żółte, ciemniejsze 
na końcówkach pędów; kwiaty różowe; odmiana 
wyjątkowo odporna na choroby;

4

20–30 
 

40–60 

c2 
c5 

Spiraea japonica Double Play Red  
'Smnsjmfr' PBR  
tawuła japońska Double Play Red – krzew 
o zwartym pokroju; kwiaty intensywnie 
różowoczerwone; 

4 40–60
c5 

Spiraea japonica 'Firelight' 
tawuła japońska 'Firelight' – liście żółte, na  
końcówkach pędów pomarańczowobrązowe;

4 15–20 
20–30

c2 
c3

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 c2

Spiraea japonica 'Goldflame' 
tawuła japońska 'Goldflame' – niski krzew; liście 
ciemnożółte, najmłodsze brązowopomarańczowe;

4 20–30 
20–30

c2 
c3

Spiraea japonica 'Goldmound' 
tawuła japońska 'Goldmound' – forma karłowa; liście 
złotożółte; kwiaty różowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Green Carpet' 
tawuła japońska 'Green Carpet' – gęsta, karłowa 
odmiana o poduchowatym pokroju; kwiaty 
jasnoróżowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Japanese Dwarf ' 
tawuła japońska 'Japanese Dwarf ' – bardzo gęsta, 
karłowa odmiana; liście bardzo drobne;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Little Flame 'Minspil04' PBR 

tawuła japońska Little Flame – zwarta, karłowa 
odmiana; liście pomarańczowe na wiosnę, potem żółte;

4 20–30 
40–50

c2 
c5
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tawuła japońska 'Little Princess' – forma karłowa; liście 
drobne; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Macrophylla' 
tawuła japońska 'Macrophylla' – liście bardzo duże; kwiaty 
różowe; ładny, purpurowoczerwony kolor liści na jesieni;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea japonica Magic Carpet 'Walbuma' PBR 

tawuła japońska Magic Carpet – niski, płożący 
krzew do 0,4 m wys.; liście żółtopomarańczowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Merlo Gold 'Davcop04' PBR 

tawuła japońska Merlo Gold 'Davcop04' – młode 
przyrosty czerwonawe, liście żółte; kwiaty jasnoróżowe; 
obfite kwitnienie; pokrój zwarty;

4 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 'Davcop01' – 
czerwono-pomarańczowe liście na wiosnę, latem żółte; 
jasnoróżowe kwiaty; obfite kwitnienie; pokrój zwarty;

4 20–30 
40–50

c3 
c5

Spiraea japonica 'Neon Flash' 
tawuła japońska 'Neon Flash' – krzew do 1 m wys.; 
kwiaty ciemnoróżowe; młode przyrosty czerwone;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Pygmaea Alba' 
tawuła japońska 'Pygmaea Alba' – gęsty krzew do  
0,5 m wys.; kwiaty białe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Sundrop' 
tawuła japońska 'Sundrop' – niski, karłowy krzew 
o żółtych liściach; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'White Gold' PBR 

tawuła japońska 'White Gold' – niski krzew 
o jaskrawożółtych liściach i białych kwiatach;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Zen's Spirit Caramel  
'Minspiz02' PBR 
tawuła japońska Zen's Spirit Caramel – liście 
w kolorze karmelu; jesienią przebarwiają się na 
czerwonomiedziany kolor; pokrój bardzo zwarty, 
płaskokulisty;

4 40–50 c5

Spiraea japonica Zen's Spirit Gold 'Minspiz07' PBR 
tawuła japońska Zen's Spirit Gold – liście 
żółtolimonkowe; kwiaty jasnoróżowe; pokrój bardzo 
zwarty, płaskokulisty;

4 40–50 c5

Spiraea nipponica 'June Bride' 
tawuła nippońska 'June Bride' – krzew do 1,5 m wys.; 
liście błyszczące; kwiaty białe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3
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Spiraea nipponica 'Snowmound' 
tawuła nippońska 'Snowmound' – krzew do 1,5 m wys.; 
ładny, zwarty pokrój; kwiaty białe;

5b 20–30 c2

Spiraea thunbergii 'Ogon'  
tawuła Thunberga 'Ogon' – liście wydłużone, złotożółte; 6b 30–40 c3

Spiraea ×vanhouttei 
tawuła van Houtte'a – krzew do 2 m wys.; obficie 
kwitnący na biało;

4 25–30 c2

Spiraea ×vanhouttei Firegold 'Levgold' PBR 
tawuła van Houtte'a Firegold – liście początkowo 
żółte, przebarwiające się na jasny zielonolimonkowy 
kolor; obficie kwitnie na biało;

4 40–60 c5

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain'  
tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain' – krzew do  
1 m wys. o przewisającym pokroju; liście złotożółte;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan' 
tawuła van Houtte'a Pink Ice – krzew do 0,5 m wys.; 
liście biało-różowo-zielone;

6a 30–40 
40–60

c3 
c5

STACHYURUS – STACHIUREK
Stachyurus chinensis 'Celina'  
stachiurek chiński 'Celina' – odmiana wyjątkowo ładnie 
i obficie kwitnąca; żółte, zebrane w zwisające grona 
kwiaty pojawiają się w marcu lub kwietniu;

6b 120–140 c15

Stachyurus chinensis 'Magpie'   
stachiurek chiński 'Magpie' – liście kremowo 
obrzeżone; żółte, zebrane w zwisające grona kwiaty 
pojawiają się w marcu lub kwietniu;

6b 80–100 c9

Stachyurus praecox 
stachiurek wczesny – krzew dorastający do 2 m wys.; 
żółte, zebrane w grona kwiaty pojawiają się w marcu  
lub kwietniu;

6b 40–60 c6

Stachyurus salicifolius  
stachiurek wierzbolistny – zimozielony krzew 
o luźnym pokroju; ciekawe, wydłużone, wąskie liście 
przypominające liście wierzby; żółte, zebrane w zwisające 
grona kwiaty pojawiają się w marcu lub kwietniu;

7b 100–120 c9

STAPHYLEA – KŁOKOCZKA

Staphylea colchica 
kłokoczka kolchidzka – gatunek endemiczny dla 
Gruzji; ozdobne kwiatostany i owoce;

5b 60–80 c6

Staphylea pinnata 
kłokoczka południowa – wysoki krzew o 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
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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 dzióbkowata – bardzo rzadko spotykany 
gatunek; kwiaty duże, białe z czerwoną nasadę płatków; 
pąki kwiatowe czerwone;

6a 60–80 c5

STYRAX – STYRAK
Styrax japonicus 
styrak japoński – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty białe, 
dzwonkowate, pojawiające się licznie wiosną;

6b 60–80 c6

Styrax japonicus 'Pink Chimes'  
styrak japoński 'Pink Chimes' – kwiaty jasnoróżowe; 6b 80–100 c12

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 c6

SYCOPARROTIA – SYKOPARROCJA

×Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'  
sykoparrocja Schönholzera – półzimozielony, 
wysoki krzew odznaczający się pięknym, 
purpurowoczerwonym jesiennym przebarwieniem liści;

7a 80–100 c12

SYCOPSIS – SYKOPSIS
Sycopsis sinensis  
sykopsis chińska – wysoki zimozielony krzew 
o wyprostowanym pokroju, osiągający 3–4 m wys.; 
największą ozdobą są pojawiające się na przedwiośniu 
różowoczerwone, bardzo oryginalne kwiaty;

7a 40–60 c6

SYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA
Symphoricarpos albus var. laevigatus 
 śnieguliczka biała odm. naga – białe, kuliste owoce,  
do 1 cm średnicy; 

3 40–60 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil' 
śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' – ścielący się 
krzew do 0,5 m wys.; liście złotożółte;

5b 30–40 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' 
śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' – niski, szybko 
rosnący krzew; białoróżowe owoce;

5b 20–30 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Magic Berry' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Magic Berry' – krzew 
osiągający 1 m wys.; owoce fioletowoczerwone;

4 30–40 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' – krzew  
do 2 m wys.; owoce białe, potem perłowobiałe;

4 30–40 c2
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Symphoricarpos ×doorenbosii 'Taiga' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Taiga' – krzew do 0,8 m wys.; 
owoce biało-różowe;

4 30–40 c3

Symphoricarpos Magical Candy 'Kolmcan' PBR 

śnieguliczka Magical Candy – gęsty, zwarty 
krzew dorastający do 1 m wys.; owoce bardzo liczne, 
fioletoworóżowe;

4 40–60 c5

Symphoricarpos Magical Galaxy 'Kolmgala' PBR 

śnieguliczka Magical Galaxy – zwarty, karłowy 
krzew dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, białe 
owoce;

4 40–60 c5

Symphoricarpos Magical Sweet 'Kolmasweet' PBR  

śnieguliczka Magical Sweet – zwarty, karłowy krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, różowe owoce;

4 40–60 c5

Symphoricarpos orbiculatus 'Foliis Variegatis' 
śnieguliczka koralowa 'Foliis Variegatis' – liście żółto 
obrzeżone;

4 30–40 c2

Symphoricarpos oreophilus 
śnieguliczka górska – zadarniający krzew do 1 m wys.; 
owoce drobne, białe;

4 40–60 c3

SYMPLOCOS – SYMPLOKOS
Symplocos paniculata  
symplokos wiechowaty – niezwykle ozdobny 
krzew pochodzący z Himalajów; owoce drobne, 
szafirowoniebieskie;

6b 60–80 c6

SYRINGA – LILAK
Syringa Bloomerang Dark Purple 'Smsjbp7' PBR 

lilak Bloomerang Dark Purple – gęsty regularny 
krzew do 1,5 m wys.; fioletowe kwiaty zebrane  
w drobne kwiatostany; kwitnie bardzo obficie 
i powtarza kwitnienie w lecie;

5b 60–80 c6

Syringa Bloomerang 'Pink Perfume' PBR 

lilak Bloomerang – rozłożysty, gęsty krzew 
osiągający 0,8 m wys. i 1,8 m średnicy; kwiaty różowe;

5b 40–60 c6

Syringa 'Corrie' 
lilak 'Corrie' – zwarty, karłowy krzew dorastający do  
0,5 m wys.; kwiaty fioletowe;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Syringa emodi 'Aureovariegata' 
lilak himalajski 'Aureovariegata' – duże, szeroko żółto 
obrzeżone liście;

6b 40–60 
120–140

c5 
c15

Syringa josikaea 
lilak Josiki (lilak węgierski) – zwarty, gęsty krzew; 
kwiaty różowe;

5a 120–140 c5

Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR 
lilak Meyera Lillifee – karłowa odmiana lilaka; 
pokrój regularny, płaskokulisty; kwitnie bardzo obficie 
na fioletoworóżowo;

5b 30–40 c5
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Syringa meyeri 'Palibin' 
lilak Meyera 'Palibin' – krzew do 1,5 m wys.; ozdobny 
z małych błyszczących liści i fioletowych kwiatów;

5b

30–35 
40–60 

120–140 
140–160 
60–80 

120–140

c3 
c5 
c12 
c12 
c55 
c55

 
 

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 ×prestoniae 'Andrej' 
lilak ottawski 'Andrej' – kwiaty różowofioletowe, 
zebrane w okazałe, spiczaste kwiatostany; kwitnie 
bardzo obficie;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Basia' 
lilak ottawski 'Basia' – rurkowate kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po otwarciu różowe, zebrane w bardzo 
duże wiechy;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Danusia'  
lilak ottawski 'Danusia' – kwiaty ciemnoczerwone 
w pąkach, po otwarciu różowe; krzew osiąga 2–3 m wys.

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Desdemona'  
lilak ottawski 'Desdemona' – kwiaty w pąkach fioletowe, 
po otwarciu jasnoróżowe, zebrane w luźne wiechy;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Diana' 
lilak ottawski 'Diana' – gęsty krzew osiągający 1,5 m 
wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu 
różowolila;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Donald Wyman' 
lilak ottawski 'Donald Wyman' – kwiaty jasnofioletowe, 
zebrane w gęste wiechy; zwarty, gęsty krzew;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Esterka' 
lilak ottawski 'Esterka' – kwiaty w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe; osiąga 
3–4 m wys.;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Goplana'  
lilak ottawski 'Goplana' – silnie rosnąca odmiana 
osiągająca 4 m wys.; kwiaty są w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Hiawatha'  
lilak ottawski 'Hiawatha' – silnie rosnąca odmiana 
osiągająca 3–4 m wys.; kwiaty jasnoróżowe, zebrane 
w okazałe wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Isabella' 
lilak ottawski 'Isabella' – silnie rosnąca odmiana;  
kwiaty fioletowo – różowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Jaga'  
lilak ottawski 'Jaga' – silnie rosnąca odmiana; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 60–80 c5
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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 Japan' 
lilak ottawski 'Miss Japan' – wysoki krzew; duże, luźne, 
jasnoróżowe kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Nike' 
lilak ottawski 'Nike' – niski, zwarty krzew, dorastający 
do 1,5 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po 
otwarciu jasnofioletowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Telimena' 
lilak ottawski 'Telimena' – kwiaty bladoróżowe, zebrane 
w duże, luźne, wyprostowane kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Ursula' 
lilak ottawski 'Ursula' – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe; wzrost silny;

5a 40–60 c5

Syringa 'Red Pixie' 
lilak ottawski 'Red Pixie' – zwarty, gęsty krzew do  
1,5 m wys.; kwiatostany duże, lilaróżowe;

5b 40–60 c5

Syringa sweginzowii  
lilak Sweginzowa – wysoki, silnie rosnący krzew; kwiaty 
jasnoróżowe, zebrane w duże, luźne kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa Tinkerbelle 'Bailbelle' 
lilak Tinkerbelle – niski, zwarty krzew do  
1 m wys.; kwiaty w pąkach czerwone, po otwarciu się 
ciemnoróżowe;

5b 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Aucubaefolia' 
lilak pospolity 'Aucubaefolia' – liście z żółtymi, później 
białymi plamami;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'  
lilak pospolity 'Belle de Nancy' – kwiaty pełne, 
pachnące, lilaróżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Bogdan Khmelnitsky' 
lilak pospolity 'Bogdan Khmelnitsky' – kwiaty duże, 
intensywnie różowe, półpełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Charles Joly' 
lilak pospolity 'Charles Joly' – kwiatostany bardzo  
duże; kwiaty purpurowoczerwone, pełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Chmurka' 
lilak pospolity 'Chmurka' – kwiaty pojedyncze, 
jasnoróżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Fale Bałtyku' 
lilak pospolity 'Fale Bałtyku' – kwiaty duże, 
jasnoniebieskie, zebrane w spiczaste kwiatostany;

4 40–60 c5
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lilak pospolity 'Jaunkalsnavas Nakts' – kwiaty 
niebieskofioletowe, pojedyncze, zebrane w bardzo  
duże kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Jutrzenka Pomorza' 
lilak pospolity 'Jutrzenka Pomorza' – kwiaty różowe, 
półpełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Krasawica Moskwy' 
lilak pospolity 'Krasawica Moskwy' – kwiaty podwójne, 
lawendoworóżowe; niezwykle ozdobna odmiana;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Liliana' 
lilak pospolity 'Liliana' – nowa odmiana polskiej 
hodowli; kwiaty czystobiałe, zebrane w bardzo duże, 
wydłużone kwiatostany; 

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Michel Buchner' 
lilak pospolity 'Michel Buchner' – kwiaty lilaróżowe, 
z jasnym środkiem;

4
40–60 

100–120 
100–120

c5 
c12 
c20

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' 
lilak pospolity 'Mme Lemoine' – kwiaty duże, białe; 4 40–60 c7,5

Syringa 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 'Prince Wolkonsky' 
lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' – kwiaty pełne, 
ciemnopurpurowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Białobok' 
lilak pospolity 'Prof. Białobok' – kwiaty duże, 
pojedyncze, niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski'  
lilak pospolity 'Prof. Edmund Jankowski' – kwiaty 
pojedyncze, niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' 
lilak pospolity 'Prof. Hoser' – kwiaty podwójne, 
lilaniebieskie, zebrane w okazałe, gęste kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris Rose De Moscou 'Minkarl' PBR 

lilak pospolity Rose De Moscou – nowa, francuska 
odmiana; kwiaty duże, pełne, lawendoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Sensation' 
lilak pospolity 'Sensation' – kwiaty ciemnoróżowe 
z jasną obwódką;

4 40–60 c5
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Syringa vulgaris 'Tadeusz Kościuszko'  
lilak pospolity 'Tadeusz Kościuszko' – kwiaty 
lilaróżowe, wielokształtne, o ostro zakończonych 
płatkach;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Utro Rossii' 
lilak pospolity 'Utro Rossii' – kwiaty duże, pełne, 
fioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris '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 40–60 c5

TAMARIX – TAMARYSZEK

Tamarix 'Hulsdonk White' PBR  
tamaryszek 'Hulsdonk White' – kwiaty białe; 6a 100–120 c5

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'Pink Cascade' – kwiaty 
jasnoróżowe;

6a 100–120 c7,5

Tamarix ramosissima 'Rubra' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'Rubra' – kwiaty 
ciemnoróżowe;

6a 100–120 c7,5

Tamarix ramosissima 'VT' 
tamaryszek pięciopręcikowy 'VT' – kwiaty 
jasnoróżowe; odmiana kwitnie bardzo obficie;

6a 100–120 c7,5

Tamarix tetrandra 
tamaryszek czteroprcikowy – luzny, nieregularny 
krzew; kwiaty różowoczerwone; bardzo odporny na 
suszę, zasolenie i zanieczyszczenia gleby i powietrza;

6a 100–120 c7,5

TETRACENTRON – TETRACENTRON

Tetracentron sinense  
tetracentron chiński – bardzo rzadko spotykane drzewo 
pochodzące z południowo-wschodniej Azji; ozdobne 
ze względu na długie, zwisające kwiatostany, oryginalne 
liście i jesienne, żółte lub pomarańczowe przebarwienie;

7b 80–100 c9

TETRADIUM – EWODIA

Tetradium hupehensis (syn. Euodia hupehensis) 
ewodia hupejska – rzadko spotykany gatunek 
pochądzący z Chin; nieduże drzewo ozdobne z białych 
kwiatów i czerwonych owoców;

6b 40–60 c6
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eTILIA – LIPA
Tilia americana 'Convexifolia' 
lipa amerykańska 'Convexifolia' – liście nieregularnie 
powyginane;

5b 120–140 c7,5 pa

Tilia americana 'Nova' 
lipa amerykańska 'Nova' – drzewo średniej wielkości; 
liście duże; młode pędy białe;

5b 120–140 c10 pa

Tilia cordata 
lipa drobnolistna – popularne drzewo parkowe 
i uliczne; znana roślina miododajna;

4 120–140 
160–180

c7,5 
c12

Tilia cordata 'Girard's Pendula Nana' 
lipa drobnolistna 'Girard's Pendula Nana' – karłowa, 
zwarta odmiana;

4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Greenspire' 
lipa drobnolistna 'Greenspire' – drzewo uliczne 
o bardzo regularnej koronie;

4 340–360 c60 10–12 pa

Tilia cordata 'Lico' 
lipa drobnolistna 'Lico' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana;

4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Raciborski Select'  
lipa drobnolistna 'Raciborski Select' – liście biało 
i kremowo marmurkowo upstrzone;

4 60–80 c10

Tilia cordata 'Villae Aurea' 
lipa drobnolistna 'Villae Aurea' – liście wiosną żółte, 
później zielenieją;

4 100–120 c10 pa

Tilia ×europaea 'Pallida' 
lipa holenderska 'Pallida' – jedna z najlepszych odmian 
lip do miast i parków; regularna, gęsta korona;

4 320–340 
340–360

c55 
c60

8–10 
10–12

 
pa

Tilia ×europaea 'Wratislaviensis' 
lipa holenderska 'Wratislaviensis' – liście złotożółte, 
później zieleniejące;

4 120–140 c10

Tilia 'Henryk Eder' 
lipa 'Henryk Eder' – krzew do 3 m wys.; liście 
nieregularnie postrzępione;

5a 120–140 c10 pa

Tilia platyphyllos 'Laciniata' 
lipa szerokolistna 'Laciniata' – blaszka liściowa 
postrzępiona; wzrost powolny;

4 40–60 c7,5

Tilia tuan var. chenmoui  
lipa tuan odmiana zębata – bardzo rzadka odmiana 
botaniczna pochodząca z prowincji Junnan w Chinach; 
liście wydłużone, zębate;

6a 100–120 c12

TOONA – TOONA, CEDRÓWKA

Toona sinensis 'Flamingo'  
cedrówka chińska – wysoki, wyprostowany krzew; 
wiosną liście żółtawe lub różowe, później zielenieją; 
wymaga okrycia na zimę;

6b 80–100 
140–160

c5 
c15
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ULMUS – WIĄZ

Ulmus 'Camperdownii' 
wiąz 'Camperdownii' – odmiana zwisająca; 5a

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

c7,5 
c5 

c7,5 
c30 
c30 
c45 
c45 
c90

 
 
 
 
 

8–10 
6–8 

12–14

 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Ulmus 'Columella' 
wiąz 'Columella' – pokrój wąskokolumnowy; odmiana 
odporna na holenderską chorobę wiązów;

5a 340–360 c55 10–12

Ulmus glabra 
wiąz górski – duże, rozłożyste drzewo; niesymetryczna 
blaszka liściowa;

5a 120–140 
180–200

c5 
c12

Ulmus glabra 'Exoniensis' 
wiąz górski 'Exoniensis' – liście duże, poskręcane; 
pokrój kolumnowy;

5a 360–380 c55 8–10

Ulmus glabra 'Macrophylla Pendula' 
wiąz górski 'Macrophylla Pendula' – pokrój szeroki, 
rozłożysty; liście bardzo duże;

5a 140–160 c12 pa

Ulmus glabra 'Nana' 
wiąz górski 'Nana' – gęsty, zwarty krzew do 2 m wys.; 5a 100–120 c7,5 pa

Ulmus ×hollandica 'Wredei' 
wiąz holenderski 'Wredei' – liście poskręcane, 
złotożółte; pokrój szerokokolumnowy;

5b

80–100 
100–120 

80 
100–120 
120–140

c7,5 
c9 

c7,5 
c7,5 
c45

 
 
 
 

6–8

 
 

pa 
pa 
pa

Ulmus minor 'Argenteovariegata' 
wiąz polny 'Argenteovariegata' – liście biało pstre; 
wzrost szybki;

5a 120–140 c7,5

Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'  
wiąz polny 'Jacqueline Hillier' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne, gęsto ułożone 
na pędach;

5a 50–60 c5

Ulmus minor 'Louis van Houtte'  
wiąz polny 'Louis van Houtte' – liście złotożółte; 
regularna, zaokrąglona korona;

5a 120–140 
200–220

c7,5 
c7,5

Ulmus minor 'Pendula' 
wiąz polny 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście 
drobne;

5a

100–120 
180–200 
200–220 
200–220

c7,5 
c7,5 
c55 
c55

 
 

8–10 
10–12

 
pa 
pa 
pa

Ulmus minor 'Umbraculifera'  
wiąz polny 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista 
korona;

5a
140–160 
180–200 
200–220

c12 
c30 
c45

 
6–8 
8–10

pa 
pa 
pa
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eUlmus minor 'Umbraculifera Gracilis'  
wiąz polny 'Umbraculifera Gracilis' – bardzo regularna, 
kulista korona; liście drobne;

5a 140–160 c12 pa

Ulmus minor 'Webbiana' 
wiąz polny 'Webbiana' – blaszka liściowa złożona do 
wewnątrz wzdłuż nerwu głównego; nadaje to drzewu 
niecodzinnego wyglądu;

5a 140–160 c5 pa

Ulmus parvifolia 'Geisha' 
wiąz drobnolistny 'Geisha' – nieduże drzewo 
o zaokrąglonej, nieregularnej koronie; liście bardzo 
drobne, biało obrzeżone;

6a 100–120 c7,5  
pa

Ulmus parvifolia 'Yatsubusa' 
wiąz drobnolistny 'Yatsubusa' – nieregularna forma 
karłowa; liście bardzo drobne;

6a 100–120 c7,5 pa

Ulmus 'Viminalis Aurea' 
wiąz 'Viminalis Aurea' – wolno rosnący, nieregularny 
krzew; liście ząbkowane, złotożółte;

5b 100–120 c7,5 pa

VIBURNUM – KALINA
Viburnum ×burkwoodii 
kalina Burkwooda – luźny krzew; liście półzimozielone; 
duże, pachnące kwiatostany;

5b
30–40 
60–80 
60–80

c5 
c5 

c7,5

 
pa 

Viburnum ×burkwoodii 'Anne Russell' 
kalina Burkwooda 'Anne Russell' – kwiatostany duże, 
kuliste; pąki kwiatowe różowawe;

6a 60–80 c7,5

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 
140–160

c5 
c12

 
pa

Viburnum ×carlcephalum 
kalina angielska – krzew do 2 m wys.; kwiatostany  
duże, pachnące;

5a

40–60 
60–80 

140–160 
180–200

c5 
c7,5 
c10 
c15

 
 

pa 
pa

Viburnum carlesii 
kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; wzrost 
powolny; kwiaty intensywnie pachnące;

5a 40–60 c7,5

Viburnum carlesii 'Aurora' 
kalina koreańska 'Aurora' – kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po rozwinięciu się różowobiałe;

5a 40–60 
80–100

c7,5 
c15

Viburnum carlesii 'Juddii' 
kalina koreańska 'Juddii' – kwiaty różowawe; gęsty, 
odporny na mszyce krzew;

5a 140–160 c10 pa

Viburnum 'Eskimo' 
kalina 'Eskimo' – nieduży, zimozielony, obficie  
kwitnacy krzew; dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 c9

Viburnum farreri 'Candidissimum' 
kalina wonna 'Candidissimum' – kwiaty śnieżnobiałe; 5a 60–80 

100–120
c5 

c10
 

pa
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Viburnum farreri 'December Dwarf ' 
kalina wonna 'December Dwarf ' – zwarty, gęsty krzew 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty różowe, silnie pachnące;

5b 120–140 c12 pa

Viburnum farreri 'Nanum' 
kalina wonna 'Nanum' – niski, gęsty krzew; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a
120–140 
80–100 
120–140

c10 
c12 
c12

 
pa 
pa

Viburnum furcatum  
kalina widlasta – wyjątkowo duże, prawie okrągłe, 
owłosione liście; piękne jesienne przebarwienie;  
gałęzie rozmieszczone pagodowo na krzewie;

5b 40–60 c6

Viburnum lantana 'Aureum' 
kalina hordowina 'Aureum' – krzew do 1,5 m wys.;  
liście złotożółte;

4 100–120 c12 pa

Viburnum macrocephalum 
kalina wielkogłówkowa – rzadko spotykany, bardzo 
ozdobny gatunek o dużych, kulistych kwiatostanach;

7a 60–80 c15

Viburnum nudum 'Pink Beauty' 
kalina naga 'Pink Beauty' – podłużne, błyszczące liście; 
różowe owoce zebrane w liczne owocostany;

5b 40–60 c5

Viburnum opulus  
kalina koralowa – popularny, rodzimy gatunek, 
ozdobny z białych kwiatów i ciemnoczerownych, 
błyszczących owoców;

4 80–100 c5

Viburnum opulus 'Compactum'  
kalina koralowa 'Compactum' – krzew do 1 m wys.; 
forma karłowa; kwitnie i owocuje obficie;

4

40–60 
140–160 
80–100 
160–180

c3 
c12 
c43 
c43

 
pa 

 
pa 

Viburnum opulus 'Harvest Gold' 
kalina koralowa 'Harvest Gold' – liście złotożółte; 
owoce czerwone;

4 40–60 c3

Viburnum opulus 'Pęchcin' 
kalina koralowa 'Pęchcin' – duże, kuliste kwiatostany 
złożone z samych płonnych kwiatów; liście 
nieregularnie żółto upstrzone;

4 40–60 c5

Viburnum opulus 'Pohjan Neito' 
kalina koralowa 'Pohjan Neito' – duże, kuliste kwiatostany; 
skandynawska selekcja, bardzo odporna na mróz;

4 160–180 c15 pa

Viburnum opulus 'Roseum' 
kalina koralowa 'Roseum' (kalina „boule de neige”) – 
duże, kuliste kwiatostany złożone z samych płonnych 
kwiatów;

4 40–60 
180–200

c3 
c15

 
pa

Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny'  
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana 
owocowa; duże owoce, nadające się na przetwory 
(nalewki, galaretki);

4
30–40 
40–60 

160–180

c3 
c5 
c12

 
 

pa
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eViburnum opulus 'Ulgen'  
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże 
owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 30–40 
100–120

c3 
c12

 
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 60–80 c15

Viburnum plicatum Kilimanjaro 'Jww1' PBR 

kalina japońska Kilimanjaro – krzew o stożkowatym 
pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało;

5b
30–40 
40–60 

140–160

c5 
c5 
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 c5 pa

Viburnum plicatum 'Mariesii' 
kalina japońska 'Mariesii' – krzew do 2 m wys; gałęzie 
horyzontalnie ułożone; liczne białe kwiaty;

5b 60–80 c15

Viburnum plicatum 'Rosace' 
kalina japońska 'Rosace' – liczne kuliste, białe i różowe 
kwiatostany;

5b 120–140 c10 pa

Viburnum plicatum 'St Keverne' 
kalina japońska 'St Keverne' – pokrój pagodowy; duże 
i liczne kwiatostany;

5b 30–40 
120–140

c3 
c20

Viburnum 'Pragense' 
kalina 'Pragense' – zimozielony krzew dorastający do  
2,5 m wys.; liście ciemnozielone, błyszczące;

6a 40–60 c5

Viburnum rhytidophyllum 
kalina sztywnolistna – wysoki, zimozielony krzew,  
liście długie, sztywne, skórzaste;

6a 100–120 c20

Viburnum sargentii 'Onondaga' 
kalina Sargenta 'Onondaga' – kwiatostany duże; liście 
czerwonawe; jedna z najbardziej ozdobnych kalin;

5a 40–60 
100–120

c3 
c43

 
 

Viburnum sargentii 'Susquehanna' 
kalina Sargenta 'Susquehanna' – wysoki krzew 
o regularnym, kulistym pokroju; duże kwiaty zebrane 
w płaskie kwiatostany;

5a 30–40 c3

Viburnum 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 40–60 c3
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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 c3

VINCA – BARWINEK
Vinca minor 'Gertrude Jekyll' 
barwinek pospolity 'Gertrude Jekyll' – karłowa 
odmiana; kwiaty białe;

5a 15–20 p9

Vinca minor 'La Grave' 
barwinek pospolity 'La Grave' – kwiaty duże, niebieskie; 5a 15–20 p9

Vinca minor 'Ralph Shugert' 
barwinek pospolity 'Ralph Shugert' – liście delikatnie 
biało obrzeżone; kwiaty duże, niebieskie;

5a 15–20 p9

VITEX – NIEPOKALANEK

Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'  
niepokalanek mnisi 'Blue Diddley' – niski, bardzo gęsty 
krzew osiągający 0,8–1 m wys.; kwiaty lawendowofioletowe;

7b 40–60
c5 

Vitex agnus-castus Blue Puffball 'Pivac-Ii'  
niepokalanek mnisi Blue Puffball – zwarta, 
bardzo gęsta odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty 
ciemnoniebieskie;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues' 
niepokalanek mnisi 'Delta Blues' – kwiaty niebieskie, 
pachnące, zebrane w bardzo duże, rozgałęzione 
kwiatostany;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Laciniata' 
niepokalanek mnisi 'Laciniata' – liście powcinane; 
lecznicza roślina o długich, wyprostowanych 
niebieskich kwiatostanach; 

7b 60–80 c6

Vitex agnus-castus 'Latifolia' 
niepokalanek mnisi 'Latifolia' – krzew 
o wyprostowanych pędach z wiechowatymi 
niebieskofioletowymi kwiatostanami; kwitnie od 
sierpnia do września;

7b 60–80 c6

Vitex agnus-castus Pink Pinnacle 'V07-Sc-Op' PBR 
niepokalanek mnisi Pink Pinnacle – zwarty krzew 
dorastający do 1,2 m wys.; kwiaty jasnoróżowe;

7b 60–80 c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR  
niepokalanek Flip Side – zwarty krzew dorastający  
do 1,5 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie; liście fioletowe 
od spodu;

7b 40–60 c6

WEIGELA – WAJGELA, KRZEWUSZKA

Weigela Briant Rubidor 'Olympiade' 
krzewuszka Briant Rubidor – liście złotożółte; 
kwiaty czerwone;

5b 30–40 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 
30–40

c2 
c3

Weigela florida All Summer Monet 'Verweig 8' PBR 

krzewuszka cudowna All Summer Monet – zwarty, 
karłowy krzew o płaskokulistym pokroju; osiąga 0,8 m 
wys. i 1,2 m szer.; liście biało i różowo obrzeżone; kwiaty 
różowe;

5b 30–40 c5

Weigela florida All Summer Peach 'Slingpink' PBR 

krzewuszka cudowna All Summer Peach – kwiaty 
brzoskwiniowo-różowe; zwarta odmiana dorastająca  
do 0,8 m;

5b 20–30 c3

Weigela florida All Summer Red 'Slingco1' PBR 
krzewuszka cudowna All Summer Red – zwarty, 
karłowy krzew dorastający do 0,8 m wys.; kwiaty 
intensywnie czerwone; kwitnie bardzo obficie;

5b 20–30 c3

Weigela florida 'Caricature' 
krzewuszka cudowna 'Caricature' – liście kędzierzawe, 
biało obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela florida French Lace 'Brigela' PBR 

krzewuszka cudowna French Lace – liście żółto 
obrzeżone; kwiaty czerwone;

5b 30–40 
40–60

c2 
c5

Weigela florida 'Ghost' 
krzewuszka cudowna 'Ghost' – kwiaty czerwone; liście 
kremowożółte; krzew dorasta do 1,5 m wys.;

5b 30–40  
c3

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 Monet 'Verweig' PBR 

krzewuszka cudowna Monet – karłowa forma; liście 
biało obrzeżone, różowiejące; kwiaty różowe;

5b 30–40 c5

Weigela florida 'Polka' 
krzewuszka cudowna 'Polka' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na różowo;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida 'Styriaca' 
krzewuszka cudowna 'Styriaca' – krzew do 2–3 m wys.; 
kwiaty jasnoróżowe;

5a 30–40 c2

Weigela florida 'Suzanne' 
krzewuszka cudowna 'Suzanne' – liście delikatnie biało 
obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3
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Weigela florida 'Variegata' 
krzewuszka cudowna 'Variegata' – liście kremowo 
obrzeżone;

5b 30–40 
40–50

c2 
c3

Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR 

krzewuszka cudowna Wine & Roses – kwiaty różowe; 
liście ciemnopurpurowe, prawie czarne;

5b 30–40 
40–60

c2 
c7,5

Weigela 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 50–60 c5

Weigela 'Kosteriana Variegata' 
krzewuszka 'Kosteriana Variegata' – liście szeroko żółto 
obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 
40–50

c2 
c3

Weigela middendorffiana 
krzewuszka Middendorffa – kwiaty żółte; liście duże; 
gatunek bardzo odporny na mróz;

5a 30–40 c2

Weigela 'Milk and Honey' 
krzewuszka 'Milk and Honey' – kwiaty białe; środek 
liścia żółty;

5b 30–40 c3

Weigela Picobella Rosa 'Tvp2' PBR 
krzewuszka Picobella Rosa – karłowy krzew 
dorastający do 0,4 m wys.; różowe lejkowate kwiaty;

5b 20–30 
30–40

c2 
c5

Weigela 'Red Prince' 
krzewuszka 'Red Prince' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
czerwone;

5b 20–30 c2

Weigela 'Rumba' 
krzewuszka 'Rumba' – zwarty, gęsty krzew do 1 m wys.; 
kwiaty czerwone; bardzo mrozoodporna odmiana;

5b 30–40 
40–50

c2 
c3

Weigela Sunny Fantasy 'Kolsunn' 
krzewuszka Sunny Fantasy – liście duże, biało 
obrzeżone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, 
równowąskie liście; okazałe kwiatostany;

5a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone  
liście z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim 
żółtym pasem pośrodku;

6a 30–40 c5
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eYucca gloriosa 'Variegata' 
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto 
obrzeżone;

7b 30–40 c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'  
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, 
szaroniebieskie; roślina o egzotycznym wyglądzie;

7a 20–30 c3

ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW

Zanthoxylum schinifolium 
żółtodrzew pistacjolistny – kolczasty krzew o pierzasto 
złożonych, silnie ostro pachnących liściach; na starszych 
pędach występują niezwykle oryginalne zgrubiałe, 
stępione kolce, które przypominają masywne ćwieki; 

6b 60–80 c5

Zanthoxylum simulans 
żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany krzew 
o pierzasto złożonych, silnie ostro pachnących liściach; 
pędy opatrzone masywnymi kolcami;

6b 60–80 
120–140

c6 
c12

ZELKOVA – BRZOSTOWNICA
Zelkova serrata 'Goblin' 
brzostownica japońska 'Goblin' – bardzo gęsta,  
karłowa odmiana o lekko nieregularnym,  
zaokrąglonym pokroju;

6b 80–100 c5 pa

Zelkova serrata 'Variegata' 
brzostownica japońska 'Variegata' – liście szeroko  
biało obrzeżone;

6b 100–120 c5 pa
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CLIMBERS

ВЬЮЩИЕСЯ

strefa
zone
зона

wysokość 
(cm)

height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ACTINIDIA – AKTINIDIA

Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski'  
aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski' – liście z różowymi 
i białymi przebarwieniami; owoce dojrzewają w sierpniu; 
odmiana żeńska, która może owocować bez zapylacza;

4 90 c2

AMPELOPSIS – WINNIK

Ampelopsis glandulosa 'Elegans' 
winnik zmienny 'Elegans' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

6a 90 
120

c2 
c5

CAMPSIS – MILIN

Campsis Orangeade 'Tracamp' PBR  
milin Orangeade – niezwykle oryginalna odmiana 
o ozdobnych, dwubarwnych pomarańczowych kwiatach 
z czerwonymi smugami;

6a 150 c4

Campsis radicans 
milin amerykański – silnie rosnące pnącze; kwiaty 
pomarańczowoczerwone;

6a 120 c3

Campsis radicans 'Flamenco'  
milin amerykański 'Flamenco' – kwiaty czerwone; silnie 
rosnąca odmiana;

6a 120 c3

Campsis radicans 'Flava'  
milin amerykański 'Flava' – kwiaty żółte; silnie rosnąca 
odmiana;

6a 120 
150

c3 
c4
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Campsis radicans 'Stromboli' 
milin amerykański 'Stromboli' – obficie kwitnąca odmiana 
o dużych czerwonych kwiatach; wzrost silny;

6a 150 c4

Campsis ×tagliabuana Golden Trumpet  
'Mincamja3' PBR  
milin pośredni Golden Trumpet – kwiaty 
żółtopomarańczowe; wzrost silny i wczesne kwitnienie; 
kwitnie na młodych pędach;

6b 150 c4

Campsis ×tagliabuana Indian Summer 'Kudian' PBR  
milin pośredni Indian Summer – kwiaty 
jasnopomarańczowe; obfite kwitnienie;

6b
150 

80–100
c4 
c15

 
pa

Campsis ×tagliabuana 'Mme Galen'  
milin pośredni 'Mme Galen' – kwiaty 
pomarańczowoczerwone; obfite kwitnienie;

6b 150 c4

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire 'Takarazuka 
Fresa' PBR  
milin pośredni Summer Jazz Fire – kwiaty czerwone, duże;  
niskie i zwarte pnącze; obfite kwitnienie;

6b
120 
150 

80–100

c3 
c4 
c15

 
 

pa

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Gold Trumpet 
Creeper ' Takarazuka Yellow' PBR  
milin pośredni Summer Jazz Gold Trumpet Creeper 
– kwiaty żółtopomarańczowe; niskie i zwarte pnącze; obfite 
kwitnienie;

6b 120 c3

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Sunrise Gold 
Trumpet Vine  
milin pośredni Summer Jazz Sunrise Gold Trumpet 
Vine – kwiaty pomarańczowoczerwone; niskie i zwarte 
pnącze; obfite kwitnienie;

6b 120 
150

c3 
c4

HEDERA – BLUSZCZ

Hedera colchica 
bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; 6b 40–60 c2

Hedera helix 
bluszcz pospolity – najbardziej cieniolubne pnącze nadające się 
do uprawy w Polsce;

5b 30–40 
60–80

p11 
c3

Hedera helix 'Duckfoot'  
bluszcz pospolity 'Duckfoot' – liście bardzo drobne, 
przypominające kształtem kaczą stopę; odmiana o relatywnie 
wysokiej odporności na mróz;

5b 40–60 c2

HOLBOELLIA– HOLBOELLIA

Holboellia latifolia  
holboellia szerokolistna – zimozielone pnącze o ozdobnych 
różowych, dzwonkowatych kwiatach i oryginalnych, 
różowych, „ogórkowatych” owocach;

8a 100–120 c6
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HYDRANGEA – HORTENSJA
Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
hortensja pnąca – bardzo wczesny rozwój liści; kwiatostany 
białe, szerokie;

5a 60–80 
120–140

c5 
c20

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda' 
hortensja pnąca 'Mirranda' – liście zielonojasnożółto 
obrzeżone;

5a 120–140 c15

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' PBR 
hortensja pnąca 'Silver Lining' – liście szarozielone, biało 
obrzeżone;

5b 40–60 c5

LONICERA – WICIOKRZEW

Lonicera periclymenum Harlequin 'Sherlite'  
wiciokrzew pomorski Harlequin – liście białokremowo 
obrzeżone; kwiaty dwubarwne, wewnątrz kremowe, a na 
zewnątrz ciemnoróżowe;

5a 90 c2

PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ

Parthenocissus quinquefolia 
winobluszcz pięciolistkowy – czerwone liście na jesieni;  
bardzo małe wymagania;

3 90 
120–140

c2 
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Kirigami' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Kirigami' – listki głęboko 
powcinane; piękny, jesienny kolor liści;

4 120–140 c5

Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Murorum' – odmiana 
samoczepna;

4 90 
120–140

c2 
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Star Showers' – pnącze 
samoczepne; liście biało upstrzone;

4 120–140 c7,5

Parthenocissus quinquefolia 'Troki' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Troki' – pnącze samoczepne; liście  
duże, błyszczące, jesienią purpurowe;

4 90 
120–140

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 
120

c2 
c5

WISTERIA – GLICYNIA

Wisteria floribunda 'Alba'   
glicynia kwiecista 'Alba' – kwiaty czystobiałe, zebrane w długie 
kwiatostany; odmiana bardzo obficie kwitnąca;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Domino' (syn. 'Issai')  
glicynia kwiecista 'Domino' – kwiaty jasnofioletowe z białym 
oczkiem;

6a 160–180 c9



– 167 –

pn
ąc

za

Wisteria floribunda 'Honbeni' (syn. 'Rosea')  
glicynia kwiecista 'Honbeni' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane 
w długie (do 35 cm) kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Multijuga' (syn. 'Macrobotrys')  
glicynia kwiecista 'Multijuga' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane 
w bardzo długie (50–80 cm długości) kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Shiro-noda' (syn. 'Snow Showers',  
'Longissima Alba') 
glicynia kwiecista 'Shiro-noda' – kwiaty czystobiałe; bardzo 
długie kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria floribunda 'Violacea Plena' (syn. 'Black Dragon') 
glicynia kwiecista 'Violacea Plena' – kwiaty pełne, fioletowe,  
zebrane w długie kwiatostany;

6a 160–180 c9

Wisteria sinensis  
glicynia chińska – kwiaty fioletowe w wydłużonych 
kwiatostanach; bardzo obficie kwitnący gatunek;

6a 160–180 c9

Wisteria sinensis 'Alba'  
glicynia chińska 'Alba' – kwiaty czysto białe; 6a 160–180 c9

Wisteria sinensis 'Caroline' 
glicynia chińska 'Caroline' – kwiaty jasnoniebieskie; 6a 160–180 c9
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Trawy i byliny
GRASSES AND PERENNIALS

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

strefa
zone
зона

pojemnik
container
контейнер

ACANTHUS – AKANT
Acanthus hungaricus 'White Lips'  
akant węgierski 'White Lips' – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; 
liście powcinane, błyszczące; kwiaty biało-fioletowe;

7a c5

Acanthus mollis  
akant miękki  – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście kolczaste; 
kwiaty biało-fioletowe;

6b c5

ACHILLEA – KRWAWNIK
Achillea millefolium 'Apple Blossom' 
krwawnik pospolity 'Apple Blossom' – bylina dorastająca do 0,6 m; 
kwiaty różowe;

5a c2

Achillea millefolium 'Paprika'  
krwawnik pospolity 'Paprika' – bylina o oryginalnym, 
ciemnoróżowym kolorze kwiatów;

5a c2

Achillea 'Terracotta' 
krwawnik 'Terracotta' – bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty 
ceglastopomarańczowe;

5a c2

ACTAEA – PLUSKWICA
Actaea simplex 'Brunette' 
pluskwica prosta 'Brunette' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; białe 
kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; 

4 c5

AGAPANTHUS – AGAPANT

Agapanthus 'Black Magic'  
agapant 'Black Magic' – kwiaty granatowe, prawie czarne, zebrane 
w kuliste baldachogrona;

7a c6
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Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR   
agapant Fireworks 'Mdb 001' – kwiaty przewisające,  
dwubarwne, niebiesko-białe, w kulistych baldachogronach;

7a c6

Agapanthus 'Golden Drop' PBR  
agapant 'Golden Drop' – kwiaty błękitne; żółtoobrzeżone liście; 
odmiana zwarta i karłowa;

7a c6

Agapanthus Mi Casa 'Aaopr017 PBR  
agapant Mi Casa – kwiaty czysto białe; zwarta, karłowa odmiana; 7a c6

Agapanthus 'Peter Pan'  
agapant 'Peter Pan' – kwiaty błękitne; zwarty pokrój; 7a c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR  
agapant Silver Moon 'Notfred' – kwiaty błękitne; 
białooobrzeżone liście; odmiana zwarta i karłowa;

7a c6

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR  
agapant  Twister 'Ambic 001' pbr – kwiaty dwubarwne 
niebiesko-białe w kulistych baldachogronach;

7a c6

AJUGA – DĄBRÓWKA

Ajuga reptans 'Black Scallop' 
dąbrówka rozłogowa 'Black Scallop' – drobne, ciemnofioletowe 
liście; mocno pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Blueberry Muffin'  
dąbrówka rozłogowa 'Blueberry Muffin' – zielone liście; niebieskie 
kwiaty; obfite kwitnienie;

3 c2 
c3 

Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 
dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow' – różowo-fioletowe liście 
z kremowymi brzegami; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Gold Chang'  
dąbrówka rozłogowa  'Gold Chang' – żółto-limonkowe liście; 
jasnoróżowe kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Mahogany' 
dąbrówka rozłogowa 'Mahogany' – bordowe liście, delikatnie 
pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 c3

Ajuga reptans 'Princess Nadia'   
dąbrówka rozłogowa 'Princess Nadia' – różowo-zielone, jajowate 
liście z kremowymi brzegami; niebieskie kwiaty; 

3 c3

ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK
Alchemilla mollis 'Robustica'  
przywrotnik miękki 'Robustica' – wyprostowany pokrój; 
zielonożółte kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany;

3 c3

ANEMONE – ZAWILEC
Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' 
zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert' – kwiaty śnieżnobiałe; 
odmiana długowieczna;

5b c3

Anemone ×hybrida 'Mont-rose' 
zawilec mieszańcowy 'Mont-rose' – wyjątkowo duże, półpełne, 
jasnoróżowe kwiaty;

5b c3
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Anemone ×hybrida 'Pamina' 
zawilec mieszańcowy 'Pamina' – duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5b c3

Anemone ×hybrida 'Whirlwind'  
zawilec mieszańcowy 'Whirlwind' – półpełne, białe kwiaty; 5b c3

Anemone hupehensis  'Margarete'  
zawilec hupeheński 'Margarete' – duże, półpełne, różowe kwiaty; 5b c3

Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' 
zawilec hupeheński 'Prinz Heinrich' – podwójne, ciemnoróżowe 
kwiaty; pojedyncze; odmiana dorasta do 0,5 m;

5b c3

Anemone 'Little Summer Breeze'  
zawilec  'Little Summer Breeze' – odmiana karłowa do 0,5 m wys.; 
zwarty pokrój, różowe, pojedyncze kwiaty;

5b c3

Anemone 'Summer Breeze'  
zawilec 'Summer Breeze' –  zwarty pokrój, różowe, pojedyncze 
kwiaty;

5b c3

ARTEMISIA – BYLICA
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' 
bylica Ludovica 'Valerie Finnis' – liście większe niż u gatunku; 
srebrzystoszare; 

5a c2

Artemisia stelleriana 'Silver Brocade' 
bylica Stellera 'Silver Brocade' – bylina o mocno powcinanych, 
szarych liściach; dorasta do 0,2 m wys.; roślina okrywowa;

5a c2

Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' 
bylica pospolita 'Oriental Limelight' – bylina o mocno 
powcinanych, żółtopstrych liściach;

5a c2

ARUNCUS – PARZYDŁO
Aruncus dioicus 
parzydło leśne – cieniolubna bylina dorastająca do 2 m wys.; duże, 
białe, wiechowate kwiatostany;

5a c5

ASTER – ASTER, MARCINKI

Aster dumosus 'Early Blue' 
aster karłowaty 'Early Blue' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, 
niebieskie kwiaty; odmiana o wczesnym kwitnieniu;

3 c2

Aster dumosus 'Schneezicklein' 
aster karłowaty 'Schneezicklein' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, 
białe kwiaty pojawiają się jesienią

3 c2

Aster cordifolius 'Little Carlow'  
aster sercolistny 'Little Carlow' – bylina osiagająca 1 m wys.; 
błękitne, pojedyncze drobne kwiaty, zebrane w wiechy; 

3 c2

Aster ericoides 'Pink Cloud' 
aster wrzosolistny 'Pink Cloud' – bylina osiagająca 1 m wys.; 
jasnoróżowe, drobne kwiaty pojawiają się jesienią; 

3 c2

Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus') 
aster wrzosolistny 'Snowflurry' – bylina osiagająca 20 cm wys.;  
białe, drobne kwiaty późną jesienią; płożące pędy;

3 c2
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Aster lateriflorus 'Lady in Black'  
aster bocznolistny 'Lady in Black' – bylina osiągająca 1 m wys.; 
ciemnobordowe ulistnienie; białe, drobne kwiaty; 

3 c2

Aster linosyris 
aster złoty – bylina osiągająca 0,5 m wys., oryginalne, żółte kwiaty 3 c2

Aster novae-angliae 'Abendsonne' 
aster nowoangielski 'Abendsonne' – kwiaty fioletowe; dorasta do 1,5 m; 3 c2

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' 
aster nowoangielski 'Andenken an Alma Pötschke' – kwiaty 
malinoworóżowe; dorasta do 1,5 m wys.;

3 c2

Aster novae-angliae 'Barr's Pink'  
aster nowoangielski 'Barr's Pink' – kwiaty różowofioletowe;  
dorasta do 1,5 m wys.;

3 c2

Aster novae-angliae 'Purple Dome' 
aster nowoangielski 'Purple Dome' – kwiaty fioletowe;  
dorasta do 0,6 m wys.; sztywne pędy;

3 c2

Aster novi-belgii 'Karminkuppel' 
aster nowobelgijski 'Karminkuppel' – kwiaty fioletowe;  
dorasta do 1 m;

3 c2

Aster novi-belgii 'Marie Ballard' 
aster nowobelgijski 'Marie Ballard' – kwiaty  błękitne, półpełne; 
dorasta do 1 m wys.;

3 c2

Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' 
aster nowobelgijski 'Patricia Ballard' – kwiaty różowe, półpełne; 
dorasta do 1 m wys.;

3 c2

Aster novi-belgii 'Royal Ruby' 
aster nowobelgijski 'Royal Ruby' – kwiaty jaskraworóżowe, dorasta 
do 0,5 m wys.;

3 c2

ASTILBE – TAWUŁKA

Astilbe 'Amethyst' 
tawułka 'Amethyst' – kwiaty intensywnie różowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a c5

Astilbe 'Cattleya' 
tawułka 'Cattleya' – kwiaty lila-róż, zebrane w gęste wiechy; dorasta 
do 0,6 m wys.;

5a c5

Astilbe chinensis 'Purple Glory' 
tawułka chińska 'Purple Glory' – kwiaty intynsywnie purpurowe, 
zebrane w gęste, zwarte wiechy;

5a c5

Astilbe chinensis 'Purpurkerze' 
tawułka chińska 'Purpurkerze' – kwiaty fioletoworóżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a c5

Astilbe Color Flash 'Beauty of Ernst'  
tawułka Color Flash 'Beauty of Ernst' – kwiaty jasnoróżowe, 
zebrane w wiechowate kwiatostany; odmiana o wielobarwnych 
liściach – bordowo-czerwono-pomarańczowych;

5a c5
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Astilbe 'Color Flash Lime'  
tawułka  'Color Flash Lime' – kwiaty różowe, zebrane w wiechowate 
kwiatostany; odmiana o żółtych liściach;

5a c5

Astilbe 'Delft Lace'   
tawułka  'Delft Lace' – kwiaty różowe, zebrane w wiechowate 
kwiatostany; kontrastują z zielonobordowym ulistnieniem;

5a c5

Astilbe 'Deutschland' 
tawułka 'Deutschland' – kwiaty czysto białe, zebrane w luźne, 
wiechowate kwiatostany;

5a c5

Astilbe 'Fanal' 
tawułka 'Fanal' – czerwone, wiechowate kwiatostany; 5a c5

Astilbe 'Feuer' 
tawułka 'Feuer' – czerwone, wiechowate kwiatostany, ciemnozielone 
liście;

5a c5

Astilbe 'Flamingo' 
tawułka 'Flamingo' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste wiechy; 5a c5

Astilbe 'Weisse Gloria' 
tawułka 'Weisse Gloria' – kwiaty czystobiałe, zebrane w gęste, 
zwarte wiechy;

5a c5

ASTRANTIA – JARZMIANKA

Astrantia major 'Roma'  
jarzmianka większa 'Roma' – odmiana o różowych kwiatostanach; 
dorasta do 1 m wys.; 

5a c2

Astrantia 'Moulin Rouge' 
jarzmianka 'Moulin Rouge' – karłowa odmiana o purpurowych 
kwiatostanach, dorasta do 0,5 m wys.; 

5a 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 c5

Athyrium niponicum 'Burgundy Lace'  
wietlica japońska 'Burgundy Lace' – liście podwójnie pierzaste, 
oliwkowozielone z purpurowym unerwieniem liści; paproć 
dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a c5

Athyrium niponicum 'Metallicum' 
wietlica japońska 'Metallicum' – liście podwójnie pierzaste, 
ciemnozielone ze srebrno-oliwkowym rysunkiem, fioletowe 
unerwienie liści; paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a c5

Athyrium niponicum 'Pewter Lace'  
wietlica japońska 'Pewter Lace' – liście podwójnie pierzaste, 
srebrzystozielone z bordowym unerwieniem liści; paproć 
dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a c5
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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 c5

Athyrium niponicum 'Ursula's Red' 
wietlica japońska 'Ursula's Red' – liście podwójnie pierzaste, 
ciemnozielone ze srebrnym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści; 
paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys.

6a c5

BERGENIA – BERGENIA
Bergenia 'Abendglut' 
bergenia 'Abendglut' – kwiaty jaskrawo różowe; liście duże, 
zimozielone; dorasta do 0,5 m wys.;

5a c5

Bergenia 'Bressingham White' 
bergenia sercowata 'Bressingham White' – skórzaste, gładkie, 
zielone liście; kwiaty białe z zielonkawym środkiem; różowe pędy;

5a c5

Bergenia Dragonfly 'Angel Kiss'  
bergenia Dragonfly 'Angel Kiss' – drobne, skórzaste, bordowo-
zielone liście; kwiaty białe z różowym środkiem; dorasta do 0,4 m;

5a c3

Bergenia Dragonfly 'Sakura' 
bergenia Dragonfly 'Sakura' – drobne, skórzaste, bordowo-
zielone liście; kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 0,5 m;

5a c3

Bergenia 'Flirt' PBR  
bergenia 'Flirt' pbr – karłowa odmiana do 0,3 m wys.; drobne, 
skórzaste, bordowo-zielone liście; kwiaty ciemnoróżowe 
z ciemniejszym środkiem;

5a c3

Bergenia 'Pink Dragonfly' 
bergenia 'Pink Dragonfly' – skórzaste, gładkie, zielone liście; kwiaty 
jasnoróżowe z ciemniejszym śrdokiem; odmiana obficie kwitnąca

5a c3

BRUNNERA – BRUNERA
Brunnera macrophylla 'Sea Heart'  
brunera wielkolistna 'Sea Heart' – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare z zielonym unerwieniem;

5a c3

Brunnera macrophylla 'Variegata' 
brunera wielkolistna 'Variegata' – liście duże, sercowate, szeroko, 
biało obrzeżone;

5a c3

CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK

Calamagrostis ×acutiflora 'England'  
trzcinnik ostrokwiatowy 'England' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; 
liczne, strzeliste kwiatostany; liście żółto paskowane;

4 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' – wysoka, wysmukła trawa 
do 1,8 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany;

4 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' – wysmukła trawa do  
1,2 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany; liście biało paskowane;

4 c3
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Calamagrostis brachytricha 
trzcinnik krótkowłosowy – trawa dorastająca do 1,5 m wys.; bardzo 
ozdobne wrzecionowate kwiatostany;

4 c3

CAMPANULA – DZWONEK

Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'  
dzwonek drobny 'Elizabeth Oliver' – bylina osiągająca 15 cm wys.; 
kwiaty drobne, lawendowe, pełne; obfite kwitnienie; 

4 c2

Campanula Fairybells 'Gaudi Violet' 
dzwonek Fairybells 'Gaudi Violet' – bylina osiągająca 0,6 m wys.; 
fioletowe kwiatostany; obfite kwitnienie

4 c2

Campanula lactiflora 'Gloaming'  
dzwonek kremowy 'Gloaming' – bylina osiągająca 1,2 m wys.; 
jasnoniebieskie kwiatostany; obfite kwitnienie;

4 c5

Campanula lactiflora 'Prichard's Variety' 
dzwonek kremowy 'Prichard's Variety' – bylina dorastajca do  
0,8 m o fioletowych, dzwonkowatych kwiatach, tworzcych wiechy; 
odmiana kwitnie bardzo obficie;

4 c5

Campanula 'Samantha' 
dzwonek 'Samantha' – duże, niebieskie, dzwonkowate kwiaty 
z jaśniejszym środkiem;

4 c2

Campanula 'Sarastro' 
dzwonek 'Sarastro' – bylina dorastająca do 0,6 m o dużych, fioletowych, 
dzwonkowatych kwiatach; odmiana kwitnie bardzo obficie; 

4 c5

Campanula 'Viking'  
dzwonek 'Viking' – duże, lawendowoniebieskie, dzwonkowate 
kwiaty; zwarty pokrój; dorasta do 0,5 m;

4 c3

CANNA – PACIORECZNIK
Canna 'Ambassador'  
paciorecznik 'Ambassador' – liście zielone; kwiaty kremowobiałe; 9 c5

CAREX – TURZYCA
Carex elata  'Aurea'  
turzyca sztywna 'Aurea' – liście wąskie i długie, biało obrzeżone; 
przewisający pokrój; dorasta do 0,4 m;

5a c3

Carex 'Feather Falls'  
turzyca 'Feather Falls' – liście wąskie i długie, biało obrzeżone; 
przewisający pokrój; dorasta do 0,4 m;

5a c3

Carex morrowii 'Ice Dance' 
turzyca Morrowa 'Ice Dance' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a c3

Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR  
turzyca Morrowa Vanilla Ice – liście delikatnie żółto obrzeżone; 5a c3

Carex morrowii 'Variegata' 
turzyca Morrowa 'Variegata' – liście delikatnie biało obrzeżone; 3 c3

Carex muskingumensis 'Little Midge' 
turzyca palmowa 'Little Midge' – liście zielone, wąskie;  
dorasta do 0,4 m;

3 c3
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Carex oshimensis 'Evergold' 
turzyca oszimska 'Evergold' – długie, przewisające liście z szerokim, 
białym paskiem pośrodku;

6a c3

Carex petriei 'Milk Chocolate'  
turzyca Petriego 'Milk Chocolate' – brązowo-rude, nitkowate liście; 
bylina rosnąca z zwartych kępach;

6b c3

CENTAUREA – CHABER

Centaurea dealbata  
chaber biały – szarozielone liście, od spodu prawie białe; atrakcyjne, 
różowe kwiaty;

5a c5

Centaurea macrocephala 
chaber wielkogłówkowy – kwiaty żółte,dorasta do 1,2 m wys.; 5b c5

Centauera montana 'Jordy' 
chaber górski 'Jordy' – kwiaty ciemnobordowe, prawie czarne; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a c5

CENTRANTHUS – OSTROGOWIEC

Centranthus ruber 'Coccineus'  
ostrogowiec czerwony 'Coccineus' – kwiaty czerwonoróżowe; 
bylina polecana na suche stanowiska;

5a c5

CHAMAEROPS – KARŁATKA
Chamaerops humilis  
karłatka niska – wachlarzowate liście; zwarty pokrój; jeden 
z najwytrzymalszych na mróz gatunków palm;

8a c9

CHELONE – ŻÓŁWIK

Chelone obliqua 
żółwik ukośny – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, 
przypominające głowę żółwi

5b c2

CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEŃ
Chrysanthemum 'Clara Curtis'  
złocień 'Clara Curtis' – duże, jasnoróżowe kwiaty z żółtym 
środkiem; dorasta do 1 m wys.;

5a c2

Chrysanthemum 'Cottage Apricot' 
złocień 'Cottage Apricot' – dorasta do 0,8 m; kwiaty duże, 
brzoskwiniowe z żółtym śrdokiem;

5a c2

Chrysanthemum 'Herbstbrokat' 
złocień 'Herbstbrokat' – kwiaty pomarańczowoczerwone, w formie 
pomponów; dorasta do 0,6 m wys.;

5a c2

Chrysanthemum 'Mei-kyo'  
złocień 'Mei-kyo' – kwiaty różowe w kształcie pomponów; dorasta 
do 0,6 m wys.;

5a c2

Chrysanthemum 'Nantyderry Sunshine' 
złocień 'Nantyderry Sunshine' – dorasta do 0,8 m; kwiaty drobne, 
żółte, pełne;

5a c2
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CONVALLARIA – KONWALIA
Convallaria majalis 
konwalia majowa – białe, dzwonkowate kwiaty zebrane w grona; 
przyjemnie pachnące;

4 c3

COREOPSIS – NACHYŁEK
Coreopsis verticillata  
nachyłek okółkowy – bylina osiągająca 0,5 m wys. o żółtych, 
gwiazdkowatych kwiatostanach i pierzastych liściach;

5a c5

CORNUS – DEREŃ
Cornus canadensis  
dereń kanadyjski – drobne, kremowe kwiaty, wsparte czterema 
białymi podsadkami; wartościowa i poszukiwana roślina okrywowa; 
jesienią liście przebarwiają się na bordowo;

2 c3

CORTADERIA – KORTADERIA
Cortaderia selloana 'Golden Goblin'  
kortaderia pampasowa 'Golden Goblin' – ozdobne żółtozielone 
liście; efektowne białe kwiatostany;

7a c5

Cortaderia selloana 'Pumila'  
kortaderia pampasowa 'Pumila' – kwiatostany do 2 m wys.; zwarty 
pokrój; najbardziej wytrzymała na mróz odmiana kortaderii; 

7a c5

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR 
kortaderia pampasowa Tiny Pampa 'Day1' – kwiatostany do  
0,8 m wys.; zwarty, karłowy pokrój;

7a c5

CRAMBE – MODRAK

Crambe maritima 
modrak morski – liście karbowane, szare; białe, pachnące 
kwiatostany; stosowana jako wartościowe warzywo w kuchni;

6a c5

CROCOSMIA – KROKOSMIA

Crocosmia 'Emily McKenzie'  
krokosmia 'Emily McKenzie' – wyraziste, dwubarwne kwiaty, 
pomarańczowoczerwone, dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Fire King' 
krokosmia 'Fire King' – pomarańczowoczerwone kwiaty; dorasta 
do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'George Davison'  
krokosmia 'George Davison' – wyraziste, pomarańczowe, 
pojedyncze kwiaty; dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Lucifer' 
krokosmia 'Lucifer' – intensywnie czerwone kwiaty; dorasta  
do 0,6 m wys.;

7a c3

DARMERA – TARCZOWNICA

Darmera peltata 
tarczownica tarczowata – duże, powcinane liście; różowo-białe 
kwiatostany przed rozwojem liści na wiosnę;

5a c3
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DESCHAMPSIA – ŚMIAŁEK
Deschampsia caespitosa 'Palava'  
śmiałek darniowy 'Palava' – bylina rosnąca w gęstych kępach; delikatne, 
wiechowate kwiatostany; dorasta do 0,5 m wys.; zwarty pokrój;

4 c3

DICENTRA – SERDUSZKA
Dicentra spectabilis 
serduszka okazała – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty różowe 
o sercowatym kształcie;

3 c2

Dicentra spectabilis 'Alba' 
serduszka okazała 'Alba' – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty 
białe o sercowatym kształcie;

3 c3

Dicentra spectabilis 'Gold Heart'  
serduszka okazała 'Gold Heart' – bylina dorastająca do 0,8 m wys.; 
żółte liście kontrastują z różowymi kwiatami;

3 c3

Dicentra spectabilis 'Valentine'  
serduszka okazała 'Valentine' – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; 
kwiaty czerwone o sercowatym kształcie;

3 c2 
c3

Dicentra spectabilis 'White Gold'  
serduszka okazała 'White Gold' – bylina dorastająca do 0,8 m wys.; 
żółte liście; kwiaty białe o sercowatym kształcie;

3 c3

DRYOPTERIS – NARECZNICA

Dryopteris erythrosora 'Brilliance' 
narecznica czerwonozarodnikowa 'Brilliance' – młode liście 
różowopomarańczowe, błyszczące; paproć dorasta do 0,5 m;

6b c3

ECHINACEA – JEŻÓWKA

Echinacea 'Delicious Nougat' PBR  
jeżówka 'Delicious Nougat' – kwiaty biało-limonkowe, pełne; 
dorasta do 0,5 m; sztywne pędy;

4 c3

Echinacea 'Flamingo'   
jeżówka 'Flamingo' – kwiaty koralowoczerwone z jasnymi 
końcówkami płatków; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea purpurea 'Carrot Cake'  
jeżówka purpurowa 'Carrot Cake' – kwiaty 
czerwonopomarańczowe; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'   
jeżówka purpurowa 'Fountain Pink Eye' – kwiaty dwubarwne, 
biało-różowe; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea purpura 'Fountain Yellow'  
jeżówka purpurowa 'Fountain Yellow' – kwiaty żółte; dorasta do 0,5 m; 4 c2

Echinacea purpurea 'Kismet White'  
jeżówka purpurowa 'Kismet White' – kwiaty białe; dorasta do 0,5 m; 4 c3

Echinacea purpurea 'Magenta Pearl'  
jeżówka purpurowa 'Magenta Pearl' – kwiaty karminowe; dorasta 
do 0,5 m;

4 c3
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Echinacea purpurea 'Magnus' 
jeżówka purpurowa 'Magnus' – kwiaty języczkowe czysto różowe; 
dorasta do 0,6 m; sztywne pędy; odmiana długowieczna;

4 c5

Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'   
jeżówka purpurowa 'Meditation Cerise' – kwiaty 
koralowopomarańczowe; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea purpurea 'Orange Pearl'  
jeżówka purpurowa 'Orange Pearl' – kwiaty 
jaskrawopomarańczowe; dorasta do 0,5 m;

4 c3

Echinacea purpurea 'White Swan' 
jeżówka purpurowa 'White Swan' – kwiaty czystobiałe; wzrost zwarty; 4 c5

Echinacea 'Red Pearl' PBR  
jeżówka  'Red Pearl' – kwiaty jaskrawoczerwone; dorasta do 0,5 m; 
sztywne pędy;

4 c3

ELYMUS– WYDMUCHRZYCA

Elymus magellanicus  
wydmuchrzyca Magellana – niebieskie liście, przewisający pokrój; 
odporna na suszę;

5a c3

ENSETE – ENSETE, BANANOWIEC ABISYŃSKI
Ensete ventricosum 'Maurelii'  
ensete abisyńskie 'Maurelii' – egzotyczna roślina o wielkich, 
purpurowoczerwonych liściach; wymaga bezmroźnego zimowania;

9 c15

EPILOBIUM – WIERZBÓWKA
Epilobium angustifolium 'Album' 
wierzbówka kiprzyca 'Album' – bylina dorasta do 2 m wys.;  
białe kwiatostany; 

3 c2

EUPATORIUM – SADZIEC
Eupatorium maculatum 'Phantom' 
sadziec plamisty 'Phantom' – wysoka bylina dorastająca  
do 2 m wys.; kwiaty różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a c3 
c5

Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' 
sadziec plamisty 'Riesenschirm' – wysoka bylina dorastajca  
do 2,5 m wys.; kwiaty ró|owe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a c5

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR  
wilczomlecz błękitnawy 'Tasmanian Tiger' pbr – szare liście 
z kremowym brzegiem; sztywne pędy; dorasta do 1 m wys.;

7a c5

Euphorbia cyparissias  
wilczomlecz sosnka – zielone, igiełkowate liście; limonkowe 
kwiatostany; dorasta do 0,4 m; doskonała roślina okrywowa, 
odporna na suszę;

3 c2

Euphorbia dulcis 'Chameleon' 
wilczomlecz słodki  'Chameleon' – liście drobne, ciemnobordowe; 
żółte kwiatostany; dorasta do 0,4 m;

4 c2
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Euphorbia griffithii 'Fireglow' 
wilczomlecz Griffitha 'Fireglow' – niezwykle efektowna bylina; 
pomarańczowe kwiatostany; intensywnie czerwone łodygi; 
brązowo-zielone ulistnienie; jesienią przebarwia się na czerwono;

6a c2

Euphorbia palustris 
wilczomlecz błotny – ozdobne zielonożółte kwiatostany; roślina 
nadwodna; dorasta do 1,5 m wys.;

5a c2

FARGESIA – FARGEZJA
Fargesia 'Obelisk'  
fargezja 'Obelisk' – zielone liście; zwarty, szerokokolumnowy pokrój; 6a c9

Fargesia robusta 'Campbell'  
fargezja olbrzymia 'Campbell' – zielone pędy; wyprostowany 
pokrój; rośnie w zwatych kępach;

6a c9

FESTUCA – KOSTRZEWA

Festuca glauca 'Azurit' 
kostrzewa sina 'Azurit' – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
i intensywnym srebrzystym kolorze liści; dorasta do 20 cm wysokości;

5a c2

FILIPENDULA – WIĄZÓWKA
Filipendula rubra 'Venusta' 
wiązówka czerwona 'Venusta' – różowe, pierzaste kwiatostany; 
dorasta do 1,5 m wys.;

3 c5

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

6b c5

GAURA – GAURA
Gaura lindheimeri 'Blanc'  
gaura Lindheimera 'Blanc' – kwiaty drobne, białe; dorasta  
do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'  
gaura Lindheimera  'Gaudi Red' – kwiaty drobne, różowe; liście 
czerwonawe; dorasta do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy' 
gaura Lindheimera Rosyjane 'Harrosy' – kwiaty drobne; dorasta 
do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 
gaura Lindheimera 'Siskiyou Pink' – kwiaty różowe; dorasta  
do 1 m wys.;

7a c2 
c5

GERANIUM – BODZISZEK

Geranium ×cantabrigiense 'Biokovo' 
bodziszek kantabryjski 'Biokovo' – kwiaty białe, pojedyncze, 
drobne; roślina okrywowa;  

4 c2

Geranium macrorrhizum 'Czakor' 
bodziszek korzeniasty 'Czakor' – kwiaty różowe, drobne; roślina 
okrywowa;  

4 c2
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Geranium macrorrhizum 'Spessart' 
bodziszek korzeniasty 'Spessart' – kwiaty białe z różowymi 
pręcikami; pąki ciemnoróżowe; odmiana dorasta do 0,4 m wys.;

4 c2

Geranium Rozanne 'Gerwat' PBR 

bodziszek Rozanne 'Gerwat' pbr – kwiaty błękitne z białym 
oczkiem; dorasta do 0,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a c2

GEUM – KUKLIK
Geum 'Alabama Slammer' 
kuklik 'Alabama Slammer' – kwiaty pomarańczowo – żółte, 
półpełne;

6a c2 

Geum chiloense 'Lady Stratheden' 
kuklik chilijski 'Lady Stratheden' – kwiaty żółte, półpełne; 6a c5

Geum chiloense 'Mrs Bradshaw' 
kuklik chilijski 'Mrs Bradshaw' – kwiaty czerwone, pełne; bylina 
dorasta do 0,4–0,6 m wys.;

6a c5

Geum 'Totally Tangerine' PBR 
kuklik 'Totally Tangerine' – kwiaty pomarańczowe, pojedyncze; 6a c3

GLECHOMA – BLUSZCZYK
Glechoma hederacea  
bluszczyk kurdybanek – roślina okrywowa; kwiaty 
fioletowoniebieskie; liście zielone, ząbkowane; wytwarza rozłogi;

4 c2

GLYCYRRHIZA – LUKRECJA
Glycyrrhiza yunnanensis  
lukrecja junnańska – jasnofioletowe szyszkowate kwiatostany; 
wyprostowany pokrój;

6a c3

HAKONECHLOA – HAKONECHLOA
Hakonechloa macra 'All Gold' 
hakonechloa smukła 'All Gold' – piękna, cieniolubna,  
„przelewająca się” trawa; liście żółte;

6a c2

Hakonechloa macra 'Aureola' 
hakonechloa smukła 'Aureola' – piękna, cieniolubna, „przelewająca 
się” trawa; liście żółto paskowane;

6a c2

Hakonechloa macra 'Mulled Wine'  
hakonechloa smukła 'Mulled Wine' – żółtozielone liście 
z czerwonymi końcówkami; powolny wzrost;

6a c2

HELENIUM – DZIELŻAN

Helenium 'Biedermeier' 
dzielżan 'Biedermeier' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.;  
kwiaty pomarańczowo-czerwone z żółtą obwódką;

4 c2 
c5

Helenium 'Bruno'  
dzielżan 'Bruno' – czerwonopomarańczowe kwiaty;  
dorasta do 1,2 m wys.;

4 c2

Helenium 'Double Trouble' 
dzielżan 'Double Trouble – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty podwójne, złotożółte;

4 c2
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Helenium 'El Dorado' 
dzielżan 'El Dorado' – wyprostowana bylina do 1 m wys.; ogromne, 
żółte kwiaty z ciemnobrązowym środkiem;

4 c2 
c5

Helenium 'Feuersiegel'  
dzielżan 'Feuersiegel' – czerwonożółte kwiaty; dorasta  
do 1,2 m wys.;

4 c2

Helenium 'Kanaria' 
dzielżan 'Kanaria' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty 
żółte; kwitnie obficie;

4 c5

Helenium 'Karneol'  
dzielżan 'Karneol' – czerwonopomarańczowe kwiaty; dorasta  
do 1,2 m wys.;

4 c2

Helenium 'Kupferzwerg'  
dzielżan 'Kupferzwerg' – ceglastoczerwone kwiaty;  
dorasta do 1 m wys.;

4 c2

Helenium 'Ruby Tuesday' 
dzielżan 'Ruby Tuesday' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; 
kwiaty drobne, ciemnoczerwone;

4 c2 
c5

Helenium 'Sombrero'  
dzielżan  'Sombrero' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; kwiaty 
żółte; kwitnie obficie;

4 c2

Helenium 'The Bishop' 
dzielżan 'The Bishop' – kwiaty żółte z atrakcyjnym, brązowym 
środkiem;

4 c2

Helenium 'Waltraut' 
dzielżan 'Waltraut' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
pomarańczowe;

4 c2

HELIANTHUS – SŁONECZNIK
Helianthus 'Lemon Queen' 
słonecznik 'Lemon Queen' – jasnożółte, duże kwiatostany; dorasta 
do 1,7 m wys.;

5a c2

HELIOPSIS – SŁONECZNICZEK

Heliopsis helianthoides 'Asahi' 
słoneczniczek zwyczajny 'Asahi' – drobne,  żółto-pomarańczowe, 
pełne kwiaty; doskonałe na kwiat cięty; dorasta do 0,8 m;

5a c5

HEMEROCALLIS – LILIOWIEC
Hemerocallis 'Anzac' 
liliowiec 'Anzac' – kwiaty czerwone; duże; 5a c5

Hemerocallis 'Applique'  
liliowiec 'Applique' – kwiaty limonkowo-bordowe, duże;  
oryginalne kwiaty w kształcie pająka;

5a c5

Hemerocallis 'Arctic Snow' 
liliowiec 'Arctic Snow' – kwiaty białokremowe, duże; 5a c5

Hemerocallis 'Awesome Blossom' 
liliowiec 'Awesome Blossom' – kwiaty brzoskwionioworóżowe 
z purpurowym „okiem” i obwódką oraz żółtym środkiem;

5a c5
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Hemerocallis 'Berrylicious' 
liliowiec 'Berrylicious' – kwiaty czerwonoróżowe z bordowym 
środkiem; pokarbowane płatki kwiatów z bordowym brzegiem;

5a c5

Hemerocallis 'Black Eyed Stella' 
liliowiec 'Black Eyed Stella' – drobne, kremowe kwiaty, 
z czerwonawo-zielonym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Black Stockings'  
liliowiec 'Black Stockings' – kwiaty czarne z pofalowanym brzegiem 
i zielonkawym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Bonanza'  
liliowiec 'Bonanza' – kwiaty ciemnożółte z ciemnoczerwonym 
środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Canadian Border Patrol' 
liliowiec 'Canadian Border Patrol' – kwiaty kremowe  z fioletowym 
środkiem; płatki kwiatów pokarbowane, obrzeżone na fioletowo;

5a c5

Hemerocallis 'Cherry Cheeks' 
liliowiec 'Cherry Cheeks' – duże, bardzo atrakcyjne, ciemnoróżowe 
kwiaty z żółtym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Chicago Apache' 
liliowiec 'Chicago Apache' – kwiaty czysto czerwone z żółtym 
środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Chicago Sunrise' 
liliowiec 'Chicago Sunrise' – dorasta do 0,6–0,7 m wys.; kwiaty 
jednolicie ciemnożółte;

5b c5

Hemerocallis 'Christmas Is' 
liliowiec 'Christmas Is' – kwiaty czerwone z zielonkawym środkiem; 5b c5

Hemerocallis citrina 
liliowiec cytrynowy – kwiaty jasnożółte o wydłużonych płatkach; 
liście wąskie i długie; gatunek pochodzący z Chin;

4 c5

Hemerocallis 'Crimson Pirate' 
liliowiec 'Crimson Pirate' – karłowa, zwarta odmiana; kwiaty 
ciemnoczerwone z żółtym środkiem; polecana jako roślina 
okrywowa;

4 c3 
c5

Hemerocallis 'Desperado Love' 
liliowiec  'Desperado Love' – kwiaty kremowe z purpurowym 
środkiem; 

5a c5

Hemerocallis 'Double Dream'  
liliowiec 'Double Dream' – kwiaty brzoskwinioworóżowe, półpełne; 5a c5

Hemerocallis 'Dragon's Eye' 
liliowiec 'Dragon's Eye' – kwiaty jasnoróżowe z bardzo dużym 
ciemnoróżowym „okiem” i zielonożółtym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Fooled Me' 
liliowiec 'Fooled Me' – kwiaty duże, pomarańczowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

5a c5
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Hemerocallis 'Frans Hals' 
liliowiec 'Frans Hals' – kwiaty duże, dwubarwne, żółto-czerwone;  
bardzo obficie kwitnie;

4 c5

Hemerocallis fulva 'Kwanso' 
liliowiec rdzawy 'Kwanso' – duże, pomarańczowobrązowe, pełne 
kwiaty; bylina wys. 1 m; 

4 c5

Hemerocallis 'Green Flutter' 
liliowiec 'Green Flutter' – karłowa, zwarta odmiana, kwiaty 
zielonkawożółte; polecana jako roślina okrywowa;

5a c5

Hemerocallis 'Heavenly Flight of Angels' 
liliowiec 'Heavenly Flight of Angels' – kwiaty limonkowo-żółte, 
duże; oryginalne kwiaty w kształcie pająka; 

5a c5

Hemerocallis 'Invictus'  
liliowiec 'Invictus' – kwiaty duże, żółtopomarańczowe; 5a c5

Hemerocallis 'Lady Mary Montagu'  
liliowiec 'Lady Mary Montagu' – kwiaty jasnoróżowe 
z zielonożółtym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Mauna Loa' 
liliowiec 'Mauna Loa' – ceglasty, oryginalny kolor kwiatów; 5a c5

Hemerocallis 'Night Embers'  
liliowiec 'Night Embers' – bardzo oryginalne, bordowe, pełne kwiaty; 5a c5

Hemerocallis 'Pandora's Box'  
liliowiec 'Pandora's Box' – kwiaty kremowobiałe z purpurowo-
zielonym środkiem;

5a c5

Hemerocallis 'Purple d'Oro' 
liliowiec 'Purple d'Oro' – karłowa odmiana liliowca, kwiaty 
ciemnoróżowe pastelowe;

5a c5

Hemerocallis 'Stella de Oro' 
liliowiec 'Stella de Oro' – najbardziej znana, sprawdzona, karłowa 
odmiana liliowca; kwiaty żółte; polecana jako roślina okrywowa;

4
c2 
c3 
c5

Hemerocallis 'Venetian Fringe' 
liliowiec 'Venetian Fringe' – kwiaty pełne, ciemnoróżowe 
z pofalowaną, żółtą obwódką;

5a c5

HEUCHERA – ŻURAWKA

Heuchera 'Amber Waves' 
żurawka 'Amber Waves' – liście pomarańczowe, pofalowane; 5b c2

Heuchera 'Black Pearl' PBR  
żurawka 'Black Pearl' – liście czarne, o pofalowanych brzegach; 5b c2

Heuchera 'Black Taffeta' 
żurawka 'Black Taffeta' – liście bordowe, prawie czarne; fryzowane; 5b c2

Heuchera 'Chocolate Ruffles'  
żurawka 'Chocolate Ruffles' – liście pofalowane, bordowe, 
o postrzępionych i poskręcanych brzegach;

5b c2

Heuchera 'Dew Drops'  
żurawka 'Dew Drops' – liście jasnozielone, biało i różowo nakrapiane; 5b c2
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Heuchera 'Electra' PBR  
żurawka 'Electra' – liście żółte z czerwonym żyłkowaniem; 5b c2

Heuchera 'Fire Alarm' PBR 

żurawka 'Fire Alarm' – liście duże, jaskrawo pomarańczowe; 5b c2

Heuchera 'Georgia Plum' PBR  
żurawka  'Georgia Plum' – liście różowe ze srebrzystym nalotem; 5b c2

Heuchera 'Ginger Peach'  
żurawka 'Ginger Peach' – liście pofalowane, jaskrawopomarańczowe; 5b c2

Heuchera 'Marmalade' PBR 

żurawka 'Marmalade' – liście pomarańczowo-czerwone; fryzowane; 5b c2

Heuchera 'Northern Exposure Amber'  
żurawka 'Northern Exposure Amber' – liście zaokrąglone, 
bursztynowopomarańczowe;

5b c2

Heuchera 'Northern Exposure Red' PBR  
żurawka 'Northern Exposure Red' – liście czerwone o powcinanych 
brzegach;

5b c2

Heuchera 'Obsidian' PBR 

żurawka 'Obsidian' – liście ciemnobordowe; prawie czarne; 5b c2

Heuchera 'Peach Flambe'  
żurawka 'Peach Flambe' – liście łagodnie pofalowane, 
pomarańczowe;

5b c2

Heuchera 'Peachberry Ice'  
żurawka 'Peachberry Ice' – liście łagodnie pofalowane, 
pomarańczowe; odmiana o silnym wzroście, 

5b c2

Heuchera 'Plum Cascade'  
żurawka 'Plum Cascade' – liście fioletowe z szarym nalotem;  
przewisający pokrój;

5b c2

Heuchera 'Rex Lime'  
żurawka 'Rex Lime' – liście zielonożółte; odmiana o silnym 
wzroście;

5b c5

Heuchera 'Rex Purple' PBR  
żurawka  'Rex Purple' – liście purpurowo-fioletowe z pofalowanym 
brzegiem;

5b c5

Heuchera 'Rex Red' PBR  
żurawka 'Rex Red' – liście purpurowo-czerwone z pofalowanym 
brzegiem;

5b c5

Heuchera 'Shanghai'  
żurawka 'Shanghai' – liście purpurowoczerwone ze srebrnym 
rumieńcem;

5b c2

Heuchera 'Wild Rose' PBR  
żurawka  'Wild Rose' – liście różowo-fioletowe z purpurowym 
żyłkowaniem;

5b c2

×HEUCHERELLA – ŻURAWKOTENELLA
×Heucherella 'Copper Cascade'  

żurawkotenella 'Copper Cascade' – liście miedzianozłote; 
przewisający pokrój; doskonała odmiana do nasadzeń w  donicach;

5b c2
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×Heucherella 'Gold Zebra' PBR 

żurawkotenella 'Gold Zebra' – liście czerwone z żółtym brzegiem; 
głęboko powcinane;

5b c2

×Heucherella 'Red Rover' PBR 

żurawkotenella 'Red Rover' – liście jaskrawoczerwone; 5b c2

×Heucherella 'Solar Eclipse'  

żurawkotenella 'Solar Eclipse' – liście brązowe z limonkowym brzegiem; 5b c2

HIBISCUS – KETMIA
Hibiscus moscheutos Summerific 'Berry Awesome' PBR  
ketmia bagienna 'Berry Awesome' – kwiaty ogromne różowe 
z czerwonym okiem;

5a c5

Hibiscus moscheutos Summerific 'Cherry Cheesecake' PBR  
ketmia bagienna 'Cherry Cheesecake' – kwiaty różowo – białe 
z czerwonym okiem;

5a c5

Hibiscus moscheutos  Summerific 'Midnight Marvel' PBR  
ketmia bagienna 'Midnight Marvel' – kwiaty czerwone kontrastują 
z ciemnymi liśćmi;

5a c5

Hibiscus moscheutos  Summerific 'Perfect Storm' PBR  
ketmia bagienna 'Perfect Storm' – kwiaty biało-różowe 
z malinowym okiem;

5a c5

HOSTA – FUNKIA

Hosta 'August Moon' 
funkia 'August Moon' – liście duże cytrynowo-zielone; 4 c3

Hosta 'Blue Angel' 
funkia 'Blue Angel' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1 m wys.;

4 c3

Hosta 'Blue Ivory' 
funkia 'Blue Ivory' – liście niebieskawoszare z białym obrzeżeniem; 4 c3

Hosta 'Blue Mammoth' 
funkia 'Blue Mammoth' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1, 2 m wys.;

4 c3

Hosta 'Blue Mouse Ears' 
funkia 'Blue Mouse Ears' – karłowa odmiana o okrągłych, 
niebieskoszarych liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4 c3

Hosta 'El Niño' 
funkia 'El Niño' – liście intensywnie niebieskie, ostro zakończone 
z białym brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Fortunei Albopicta' 
funkia 'Fortunei Albopicta' – liście kremowożółte z zielonym 
brzegiem;  dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'  
funkia 'Fortunei Aureomarginata' – silnie rosnąca odmiana 
o dużych żółto obrzeżonych liściach; osiąga 0,6 m wys.;

4 c3

Hosta 'Francee' 
funkia 'Francee' – liście ciemnozielone z wyrazistym białym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3
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Hosta 'Frances Williams' 
funkia 'Frances Williams' – liście duże, niebieskawozielone  
z żółtym obrzeżeniem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Frosted Dimples'  
funkia 'Frosted Dimples' – liście niebieskozielone z kremowym 
brzegiem; odmiana o powolnym wzroście;

4 c3

Hosta 'Gold Standard'  
funkia 'Gold Standard' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; 
wyjątkowo atrakcyjne; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Graet Expectations'  
funkia 'Great Expectations' – liście kremowe z zielono-niebieskim 
brzegiem;

4 c3

Hosta 'Halcyon' 
funkia 'Halcyon' – liście srebrzystoniebieskie, podłużne, ostro 
zakończone; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Majesty'  
funkia 'Majesty' – liście ciemnozielone z szerokim, żółtym 
brzegiem;

4 c3

Hosta 'Night Before Christmas' 
funkia 'Night Before Christmas' – liście podłóżne, ostro 
zakończone, z szerokim kremobiałym paskiem w środku;

4 c3

Hosta 'Patriot' 
funkia 'Patriot' – liście zielone z szeroką białą obwódką; dorasta  
do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta 'Raspberry Sundae'  
funkia 'Raspberry Sundae'– liście białozielone, osadzone na 
czerwonych ogonkach liściowych; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3

Hosta sieboldiana 'Elegans' 
funkia sina 'Elegans' – liście  duże, szaro – niebieskie; dorasta  
do 0,8 m wys.;

4 c3

Hosta 'Stained Glass' 
funkia 'Stained Glass' – liście żółte z zieloną obwódką; dorasta  
do 0,6 m wys.;

4 c3

Hosta 'Striptease'  
funkia 'Striptease' – liście ciemnozielone z szerokim, kremowym 
paskiem pośrodku blaszki; niezwykle oryginalne;

4 c3

Hosta 'Sum and Substance'  
funkia 'Sum and Substance' – liście duże, cytrynowożółte; dorasta 
do 1 m wys.;

4 c3

Hosta 'T Rex'  
funkia 'T Rex' – liście bardzo duże, niebieskozielone; osiąga nawet 
1,3 m wys.;

4 c3 
c5

Hosta 'Touch of Class'  
funkia 'Touch of Class' – liście niebieskie z żółtym paskiem  
po środku; dorasta do 0,5 m wys.;

4 c3
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Hosta 'Venus' 
funkia 'Venus' – liście zielone; niezwykle oryginalne, białe, pełne 
kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

4 c3

Hosta 'White Christmas'  
funkia 'White Christmas' – liście biało-kremowe z zielonym 
brzegiem; niezwykle oryginalne;

4 c3

Hosta 'White Feather' 
funkia 'White Feather' – niezwykła odmiana o białych liściach 
wczesną wiosną;

4 c3

Hosta 'Wide Brim'  
funkia 'Wide Brim' – liście zielone z szerokim żółtym obrzeżeniem; 
dorasta do 0,6 m wys.;

4 c3

Hosta 'Winter Snow' 
funkia 'Winter Snow' – liście duże, jasnozielone z delikatnym, 
żółtym brzegiem;

4 c3

IMPERATA – IMPERATA
Imperata cylindrica 'Red Baron' 
imperata cylindryczna 'Red Baron' – trawa do 0,5 m wys.; liście 
intensywnie czerwone;

6a c3

IRIS – KOSACIEC
Iris ensata 'Cristal Halo'  
kosaciec mieczolistny 'Crystal Halo' – duże, fioletowe kwiaty 
z białym brzegiem;

5a c5

Iris ensata 'Kogesho'  
kosaciec mieczolistny 'Kogesho' – duże, białofioletowe kwiaty; 5a c5

Iris ensata 'Lady in Waiting'  
kosaciec mieczolistny 'Lady in Waiting' – duże, białoróżowe kwiaty; 5a c5

Iris ensata 'Rose Queen'  
kosaciec mieczolistny 'Rose Queen' – różowe kwiaty; 5a c5

Iris ensata 'Variegata' 
kosaciec mieczolistny 'Variegata' – białoobrzeżone liście; fioletowe 
kwiaty;

5a  
c5

Iris laevigata 'Variegata'  
kosaciec gładki 'Variegata' – liście biało paskowane; kwiaty 
ciemnoniebieskie;

5a c5

Iris pseudacorus 'Variegata'  
koscaciec żółty 'Variegata' – kwiaty żółte; liście mieczowate 
z żółtymi pasami;

3 c5

Iris pumila 'Alba'  
koscaciec niski 'Alba' – kwiaty białe; dorasta do 30 cm wys.; 4 c5

Iris pumila 'Gold'  
koscaciec niski 'Gold' – kwiaty intensywnie żółte; dorasta  
do 30 cm wys.;

4 c5

Iris sibirica 'Contrast in Styles' 
kosaciec syberyjski 'Contrast in Styles' – kwiaty fioletowe z jasnym, 
biało-żółtym środkiem;

4 c5
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Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance' 
kosaciec syberyjski 'Dance Ballerina Dance' – kwiaty błękitno-
lawendowe, płatki pofałdowane;

4 c5

Iris sibirica Frans Gold 'JF1' PBR  
kosaciec syberyjski Frans Gold 'JF1' – kwiaty o niebieskim 
kolorze kontrastują z żółtymi liśćmi;

4 c5

Iris sibirica 'Moonsilk'  
kosaciec syberyjski 'Moonsilk' – kwiaty kremowożółte; 4 c5

Iris sibirica 'Perry's Blue'  
kosaciec syberyjski 'Perry's Blue' – kwiaty niebieskie; odmiana 
obficie kwitnąca;

4 c5

Iris sibirica 'Pink Perfait'   
kosaciec syberyjski 'Pink Perfait' – kwiaty różowe, pełne; 
przypominają kwiat róży;

4 c5

Iris sibirica 'Ruffled Velvet' 
kosaciec syberyjski 'Ruffled Velvet' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 
płatki pofalowane; dorasta do 0,6 m wys.;

4 c5

Iris sibirica 'Silver Edge' 
kosaciec syberyjski 'Silver Edge' – kwiaty niebieskie z delikatną, 
jasną obwódką;

4 c5

Iris sibirica 'White Swirl' 
kosaciec syberyjski 'White Swirl' – kwiaty duże, białe; 
ciemnozielone liście;

4 c5

KALIMERIS – KALIMERIS

Kalimeris yomena 'Shogun'  
kalimeris Kitamury 'Shogun' – liście kremowo obrzeżone; kwiaty 
lawendoworóżowe z żółtym środkiem;

5a c2

KNAUTIA – ŚWIERZBNICA

Knautia macedonica 'Red Knight'  
świerzbnica macedońska 'Red Knight' – kwiaty bordowo-czerwone 
w formie spłaszczonych koszyczków;

6a c5

KNIPHOFIA – TRYTOMA
Kniphofia 'Mango Popsicle'  
trytoma 'Mango Popsicle' – kwiaty pomarańczowe, dorasta do 0,8 
m wys.;

6b c2

Kniphofia 'Papaya Popsicle' 
trytoma 'Papaya Popsicle' – kwiaty pomarańczowo – czerwone, 
dorasta do 1 m wys.;

6b c2

Kniphofia 'Poco Orange'  
trytoma 'Poco Orange' – kwiaty pomarańczowe; dorasta do 1 m wys.; 6b c2

Kniphofia 'Redhot Popsicle'  
trytoma 'Redhot Popsicle' – kwiaty czerwone; dorasta do 1 m wys.; 6b c2

Kniphofia 'Royal Standard' 
trytoma 'Royal Standard' – kwiaty pomarańczowo – żółte, dorasta 
do 1 m wys.;

6b c5
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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 c2

Lamium maculatum 'Argenteum' 
jasnota plamista 'Argenteum' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; 
kwiaty różowe; liście z szarosrebrnym paskiem na środku;

4 c2

Lamium maculatum 'Pink Pewter'  
jasnota plamista 'Pink Pewter' – roślina okrywowa dorastająca do 
20–25 cm; kwiaty jasnoróżowe; liście srebrzytoszare;

4 c2

LAVANDULA – LAWENDA
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie kwitnąca odmiana; 
odznacza się wysokoą odpornością na mróz;

6a c3

LEUCANTHEMUM – JASTRUN

Leucanthemum maximum 'Sweet Daisy Cher'  
jastrun wielki 'Sweet Daisy Cher' – białe, pojedyncze kwiaty 
z widocznym żółtym środkiem i pofalowanymi płatkami; 

6a c2

Leucanthemum ×superbum 'Snow Cap' 
jastrun wspaniały 'Snow Cap' – białe, pojedyncze kwiaty 
z widocznym żółtym środkiem; 

6a c2

Leucanthemum ×superbum 'Victorian Secret' 
jastrun wspaniały 'Victorian Secret' – białe, pełne kwiaty 
z widocznym żółtym środkiem; 

6a c2

LIATRIS – LIATRA
Liatris spicata 
liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; 
roślina kwitnie od góry do dołu;

3 c5

Liatris spicata 'Alba' 
liatra kłosowa 'Alba' – białe kwiaty, zebrane w podłużne 
kwiatostany; roślina kwitnie od góry do dołu;

3 c5

LIGULARIA – JĘZYCZKA

Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' PBR 

języczka pomarańczowa 'Britt-Marie Crawford' – duże, 
ciemnopurpurowe liście; kwiaty pomarańczowe;

4 c5

Ligularia dentata 'Midnight Lady' 
języczka pomarańczowa 'Midnight Lady' – duże, purpurowe liście; 
kwiaty pomarańczowe;

4 c5

Ligularia 'Osiris Café Noir' PBR 

języczka 'Osiris Café Noir' – liście duże, powcianane, 
brązowoczerwone; dorasta do 0,6 m;

5b c5

Ligularia 'Osiris Fantaisie'  
języczka 'Osiris Fantaisie' – liście powcinane, ciemnozielone 
z czerwonym spodem; 

5b c5
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Ligularia przewalskii 
języczka Przewalskiego – liście zielone, głęboko powcinane; 
wysokie, żółte kwiatostany;

4 c5

Ligularia stenocephala 'The Rocket' 
języczka wąskogłówkowa 'The Rocket' – liście zielone, powcinane; 
kwiatostany strzeliste, żółte;

4 c5

LYSIMACHIA – TOJEŚĆ
Lysimachia ciliata 'Firecracker' 
tojeść orzęsiona 'Firecracker' – bordowe liście pięknie kontrastują 
z żółtymi, drobnymi kwiatami;

4 c2

Lysimachia clethroides  
tojeść orszelinowa – oryginalne, lekko przewisające w dół białe 
kwiatostany, przypominające kształtem szyję gęs

4 c2 
c5

Lysimachia punctata 'Alexander' 
tojeść kropkowana 'Alexander' – liście biało obrzeżone; kwiaty 
żółte; obfite kwitnienie;

5a c2

Lysimachia punctata Golden Alexander 'Walgoldalex' PBR 

tojeść kropkowana Golden Alexander – liście  żółto obrzeżone; 
kwiaty żółte; obfite kwitnienie;

5a c2

LYTHRUM – KRWAWNICA
Lythrum salicaria 'Blush' 
krwawnica pospolita 'Blush' – kwiaty jasnoróżowe, dorasta  
do 1 m wys.;

4 c5

Lythrum salicaria 'Pink Blush'  
krwawnica pospolita 'Pink Blush' – kwiaty różowe; dorasta  
do 1 m wys.;

4 c2

Lythrum salicaria 'Robert' 
krwawnica pospolita 'Robert' – kłosowate, ciemnoróżowe 
kwiatostany; roślina polecana na wilgotne stanowiska; dorasta  
do 1 m wys.;

4 c5

MELISSA – MELISA
Melissa officinalis 
melisa lekarska – liście o intensywnie cytrynowym zapachu; białe 
kwiaty; roślina lecznicza;

4 c2

Melissa officinalis 'Variegata' 
melisa lekarska 'Variegata' – liście nieregularnie żółtoobrzeżone; 5a c2

MENTHA – MIĘTA
Mentha 'Erdbeere'  
mięta 'Erdbeere' – odmiana o truskawkowym zapachu; liście 
drobne;

4 c2

Mentha ×gracilis 'Variegata' 
mięta imbirowa 'Variegata' – liście żółto nakrapiane; odmiana 
o delikatnym, miętowym aromacie;

5a c2

Mentha 'Hillary's Sweet Lemon' 
mięta 'Hillary's Sweet Lemon' – odmiana o silnym cytrynowym 
zapachu; polecana jako dodatek do lemoniady;

4 c2
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Mentha longifolia 'Buddleia Variegata' 
mieta długolistna 'Buddleia Variegata' – liście szare, 
żóltonakrapiane; kwiaty fioletowe przypominające kształtem  
kwiaty budlei;

4 c2

Mentha ×piperita 'Bergamot' 
mięta pieprzowa 'Bergamot' – liście dodane do czarnej herbaty, 
nadają jej posmak herbaty 'Earl Grey'; roślina lecznicza;

3 c2

Mentha ×piperita 'Multimentha'  
mięta pieprzowa 'Multimentha' – liście o silnym, miętowym aromacie; 3 c2

Mentha spicata 'Crispa' 
mięta zielona 'Crispa' – liście ciemnozielone, karbowane; 3 c2

Mentha spicata 'Moroccan' 
mięta zielona 'Moroccan' – liście zielone, ząbkowane; doskonałe  
do naparów;

3 c2

Mentha ×villosa 'Mojito' 
mięta kosmata 'Mojito' – liście zielone, karbowane; o łagodnym 
aromacie – najlepiej nadają się do przyrządzania drinku Mohito;

3 c2

MISCANTHUS – MISKANT
Miscanthus ×giganteus 
miskant olbrzymi – jedna z najwyższych traw ozdobnych; osiąga 
wysokość 3 m;

5b c5

Miscanthus ×giganteus 'Aligator' PBR  
miskant olbrzymi 'Aligator' – jedna z najwyższych traw ozdobnych; 
liście żółtocętkowane; osiąga wysokość 3 m;

5b c5

Miscanthus 'Purpurascens' 
miskant 'Purpurascens' – zwarta, gęsta trawa do 1,5 m wys.; 
końcówki liści czerwone;

5a c3 
c7,5

Miscanthus sinensis 'Adagio' 
miskant chiński 'Adagio' – zwarta, gęsta trawa dorastająca  
do 1,5 m wys.; bardzo liczne kwiatostany;

5a c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Boucle' PBR  
miskant chiński 'Boucle' – polska odmiana o oryginalnych, mocno 
pokarbowanych, różowych kwiatostanach;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Cabaret' 
miskant chiński 'Cabaret' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; liście 
szerokie, z białym pasem po środku;

6b c5

Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' 
miskant chiński 'Cosmopolitan' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
liście szerokie, biało obrzeżone, z białym paskiem po środku;

6b c5

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' 
miskant chiński 'Ferner Osten' – bardzo duże, brązowoczerwone 
kwiatostany;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Gold Bar' PBR 
miskant chiński 'Gold Bar' – pokrój wyprostowany; tworzy kępę  
do 1,2 m wys.; liście gęsto, żółto prążkowane;

5a c3



– 192 –

traw
y i byliny

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'  
miskant chiński 'Gracillimus' – trawa do 2 m wys.; liście bardzo 
wąskie; ładny, kulisty pokrój;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Graziella'  
miskant chiński 'Graziella' – trawa dorastająca do 210 cm wys.; 
ozdobne, delikatne, wąskie liście; kwitnie we wrześniu; interesujący, 
pomarańczowy jesienny kolor liści;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 
miskant chiński 'Kleine Silberspinne' – trawa do 2 m wys.; liście 
wąskie; ozdobne, srebrzyste kwiatostany;

5a 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 c3

Miscanthus sinensis 'Little Zebra' PBR 
miskant chiński 'Little Zebra' – trawa dorastająca do 1,2–1,5 m;  
liście przewisające, żółto prążkowane; ciemnoróżowe kwiatostany;

5a c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Malepartus' 
miskant chiński 'Malepartus' – trawa dorastająca do 2,2 m wys.; 
kwiatostany czerwone; liście szerokie;

5a c5

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 
miskant chiński 'Morning Light' – zwarty, kulisty kształt kępy; 
liście wąskie, biało obrzeżone;

6a c3

Miscanthus sinensis 'Red Chief ' 
miskant chiński 'Red Chief ' – gęsta, kopulasta trawa do 1,6 m wys.; 
ciemnoczerwone kwiatostany;

5a c3

Miscanthus sinensis 'Strictus' 
miskant chiński 'Strictus' – klasyczna odmiana dorastająca  
do 2 m wys.; liście poprzecznie żółto prążkowane;

5a c5 
c7,5

Miscanthus sinensis 'Variegatus' 
miskant chiński 'Variegatus' – tworzy szeroką kępę do 2 m wys.; 
liście podłużnie, biało paskowane;

6a c3 
c5

Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 
miskant chiński 'Zebrinus' – liście sztywne, żółto prążkowane, 
skierowane ku górze; osiąga wys. 2 m;

5a c5

MOLINIA – TRZĘŚLICA

Molinia caerulea 'Heidebraut'  
trzęślica modra 'Heidebraut' – liście niebieskawozielone, jesienią 
złotobrązowe; tworzy zwarte kępy;

5a c3

MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA

Monarda 'Bee-Free' PBR  
pysznogłówka 'Bee-Free' – kwiaty fioletoworóżowe; niska, zwarta 
odmiana osiągająca 0,6 m wys.;

4 c2
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Monarda 'Bee-Happy' PBR  
pysznogłówka 'Bee-Happy' – kwiaty czerwonopurpurowe; niska, 
zwarta odmiana osiągająca 0,6 m wys.;

4 c2

Monarda 'Blaustrumpf '  
pysznogłówka 'Blaustrumpf ' – kwiaty ciemnofioletowe; dorasta  
do 1 m wys.;

4 c2

Monarda 'Cranberry Lace'  
pysznogłówka 'Cranberry Lace' – kwiaty ciemnoróżowe; pokrój 
zwarty;

4 c5

Monarda 'Elsie's Lavender' 
pysznogłówka 'Elsie's Lavender' – kwiaty jasnofioletowe; 4 c2

Monarda 'Fireball' 
pysznogłówka 'Fireball' – kwiaty amarantowe; 4 c2

Monarda 'Gewitterwolke' 
pysznogłówka 'Gewitterwolke' – kwiaty ciemnoróżowe; 4 c2

Monarda 'Jacob Cline' 
pysznogłówka 'Jacob Cline' – kwiaty czerwone; kwitnie bardzo 
obficie;

4 c2 
c5

Monarda 'Kardinal' 
pysznogłówka 'Kardinal' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 c2

Monarda 'Mahogany'  
pysznogłówka 'Mahogany' – kwiaty karminowoczerwone;  
kwitnie bardzo obficie;

4 c2 
c5

Monarda 'Pink Supreme' 
pysznogłówka 'Pink Supreme' – kwiaty jaskraworóżowe; 4 c2

Monarda 'Raspberry Wine' 
pysznogłówka 'Raspberry Wine' – kwiaty malinowo-fioletowe; 4 c2

Monarda 'Schneewolke' 
pysznogłówka 'Schneewolke' – kwiaty czystobiałe; 4 c2

Monarda 'Violet Queen' 
pysznogłówka 'Violet Queen' – kwiaty fioletowe; dorasta do 0,9 m wys.; 4 c2

MUSA – BANAN

Musa basjoo 
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi 
krótkotrwałe obniżenie temperatury do -10°C; wielkie liście 
o egzotycznym wyglądzie;

8a c9

Musa sikkimensis 'Red Tiger'  
banan sikkimski 'Red Tiger' – liście zielone w brązowe, poprzeczne 
smugi; niezwykle oryginalny wygląd;

8a c9

MUSELLA – BANANEK

Musella lasiocarpa 
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi 
żółtymi kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecany jako 
roślina tarasowa;

8a c9
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NEPETA – KOCIMIĘTKA
Nepeta ×faassenii 'Gletschereis' 
kocimiętka Fassena 'Gletschereis' – kwiaty jasnoniebieskie; liście 
szare, powcinane; dorasta do 0,5 m wys.;

5a c2

Nepeta ×faassenii 'Limelight' 
kocimiętka Fassena Limelight' – kwiaty jasnoniebieskie; liście 
cytrynowo-żółte; dorasta do 0,5 m wys.;

5a c2

Nepeta ×faassenii 'Superba' 
kocimiętka Fassena 'Superba' – kwiaty jasnoniebieskie; liście  
dorasta do 0,5 m wys.; obfite kwitnienie; zwarty pokrój;

5a c2

Nepeta 'Blue Dragon' 
kocimiętka  'Blue Dragon' – duże, niebieskie kwiatostany; sztywne 
pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a c2

Nepeta grandiflora 'Blue Danube'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Blue Danube' – niebieskie 
kwiatostany; sztywne pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a c2

Nepeta grandiflora 'Bramdean' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Bramdean' – duże, fioletowe 
kwiatostany; obfite kwitnienie; sztywne pędy;

5a c2

Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Dawn to Dusk' – jasnoróżowe 
kwiatostany; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a c2

Nepeta grandiflora 'Summer Magic'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Summer Magic' – niebieskofioletowe 
kwiatostany; obfite kwitnienie; zwarty pokrój; dorasta do ok. 0,8 m;

5a c2

Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Zinser's Giant' – duże, niebiesko-
fioletowe kwiatostany; zwarty pokrój; dorasta do ok. 0,8 m;

5a c2

Nepeta 'Leeds Castle'  
kocimiętka 'Leeds Castle' – duże, lawendowo-fioletowe,  
kłosowate kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;

5a c2

Nepeta nervosa 'Pink Cat'  
kocimiętka żyłkowana 'Pink Cat' – różowe kwiatostany; zwarty 
pokrój;

5a c2

Nepeta racemosa 'Blue Wonder' 
kocimiętka groniasta 'Blue Wonder' – kwiaty ciemnoniebieskie; 
liście o cytrynowym aromacie;

5a c2

Nepeta racemosa 'Grog' 
kocimiętka groniasta 'Grog' – kwiaty niebieskofioletowe; liście 
o cytrynowym aromacie;

5a c2

Nepeta racemosa 'Snowflake' 
kocimiętka groniasta 'Snowflake' – kwiaty czysto białe; dorasta  
do 0,5 m wys.;

5a c2

Nepeta 'Six Hills Giant' 
kocimiętka 'Six Hills Giant' – fioletowo – niebieskie kwiaty; dorasta 
do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a c2 
c5
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Nepeta 'Six Hills Gold' 
kocimiętka 'Six Hills Gold' – liście żółto obrzeżone; 
fioletowoniebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a c2

Nepeta subsessilis 'Pink Dreams'  
kocimiętka rozłożysta 'Pink Dreams' – duże różowe kwiatostany; 
dorasta do 0,8 m wys.;

5a c2

NYMPHAEA – GRZYBIENIE
Nymphaea 'Attraction'  
grzybienie 'Attraction' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a c5

Nymphaea 'Fabiola' 
grzybienie 'Fabiola' – kwiaty różowe; 5a c5

Nymphaea 'Marliacea Albida' 
grzybienie 'Marliacea Albida' – kwiaty białe; 5a c5

Nymphaea 'Marliacea Chromatella' 
grzybienie 'Marliacea Chromatella' – kwiaty żółte; 5a c5

OENOTHERA– WIESIOŁEK
Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri' 
wiesiołek krzewiasty 'Fyrverkeri' – bylina do ok. 0,6 m wys.; kwiaty 
duże, żółte;

4 c2

OPHIOPOGON – KONWALNIK
Ophiopogon planiscapus 'Niger'  
konwalnik płaskopędowy 'Niger' – dorasta do 0,4 m wys.; 
ciemnofioletowe liście; fioletowo-białe dzwonkowate kwiaty, 
zebrane w groniaste kwiatostany;

6b c2

ORIGANUM – LEBIODKA
Origanum laevigatum 'Herrenhausen' 
lebiodka gładka 'Herrenhausen' – purpurowo-fioletowe 
kwiatostany; dorasta do 0,6 m wys.;

4 c2

Origanum vulgare 'Aureum' 
lebiodka pospolita 'Aureum' – liście żółte, silnie aromatyczne jak 
u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a c2

Origanum vulgare 'Compactum' 
lebiodka pospolita 'Compactum' – zwarta, niska odmiana; 4 c2

Origanum vulgare 'Crinkle Leaf '  
lebiodka pospolita 'Crinkle Leaf ' – liście zółte, pomarszczone; 
pokrój zwarty;

5a c2

Origanum vulgare 'Gold Tip' 
lebiodka pospolita 'Gold Tip' – liście zielone z żółtymi 
końcówkami, silnie aromatyczne

5a c2

Origanum vulgare 'Thumble's Variety' 
lebiodka pospolita 'Thumble's Variety' – liście jaskrawożółte, silnie 
aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a c2

OSMUNDA – DŁUGOSZ
Osmunda regalis  
długosz królewski – bardzo ozdobna paproć polecana na wilgotne, 
zacienione stanowiska; 

3 c5
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Osmunda regalis 'Purpurascens'  
długosz królewski 'Purpurascens' – młode pędy i liście przebarwione 
są na czerwono, z czasem zielenieją;

3 c5

PACHYSANDRA – RUNIANKA
Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 
runianka japońska 'Green Carpet' – zwarty pokrój; pędy bardzo 
krótkie; jedna z najlepszych roślin okrywowych do cienia;

5b p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen' 
runianka japońska 'Green Sheen' – liście wyraźnie błyszczące, 
ciemnozielone;

5b p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge' 
runianka japońska 'Silver Edge' – liście delikatnie biało obrzeżone; 5b p11

Pachysandra terminalis 'Variegata' 
runianka japońska 'Variegata' – liście biało obrzeżone; 5b p11

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Albert Crousse'  
piwonia 'Albert Crousse' – kwiaty jasnoróżowe, duże, pełne, 
delikatnie pachnące;

5a c3

Paeonia 'Alexander Fleming' 
piwonia 'Alexander Fleming' – przyjemnie pachnące, kuliste, pełne, 
różowe kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a c3

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte kwiaty; 
dorasta do 0,7 m wys.;

5a c3

Paeonia 'Bowl of Beauty' 
piwonia 'Bowl of Beauty' – kwiaty pojedyncze, różowe  
z kremowym środkiem; płatki zaokrąglone;

5a c3

Paeonia 'Bridal Icing'  
piwonia 'Bridal Icing' – kwiaty duże, białe, podwójne 
z kremowożółtymi prątniczkami  w środku;

5a c3

Paeonia 'Candy Stripe'   
piwonia 'Candy Stripe' – duże kwiaty o postrzępionych, białych, 
różowo nakrapianych płatkach;

5a c3

Paeonia 'Celebrity' 
piwonia 'Celebrity' – pełne, różowo – białe kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Charles Burgess'  
piwonia 'Charles Burgess' – kwiaty pojedyńcze, czerwone 
z czerwono-żółtym, pełnym środkiem

5a c3

Paeonia 'Cheddar Cheese'  
piwonia 'Cheddar Cheese' – kwiaty duże, białe, półpełne 
z kremowożółtymi prątniczkami  w środku;

5a c3

Paeonia 'Cora Louise' Itoh Group  
piwonia 'Cora Louise' Itoh Group – kwiaty półpełne, biało-różowe 
z fioletowym środkiem; niezwykle oryginalne;

5a c3

Paeonia 'Coral Charm' 
piwonia 'Coral Charm' – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a c3
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Paeonia 'Coral Sunset' 
piwonia 'Coral Sunset' – kwiaty półpełne, koraloworóżowe, 
o spłaszczonym kształcie;

5a c5

Paeonia 'Court Jester' Itoh Group  
piwonia 'Court Jester' Itoh Group – kwiaty pojedyncze, 
żółtopomarańczowe z czerwonym środkiem;

5a c3

Paeonia 'Dark Eyes' Itoh Group  
piwonia 'Dark Eyes' Itoh Group – kwiaty pojedyncze, 
ciemnobordowe;

5a c3

Paeonia 'Dianne Parks' 
piwonia 'Dianne Parks' – duże, pełne, czerwone kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Duchesse de Nemours' 
piwonia 'Duchesse de Nemours' – kwiaty białe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Evening Dream'  
piwonia 'Evening Dream' – kwiaty różowe w dwóch odcieniach, 
pełne; niezwykle oryginalne;

5a c3

Paeonia 'Festiva Maxima' 
piwonia 'Festiva Maxima' – pełne, białe kwiaty z czerwonymi 
smugami, występującymi tylko na niektórych platkach;

5a c3

Paeonia 'Green Halo'  
piwonia 'Green Halo' – kwiaty zielonobiałe; półpełne; 5a c3

Paeonia 'Highlight'  
piwonia 'Highlight' – pełne, ciemnobordowe, prawie czarne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Hillary' Itoh Group  
piwonia 'Hillary' Itoh Group – brzoskwiniowo-różowe, pełne 
kwiaty; niezwykle oryginalne;

5a c3

Paeonia 'Immaculée' 
piwonia 'Immaculée' – kwiaty pełne, białe; 5a c3

Paeonia 'Jadwiga' 
piwonia 'Jadwiga' – półpełne różowe kwiaty z powcinanymi 
brzegami płatków;

5a c3

Paeonia 'Julia Rose' Itoh Group  
piwonia 'Julia Rose' Itoh Group – półpełne, 
łososiowopomarańczowe kwiaty;

5a c3

Paeonia 'Karl Rosenfield' 
piwonia 'Karl Rosenfield' – pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Kirinmaru'  
piwonia 'Kirinmaru' – duże kwiaty o białych, różowo nakrapianych 
płatkach;

5a c3

Paeonia 'Miss America' 
piwonia 'Miss America' – białe, półpełne kwiaty z żółtym środkiem; 5a c3

Paeonia 'Monsieur Jules Elie' 
piwonia 'Monsieur Jules Elie' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Morning Kiss'  
piwonia 'Morning Kiss' – kwiaty duże, pełne, różowobiałe; 5a c3
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Paeonia 'Old Fainthful'  
piwonia 'Old Fainthful' – kwiaty pełne, czerwone; 5a c3

Paeonia 'Old Rose Dandy' Itoh Group 
piwonia 'Old Rose Dandy' – kwiaty łososiowopomarańczowe 
z purpurowym środkiem;

5a c3

Paeonia 'Otto Froebel'  
piwonia 'Otto Froebel' – kwiaty pojedyncze, czerwone; 5a c3

Paeonia 'Paula Fay'  
piwonia 'Paula Fay' – kiwaty półpełne, jaskraworóżowe; sztywne pędy; 5a c3

Paeonia 'Pillow Talk' 
piwonia 'Pillow Talk' – kwiaty różowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Pink Hawaiian Coral'  
piwonia 'Pink Hawaiian Coral' – kiwaty koralowopomarańczowe, 
półpełne;

5a c3

Paeonia 'Red Charm' 
piwonia 'Red Charm' – ciemnoczerwone, pełne kwiaty; 5a c3

Paeonia 'Red Magic' 
piwonia 'Red Magic' – kwiaty czerwone, pełne; 5a c3

Paeonia 'Red Sara Bernhardt'  
piwonia 'Red Sara Bernhardt' – kwiaty czerwonoróżowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Sara Bernhardt' 
piwonia 'Sarah Bernhardt' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a c3

Paeonia 'Scarlett  O'Hara' 
piwonia 'Scarlett  O'Hara' – kwiaty czerwone, półpełne z bardzo 
rozwiniętymi żółtymi prątniczkami 

5a c3

Paeonia 'Shirley Temple' 
piwonia 'Shirley Temple' – kwiaty duże, pełne, białoróżowe; 5a c3

Paeonia 'Top Brass' 
piwonia 'Top Brass' – kwiaty duże, biało-cytrynowe, pełne; 5a c3

Paeonia 'White Towers'  
piwonia 'White Towers' – kwiaty białe, pełne; 5a c3

Paeonia 'Władysława' 
piwonia 'Władysława' – kwiaty pojedyncze, różowe 
z jasnokremowym środkiem;

5a c3

Paeonia 'Yellow Crown' Itoh Group  
piwonia 'Yellow Crown' Itoh Group – kwiaty duże, pełne, żółte 
z czerwonym środkiem;

5a c3

PANICUM – PROSO

Panicum virgatum 'Northwind'  
proso rózgowate 'Northwind' – zwarta, wyprostowana trawa 
osiągająca 1,6 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a c3

Panicum virgatum 'Prairie Sky' 
proso rózgowate 'Prairie Sky' – zwarta, wyprostowana trawa  
do 1,5 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a c3
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Panicum virgatum 'Rehbraun' 
proso rózgowate 'Rehbraun' – trawa do 1,2 m wys.; liście 
przebarwiają się jesienią na ciemnoczerwono;

5a c3

Panicum virgatum 'Sangria'  
proso rózgowate 'Sangria' – zwarta, wyprostowana trawa do  
1,5 m wys.; liście zielone z czerwonymi końcówkami;

5a c3

Panicum virgatum 'Shenandoah' 
proso rózgowate 'Shenandoah' – trawa do 1,2 m wys.; liście szybko 
przebarwiają się na czerwono;

5a c3

Panicum virgatum 'Squaw' 
proso rózgowate 'Squaw' – odmiana ozdobna z licznych, 
ciemnoróżowych kwiatostanów;

5a c3

Panicum virgatum 'Warrior'  
proso rózgowate 'Warrior' – liście zielone, jesienią przebarwiają się 
na purpurowo; odmiana dorasta do 1,2 m wys.

5a c3

PENNISETUM – ROZPLENICA

Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; 
purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;

9 c3

Pennisetum alopecuroides f. viridescens 
rozplenica japońska f. viridwescens – trawa do 1 m wys.;  duże, 
ciemnopurpurowe,  kwiatostany; łodygi sztywne; liście łukowato 
przewisają;

6b c3

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 
rozplenica japońska 'Hameln' – ozdobna trawa dorastająca do  
1 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;

6a c3 
c5

Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'  
rozplenica japońska 'Hameln Gold' – ozdobna trawa o żółtych 
liściach, dorastająca do 0,5 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Lady U'  
rozplenica japońska 'Lady U' – ozdobna trawa dorastająca  
do 1,5 m wys.; beżowofioletowe kwiatostany;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'Moudry' 
rozplenica japońska 'Moudry' – trawa o rozłożystym pokroju; 
szerokie liście ładnie przebarwiają się jesienią na czerwono;

6a c3

Pennisetum alopecuroides 'National Arboretum'  
rozplenica japońska 'National Arboretum' – niska, rozłożysta trawa; 
liście szerokie; liczne, stalowoszare kwiatostany;

6a c3

PHLOMIS – ŻELEŹNIAK

Phlomis russeliana 
żeleźniak Russela – kremowożółte, ułożone piętrowo na pędach 
kwiatostany; sztywne, omszone pędy;

6a c5

PHLOX – FLOKS, PŁOMYK

Phlox amplifolia 'Skootekitehi' 
floks wielkolistny 'Skootekitehi' – intensywnie fioletowo-czerwone 
kwiaty; dorasta do 1 m;

4 c2 
c5
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Phlox paniculata 'Abendglut' 
floks wiechowaty 'Abendglut' – amarantowe kwiaty; 4 c2 

c5
Phlox paniculata 'Blue Boy' 
floks wiechowaty 'Blue Boy' – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty 
jednolicie fioletowoniebieskie, pachnące;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Butonik' 
floks wiechowaty 'Butonik' – kwiaty fioletowo-różowe, pozostają 
w pąkach; niezwykle oryginalne;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Cwiet Jabłoni' 
floks wiechowaty 'Cwiet Jabloni' – duże, jasnoróżowe kwiaty 
z białym oczkiem; dorasta do 0,7 m;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Czarodiej' 
floks wiechowaty 'Czarodiej' – kwiaty duże, fioletowe; 4 c5

Phlox paniculata 'Drakon'  
floks wiechowaty 'Drakon' – kwiaty dwukolorowe, fioletowe 
z ciemnym środkiem i smugami na płatkach;

4 c2

Phlox paniculata 'Dymczatnyj Koral' 
floks wiechowaty 'Dymczatnyj Koral' – kwiaty duże, koraloworóżowe; 4 c2

Phlox paniculata 'Goldmine' 
floks wiechowaty 'Goldmine' – liście szeroko żółto obrzeżone; 
kwiaty różowoczerwone;

4  
c5

Phlox paniculata 'Griel'  
floks wiechowaty 'Griel' – kwiaty duże, fioletowo-białe; 4 c2 

c5

Phlox paniculata 'Kirmeslander'  
floks wiechowaty 'Kirmeslander' – kwiaty białe z ciemnoróżowym 
środkiem;

4 c2

Phlox paniculata 'Merlinka' 
floks wiechowaty 'Merlinka' – kwiaty duże, białe; 4 c2

Phlox paniculata 'Miłyj Drug'  
floks wiechowaty 'Miłyj Drug' – kwiaty duże, jasnoróżowe 
z ciemniejszym środkiem;

4 c2

Phlox paniculata 'Natural Feelings' 
floks wiechowaty 'Natural Feelings' – oryginalna odmiana 
o pełnych, postrzępionych, zielono-różowych kwiatach;

4 c2

Phlox paniculata 'Niebiesa' 
floks wiechowaty 'Niebiesa' – kwiaty białe, w pąkach niebieskie; 
niezwykle oryginalne;

4 c2

Phlox paniculata 'Olienka'  
floks wiechowaty 'Olienka' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym 
środkiem;

4 c5

Phlox paniculata 'Orange Perfection' 
floks wiechowaty 'Orange Perfection' – kwiaty pomarańczowe 
z ciemnym środkiem;

4 c2

Phlox paniculata 'Russkij Sjurpriz Rozowyj' 
floks wiechowaty 'Russkij Sjurpriz Rozowyj' – kwiaty fioletowe, 
pokarbowane, pozostają w pąkach; niezwykle oryginalne;

4 c2
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Phlox paniculata 'Tequila Sunrise'  
floks wiechowaty 'Tequila Sunrise' – kwiaty jaskrawo malinowe 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 c2 
c5

Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' 
floks wiechowaty 'Wilhelm Kesselring' – kwiaty fioletowe z dużym, 
białym środkiem;

4 c2

Phlox paniculata 'Zołuszka' 
floks wiechowaty 'Zołuszka' – kwiaty jasnofioletowe 
z ciemnofioletowym środkiem;

4 c2

Phlox subulata 'Spring Blue'  
floks szydlasty 'Spring Blue' – kwiaty jasnoniebieskie; bardzo obfite 
kwitnienie;

4 c2

Phlox subulata 'Spring Hot Pink'  
floks szydlasty 'Spring Hot Pink' – kwiaty intensywnie różowe; 
bardzo obfite kwitnienie;

4 c2

Phlox subulata 'Spring Purple'  
floks szydlasty 'Spring Purple' – kwiaty fioletoworóżowe; bardzo 
obfite kwitnienie;

4 c2

PHORMIUM – TĘGOSZ
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 c9

Phormium 'Rainbow Queen'  
tęgosz 'Rainbow Queen' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie, 
purpurowe, różowo obrzeżone liście; polecana jako roślina 
tarasowa; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8 c9

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 c6

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 c9

PHYSALIS – MIECHUNKA
Physalis alkekengi var. franchetii  
miechunka rozdęta odmiana Francheta – rośliny ozdobna 
z owoców, przypominających pomarańczowe lampiony;

3 c5

PHYSOSTEGIA – ODĘTKA
Physostegia virginiana 'Variegata'  
odętka virginijska 'Variegata' – liście białopstre; kwiaty różowe; 
bylina do 1 m wys.;

4 c2 
c5

POLYSTICHUM – PAPROTNIK
Polystichum setiferum  
paprotnik szczecinkozębny – liście zielone, głęboko powcinane, 
o sierpowatym kształcie;

5b c5
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PULMONARIA – MIODUNKA
Pulmonaria 'Moonshine' 
miodunka 'Moonshine' – kwiaty niebiesko-białe; liście srebrzyste; 
doskonała roślina okrywowa;

5a c3

Pulmonaria 'Shrimps on the Barbie' 
miodunka 'Shrimps on the Barbie' – kwiaty różowe; biało 
nakrapiane liście; doskonała roślina okrywowa;

5a c3

Pulmonaria 'Trevi Fountain'  
miodunka 'Trevi Fountain' – kwiaty niebieskie; biało nakrapiane 
liście; doskonała roślina okrywowa;

5a c3

RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ
Rheum palmatum var. tanguticum 
rabarbar dłoniasty podgat. tangucki – liście duże, powcinane, 
młode liście czerwone; dorasta do 2 m wys.;

5a c5

Rheum rhabarbarum 'Victoria' 
rabarbar kędzierzawy 'Victoria' – roślina jadalna; odmiana średniowczesna; 5a c5

RODGERSIA – RODGERSJA
Rodgersia aesculifolia 
rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone jak 
u kasztanowca; białe, kremowe lub różowe, wiechowate 
kwiatostany;

5a c5

Rodgersia podophylla  
rodgersja stopowcolistna – okazała, długowieczna bylina 
o dłoniasto złożonych liściach; białe kwiaty zebrane  
w wiechowate kwiatostany;

5a c5

RUDBECKIA – RUDBEKIA
Rudbeckia 'Flamenco Apricot'  
rudbekia 'Flamenco Apricot' – duże, półpełne, 
pomarańczowoczerwone kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'  
rudbekia 'Flamenco Dark Orange' – duże, pełne, czerwone kwiaty 
z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco True Red'  
rudbekia 'Flamenco True Red' – duże, pełne, ciemnoczerwone 
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'  
rudbekia 'Flamenco Vanilla' – duże, półpełne, jasnopomarańczowe 
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 
rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' – okazała bylina, dorastająca do 
0,6 m wys.; największą ozdobą są niezwykle liczne, żółte kwiaty 
z czarnym środkiem; obfite kwitnienie;

4 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  
c3
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Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'  
rudbekia naga 'Goldquelle' – bylina dorasta do 1 m wys.; kwiaty 
cytrynowo-żółte, pełne; 

4 c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'  
rudbekia 'Littlebeckia Sunshine' – drobne, żółte kwiaty z czarnym 
środkiem; zwarty, niski pokrój;

7b c5

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 
rudbekia lśniąca 'Herbstsonne' – wysoka bylina dorastająca  
do 2,5 m wys.; duże żółte kwiaty;

4 c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love'  
rudbekia 'SmileyZ Big Love' – bylina dorasta do 0,5 m; kwiaty żółte 
z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'   
rudbekia 'SmileyZ Big Luck' – duże, żółte kwiaty 
z ciemnoczerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Shine'  
rudbekia 'SmileyZ Big Shine' – bylina kwitnąca od czerwca do 
października; kwiaty żółte z bordowym środkiem; dorasta  
do 0,6 m wys.;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'  
rudbekia 'SmileyZ Chocolate' – duże, ciemnoczerwone kwiaty 
z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy'  
rudbekia 'SmileyZ Happy' – duże, pomarańczowoczerwone kwiaty 
z ciemnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing' 
rudbekia 'SmileyZ Kissing' – niska bylina dorastająca do 0,4 m wys. 
o zwartym pokroju; kwiaty pomarańczowe z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Party'  
rudbekia 'SmileyZ Party' – nowa odmiana dosrastająca do  
0,4 m wys.; źółte kwiaty z bordowo-brązowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'  
rudbekia Sunbeckia 'Carolina' – duże, pomarańczowe kwiaty 
z ciemnym środkiem; 

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR  
rudbekia Sunbeckia 'Ophelia' – bylina kwitnąca od czerwca do 
października; duże pojedyncze żółte kwiaty z zielonym środkiem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR 
rudbekia Sunbeckia 'Paulina' – nowa odmiana o zwartym 
pokroju; intensywnie żółto-złoty kolor kwiatów; dorasta  
do 0,5 m wys.;

7b c5

SALVIA – SZAŁWIA
Salvia nemorosa 'Caradonna' 
szałwia omszona 'Caradonna' – kwiaty fioletowoniebieskie; 
ciemnofioletowe pędy; dorasta do 0,5 m wys.; 

5a c2 
c3
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Salvia nemorosa 'Midnight Rose'  
szałwia omszona 'Midnight Rose' – kwiaty różowe; dorasta  
do 0,5 m wys.;  

5a c2

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 
szałwia omszona 'Ostfriesland' – zwarta, gęsta bylina dorastająca  
do 0,5 m wys.; kwiaty fioletowoniebieskie;

5a c2

Salvia nemorosa 'Salute Deep Blue'  
szałwia omszona 'Salute Deep Blue' – zwarta, karłowa odmiana 
osiągająca 25 cm wys.; kwiaty niebieskie;

5a 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 c3

SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG
Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel' 
krwiściąg hakusański 'Lilac Squirrel' – bylina dorastająca do 0,9 m 
wys.; różowe, przewisające kwiatostany; niezwykle oryginalne;

5a c5

Sanguisorba officinalis 'Arnhem' 
krwiściąg lekarski 'Arnhem' – bylina dorastająca do 2 m wys.; 
różowe kwiatostany zebrane w kuliste główki; ażurowy pokrój;

4 c5

SAPONARIA – MYDLNICA
Saponaria ocymoides  
mydlnica bazyliowata – drobne, jasnoróżowe kwiaty; bylina skalna, 
okrywowa;

4 c5

SATUREJA – CZĄBER
Satureja montana 
cząber górski – dorasta do 0,4 m; aromatyczne liście; do stosowania 
jako przyprawa w kuchni;

6a c2

SEDUM – ROZCHODNIK
Sedum alboroseum 'Mediovariegatum' 
rozchodnik białoróżowy 'Mediovariegatum' – liście bardzo 
efektowne, żółtopstre;

4 c2

Sedum 'Marina' 
rozchodnik 'Marina' – niebiesko-szare liściez odcieniem purpury; 
różowe kwiatostany; dorasta do 0,4 m wys.;

4 c2 
c5

Sedum 'Matrona' 
rozchodnik 'Matrona' – liście i pędy fioletowozielone; kwiaty 
bladoróżowe; dorasta do 0,6 m wys.;

4 c2

Sedum sediforme 'Gold'  
rozchodnik nicejski 'Gold' – liście drobne, wałeczkowate 
o złotożółtej barwie; dorasta do 0,2 m wys.

6a c2

Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'  
rozchodnik łopatkowaty 'Cape Blanco' – karłowa bylina 
zimozielona o szaro-niebieskawych liściach; kwiaty żółte;

5a c2

Sedum spectabile 'Brillant' 
rozchodnik okazały 'Brillant' – liście niebieskawe; kwiaty różowe; 
dorasta do 0,6 m wys.

4 c2
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Sedum spurium 'Dragon's Blood'  
rozchodnik kaukaski 'Dragon's Blood' – okrągłe, 
burgundowoczerwone liście, różowe kwiatostany;

4 c2

Sedum Sunsparkler 'Dream Dazzler'  
rozchodnik Sunsparkler 'Dream Dazzler' – fioletowe liście 
z różowym brzegiem; różowe kiwaty; niezwykle dekoracyjna 
odmiana z liści;

4 c2

Sedum Sunsparkler 'Firecracker' PBR  
rozchodnik Sunsparkler 'Firecracker' – niska odmiana 
o purpurowych liściach; kompaktowy pokrój; kwiaty drobne, 
ciemnoróżowe;

4 c2 
c5

Sedum Sunsparkler 'Wildfire' PBR  
rozchodnik Sunsparkler 'Wildfire' – roślina o szybkim wzroście; 
liście w atrakcyjnym wiśniowo-czerwonym kolorze z różową 
obwódką; duże różowe kwiaty;

4 c2

Sedum telephium 'Chocolate Drop' PBR 
rozchodnik wielki 'Chocolate Drop' – ciemnobordowe, błyszczące 
liście i ciemnoróżowe, luźne kwiatostany; dorasta do 0,6 m wys.;

4 c2

Sedum 'Touchdown Teak' PBR  
rozchodnik 'Touchdown Teak' – roślina o zwartym 
wyprostowanym pokroju; liście oliwkowo-zielone, przebarwiające 
się na ciemnopurpurowo; kwitnie obficie od sierpnia do września; 
kwiaty różowe;

4 c2

SOLIDAGO – NAWŁOĆ
Solidago 'Goldzwerg' 
nawłoć 'Goldzwerg – karłowa odmiana do 30 cm; obfite kwitnienie; 4 c2

Solidago 'Hiddigeigei' 
nawłoć 'Hiddigeigei' – intensywnie żółte liście, najbardziej atrakcyjne 
na wiosnę; żółte, luźne kwiatostany jesienią; dorasta do 0,5 m; 

4 c2

Solidago rugosa 'Fireworks'  
nawłoć pomarszczona 'Fireworks' – kwiaty ciemnożółte, zebrane 
w podłużne kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; roślina bardzo 
efektowna późną jesienią;

4 c2 
c5

SPARTINA – SPARTYNA

Spartina pectinata 'Aureomarginata' 
spartyna grzebieniasta 'Aureomarginata' – szybko rozrastająca się 
trawa, osiąga 1,5 m wys.; liście przewisające, żółto obrzeżone;

5a c5

STACHYS – CZYŚCIEC

Stachys byzantina 'Big Ears'  
czyściec wełnisty 'Big Ears' – ogromne, szare, omszone liście; kwiaty 
jasnofioletowe;

5a c2

Stachys byzantina 'Silver Carpet' 
czyściec wełnisty 'Silver Carpet' – odmiana o intensywnie 
srebrzystych liściach; osiąga 35 cm wys.;

5a c2
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SUCCISELLA – CZARCIKĘSIK

Sucissela inflexa 'Frosted Pearls'  
czarcikęsik Kluka 'Frosted Pearls' – bardzo oryginalna bylina 
o drobnych, kulistych, jasnoróżowych kwiatostanach; osiąga 1 m wys.;

5a c2

THALICTRUM – RUTEWKA

Thalictrum delavayi 'Hewitt's Double' 
rutewka Delavaya 'Hewitt's Double' – pełne, fioletowe kwiaty; 5a c5

TRACHYCARPUS – SZORSTKOWIEC

Trachycarpus fortunei  
szorstkowiec Fortune'a – najbardziej wytrzymały na mróz gatunek 
palmy naszym klimacie; liscie duże, bardzo efektowne;

7b c9

TRADESCANTIA – TRZYKROTKA

Tradescantia 'Temptation'  
trzykrotka 'Temptation' – kwiaty fioletowe z białymi podsadkami; 5b c5

TRIFOLIUM – KONICZYNA

Trifolium ochroleucon 
koniczyna żółtobiała – kwiaty duże, żółtobiałe, kuliste; roślina 
dorasta do 50 cm wys.;

4 c2

Trifolium repens 'Atropurpureum' 
koniczyna biała 'Atropurpureum' – liście ciemnobordowe z zielonym 
brzegiem; doskonała roślina okrywowa; dorasta do 20 cm;

4 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 c2

UNCINIA – UNCINIA

Uncinia uncinata 'Rubra'  
uncinia haczykowata 'Rubra' – liście czerwonopurpurowe, wąskie; 
tworzy rozłożyste kępy;

8a c5

VERBENA – WERBENA

Verbena bonariensis 
werbena argentyńska – piękna, miododajna bylina dorastająca  
do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste kwiatostany 
na końcach pędów; roślina przyciągająca motyle; bylina mało 
wytrzymała na mróz, ale zimuje w postaci nasion;

7b c5

VERONICA – PRZETACZNIK

Veronica austriaca 'Knallblau'  
przetacznik ząbkowany 'Knallblau' – szafirowoniebieskie kwiaty; 
dorasta do 30 cm wys.;

4 c2

Veronica longifolia 'Charlotte' 
przetacznik długolistny 'Charlotte' – białe kwiatostany w kształcie 
kłosów, liście szarozielone z białym brzegiem;

4 c2
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Veronica spicata 'Atomic Red Ray'  
przetacznik kłosowy 'Atomic Red Ray' – lilaróżowe kwiaty zebrane 
w kłosowate kwiatostany; osiąga 0,45 m wys.;

5a c3

Veronica spicata 'Bubblegum Candles'  
przetacznik kłosowy 'Bubblegum Candles' – niska, zwarta odmiana; 
kwiaty ciemnoróżowe;

c2

Veronica spicata 'Rotfuchs' 
przetacznik kłosowy 'Rotfuchs' – kwiaty ciemnoróżowe zebrane 
w bardzo liczne kłosowate kwiatostany; osiąga 0,2–0,3 m wys.;

5a c3

Veronica spicata 'Royal Candles'  
przetacznik kłosowy 'Royal Candles' – niska, zwarta odmiana; 
kwiaty ciemnoniebieskie;

5a c2

Veronica spicata 'Snow Candles'  
przetacznik kłosowy 'Snow Candles' – niska, zwarta odmiana; 
kwiaty czysto białe;

5a c2

Veronica spicata 'Ulster Blue Dwarf '  
przetacznik kłosowy 'Ulster Blue Dwarf ' – szafirowe kwiaty zebrane 
w kłosy; dorasta do 40 cm wys.;

5a c3

WALDSTEINIA – PRAGNIA

Waldsteinia ternata 
pragnia syberyjska – żółte, drobne kwiaty; dorasta do 0,2 m; 
zimozielona roślina okrywowa;

3 c2

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie liście; 
okazałe kwiatostany;

5a c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim, 
żółtym paskiem po środku; 

6a c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym pasem 
pośrodku;

6a c5

Yucca gloriosa 'Variegata'  
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone; 7b c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'  
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; 
roślina o egzotycznym wyglądzie;

7a c3
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CONIFERS

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ABIES – JODŁA

Abies alba 'Pyramidalis' 
jodła pospolita 'Pyramidalis'  – pokrój stożkowy; 5a 20–30 c3

Abies alba 'Vesely' 
jodła pospolita 'Vesely' – zwarta, karłowa odmiana; 5a 15–20 c3

Abies ×arnoldiana 'Jadwiga' 
jodła Arnolda 'Jadwiga' – odmiana szybko i obficie szyszkuje; 
wzrost silny;

5a 15–20 c3

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 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
280–300

c3 
c30 
c30 
c43 
c60 
c60 
c80 
c100 
c100 
c130
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Abies concolor 'Compacta' 
jodła jednobarwna 'Compacta' – zwarta, karłowa forma; igły 
srebrnoniebieskie;

4 15–20 c3

Abies concolor 'Wintergold' 
jodła jednobarwna 'Wintergold' – w zimie igły złotożółte; 4 20–30 c3

Abies fargesii 'Headfort' 
jodła Fargesa 'Headfort' – pokrój horyzontalny; 5b 30–40 c7,5

Abies fraseri 
jodła Frasera – średniej wielkości drzewo o regularnym 
pokroju;

5b 100–120 c30

Abies homolepis 
jodła nikko – bardzo ozdobna jodła, pochodząca z gór Japonii; 6a 140–160 

160–180
c70 
c80

 

Abies koreana 
jodła koreańska – drzewo do 8 – 10 m wys.; wzrost powolny; 
obficie szyszkuje;

5b

30–40 
80–100 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
260–280 
280–300

c3 
c30 
c30 
c43 
c70 
c80 
c80 
c90 
c100 
c110 
c130 
c130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abies koreana 'Discus'  
jodła koreańska 'Discus' – zwarta, stożkowata odmiana; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Golden Glow' 
jodła koreańska 'Golden Glow'  – igły złotożółte; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Silberlocke' 
jodła koreańska 'Silberlocke' – powykręcane do góry igły; 5b 15–20 c3

Abies koreana 'Silberperle' 
jodła koreańska 'Silberperle' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana;

5b 15–20 c3

Abies koreana 'Silver Show' 
jodła koreańska 'Silver Show' – powykręcane do góry igły; 
najlepsza tego typu odmiana;

5b 20–30 c3

Abies lasiocarpa 'Argentea' 
jodła górska 'Argentea' – srebrnoniebieskie igły; 4 20–30 

100–120
c3 

c30 
 

Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue' 
jodła górska 'Kenwith Blue' –wysoki krzew o zwartym 
pokroju; igły intensywnie niebieskie;

4 20–30 c3

Abies nordmanniana 'Golden Spreader' 
jodła kaukaska 'Golden Spreader' – igły złotożółte; wzrost 
powolny; pokrój zwarty;

6a 15–20 c3
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Abies nordmanniana 'Kolumnowa' 
jodła kaukaska 'Kolumnowa' – wzrost powolny; pokrój 
kolumnowy, później stożkowaty;

6a 30–40 c3

Abies nordmanniana 'Kulista' 
jodła kaukaska 'Kulista' – wzrost powolny; pokrój kulisty, 
później stożkowaty;

6a 20–25 
60–80

c3 
c30 

 

Abies nordmanniana 'Pendula' 
jodła kaukaska 'Pendula' – pokrój zwisły; 6a 20–30 

40–60
c3 

c7,5

Abies pinsapo 'Fastigiata' ' 
jodła hiszpańska 'Fastigiata' – pokrój wąsko stożkowaty; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Glauca' 
jodła szlachetna 'Glauca' – igły intensywnie niebieskie; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Hupp's Single Snake'  
jodła szlachetna 'Hupp's Single Snake' – monstrualna 
forma o luźnym, nieregularnym pokroju; czasami wytwarza 
pojedyncze kilkumetrowe, nierozgałęzione pędy;

6a 20–30 c3

Abies procera 'Sherwoodii' 
jodła szlachetna 'Sherwoodii' – igły żółte; wzrost powolny; 6b 20–30 c3

Abies sibirica  
jodła syberyjska – rzadko uprawiany gatunek jodły rosnący 
naturalnie na ogromnych obszarach północnej Rosji;

1 30–40 c3

Abies veitchii 'Kramer' 
jodła Veitcha 'Kramer' – karłowa, nieregularna forma; 5a 20–30 c3

Abies veitchii 'Pendula Select' 
jodła Veitchi 'Pendula Select' – forma zwisająca; wytwarza 
przewodnik;

5a 20–30 c3

ARAUCARIA – ARAUKARIA

Araucaria araucana  
araukaria chilijska (igława chilijska) – niezwykle oryginalne 
drzewo pochodzące z Chile i Argentyny; bardzo regularny, 
stożkowaty pokrój; igły sztywne, ciemnozielone;

7b 20–30 c3

CEDRUS – CEDR

Cedrus deodara 'Feelin' Blue'  
cedr himalajski 'Feelin' Blue' – pokrój początkowo płaski, 
z czasem kopulasty; igły srebrzystoniebieskie;

7a 30–40 c6

Cedrus deodara 'Pendula'  
cedr himalajski 'Pendula' – odmiana o zwisającym, 
nieregularnym pokroju; igły długie, zielone;

7a 60–80 c6

Cedrus libani 'Atlantica Glauca'  
cedr libański 'Atlantica Glauca' – igły srebrzystoszare; 7a 60–80 c6

Cedrus libani 'Atlantica Pendula' 
cedr libański 'Atlantica Pendula' – płacząca odmiana 
o nieregularnym, majestatycznym pokroju; igły 
szaroniebieskie;

7a 60–80 c6
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CEPHALOTAXUS – GŁOWOCIS
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'  
głowocis japoński 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; szerokie, 
miękkie igły;

6b 20–30 c3

CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK
Chamaecyparis obtusa 'Chirimen' 
cyprysik tępołuskowy 'Chirimen' – grube, wałeczkowate pędy, 
wzniesone do góry; pokrój kolumnowy; wzrost powolny;

6b 20–25 c3

Chamaecyparis pisifera '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 
160–180

c7,5 
c25

Ginkgo biloba 'Baldi' 
miłorząb dwuklapowy 'Baldi' – karłowa odmiana o kulistym 
pokroju;

5a 60–80 c5

Ginkgo biloba 'Mariken' 
miłorząb dwuklapowy 'Mariken' – bardzo karłowa forma; 
pokrój kulisty;

5a 30–40 
120–140

c9 
c45

 
pa

Ginkgo biloba 'Menhir' PBR  

miłorząb dwuklapowy 'Menhir' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 160–180 c55

Ginkgo biloba 'Saratoga' 
miłorząb dwuklapowy 'Saratoga' – liście różnokształtne, 
wydłużone; pokrój piramidalny;

5a 40–60 c5

Ginkgo biloba 'Troll' 
miłorząb dwuklapowy 'Troll' – bardzo karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5a 30–40 c6

JUNIPERUS – JAŁOWIEC
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata'  
jałowiec chiński 'Expansa Variegata' – odmiana płożąca; pędy 
nieregularnie kremowo upstrzone;

6a 40–60 c7,5

Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata'  
jałowiec chiński 'Plumosa Aureovariegata' – odmiana 
o kielichowatym pokroju; pędy żywozielone, nieregularnie 
żółto upstrzone;

6a 40–60 c7,5

Juniperus chinensis 'Stricta' 
jałowiec chiński 'Stricta' – pokrój szerokostożkowaty; igły 
szaroniebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus communis 'Brynhyfryd Gold'  
jałowiec pospolity 'Brynhyfryd Gold' – karłowa, kolumnowa 
odmiana; młode przyrosty złocistożółte;

6a 30–40 c3

Juniperus communis 'Gold Cone' 
jałowiec pospolity 'Gold Cone' – igły żółte; wolno rosnąca, 
kolumnowa forma;

6a 25–30 c3
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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 davurica 'Leningrad' 
jałowiec dawurski 'Leningrad' – płożący się krzew 
o jasnozielonych igłach; osiąga 0,4 m wys. i 2 m szerokoś

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' 
jałowiec płożący 'Andorra Variegata' – zwarta, płożąca się 
odmiana; gałęzie biało pstre;

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 
jałowiec płożący 'Blue Chip' – niska, płożąca się odmiana; igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis '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 'Pancake' 
jałowiec płożący 'Pancake' – bardzo niska, ścieląca się 
odmiana; igły szarozielone;

4 15–20 c3

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 
jałowiec płożący 'Wiltonii' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
niebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Dierks Goldpfitzer'  
jałowiec Pfitzera 'Dierks Goldpfitzer' – niska, ścieląca się 
odmiana; igły złocistożółte;

5a 60–80 c7,5

Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' 
jałowiec Pfitzera 'Gold Star' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
złocistożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Heinrich Gold'  
jałowiec Pfitzera 'Heinrich Gold' – wolno rosnąca, ścieląca się 
odmiana; igły ciemnożółte;

5a 20–30 c3 

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' 
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczysto zielone; bardzo 
wysoka, ścieląca się forma;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' – forma bonsai 
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczysto zielone; bardzo 
wysoka, ścieląca się forma;

5a 100–120 c180
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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 40–60 c7,5

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca'  
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Glauca' – pokrój rozłożysty;  
pędy srebrzystoszare;

5a 40–60 c7,5

Juniperus procumbens 'Kishiogima' 
jałowiec rozesłany 'Kishiogima' – wolno rosnący, ścielący się 
krzew; młode przyrosty złotożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 
jałowiec skalny 'Blue Arrow' – podobny do 'Skyrocket', ale 
węższy pokrój;

5a 40–60 c3

Juniperus squamata 'Blue Carpet' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' – odmiana ścieląca się; igły 
intensywnie niebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Blue Compact' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Compact' – wolno rosnąca, płożąca 
się odmiana; igły srebrzystoszare;

5a 25–30 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 'Dream Joy' 
jałowiec łuskowaty 'Dream Joy'  – wolno rosnąca, płożąca 
odmiana; młode przyrosty złotożółte;

5a 30–40 c7,5

Juniperus squamata 'Holger' 
jałowiec łuskowaty 'Holger' – pokrój rozłożysty; młode 
przyrosty żółte;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Little Joanna' PBR 

jałowiec łuskowaty 'Little Joanna' – wolno rosnąca, płożąca się 
odmiana; igły srebrzystoszare;

5a 25–30 c3

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;

4 140–160 
180–200

c5 
c20
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Larix decidua 'Horstmann Recurved' 
modrzew europejski 'Horstmann Recurved' – pędy spiralnie 
poskręcane; igły zielone;

4 180–200 c55

Larix decidua 'Puli' 
modrzew europejski 'Puli' – forma płacząca; 4 120–160 c10 pa

Larix kaempferi  
modrzew japoński – drzewo o rozłożystym pokroju; igły 
szaroniebieskawe;

5a 180–200 c20 

Larix kaempferi 'Diana' 
modrzew japoński 'Diana' – gałęzie spiralnie poskręcane; igły 
niebieskawe;

5a 180–200 c55

Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 
modrzew japoński 'Stiff Weeper' – regularna, zwisająca 
korona; igły niebieskie;

5a
160–180 
180–200 
120–160

c43 
c55 
c10

pa 
 

pa
METASEQUOIA – METASEKWOJA

Metasequoia glyptostroboides 
metasekwoja chińska – bardzo oryginalne drzewo, zrzucające 
na zimę długie, delikatne igły;

6a 100–120 c7,5

Metasequoia glyptostroboides 'Golden Guusje' 
metasekwoja chińska 'Golden Guusje' – igły ciemnożółte; 6a 60–80 c5

Metasequoia glyptostroboides 'Matthaei Broom' 
metasekwoja chińska 'Matthaei Broom' – zwarta, karłowa 
odmiana; dorasta do 2 m wys;

6a 60–80 c5

Metasequoia glyptostroboides 'Miss Grace 
metasekwoja chińska 'Miss Grace' – forma zwisająca; pokrój 
parasolowaty;

6a 80–100 c5 pa

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 60–80 c5

Picea abies 'Aurea' 
świerk pospolity 'Aurea' – igły złotożółte; 4 20–30 c3

Picea abies 'Aurea Magnifica' 
świerk pospolity 'Aurea Magnifica' – igły żółte; majestatyczny, 
przewisający pokrój;

4 20–30 c3

Picea abies 'Cobra'  
świerk pospolity 'Cobra'  – wyjątkowo oryginalna odmiana 
o płaczącym pokroju i długich, wężowatych pędach;

4 20–25 c3

Picea abies 'Cranstonii' 
świerk pospolity 'Cranstonii' – forma „wężowa”; drzewo 
o oryginalnym wyglądzie;

4 300–320 c130
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Picea abies 'Cruenta' 
świerk pospolity 'Cruenta' – młode przyrosty 
ciemnoczerwone;

4 20–25 c3

Picea abies 'Finedonensis' 
świerk pospolity 'Finedonensis' – młode przyrosty 
kremowożółte;

4 20–30 c3

Picea abies 'Fredrowiana'  
świerk pospolity 'Fredrowiana' – historyczna polska odmiana 
świerka; wzrost powolny; pokrój gęsty, stożkowaty;

4 20–30 c3

Picea abies 'Georges de Belder'  
świerk pospolity 'Georges de Belder' – młode przyrosty 
kremowożółte;

4 20–30 c3

Picea abies 'Gold Drift' 
świerk pospolity – płacząca odmiana o żółtych igłach; 4 20–30 c3

Picea abies 'Krasickiana' 
świerk pospolity 'Krasickiana' – historyczna polska odmiana 
świerka; pokrój przewisający; bardzo długie igły;

4 60–80 c3

Picea abies 'Nidiformis' 
świerk pospolity 'Nidiformis' – forma gniazdowata; 4 40–50 c7,5

Picea abies 'Reflexa'  
świerk pospolity 'Reflexa'  – gęsta, płożąca się odmiana; 4 20–30 c3

Picea abies 'Riesengebirge' 
świerk pospolity 'Riesengebirge' – karłowa odmiana  
o kulistym pokroju;

4 20–25 c3

Picea abies 'Rothenhaus' 
świerk pospolity 'Rothenhaus' – forma płacząca; wytwarza 
przewodnik;

4 40–60 c7,5

Picea abies 'Rydal' 
świerk pospolity 'Rydal' – młode przysrosty czerwone, później 
zielenieją;

4 25–30 c3

Picea abies 'Tompa' 
świerk pospolity 'Tompa' – gęsta, szerokostożkowa odmiana; 4 20–25 c3

Picea abies 'Virgata' 
świerk pospolity 'Virgata' – forma „wężowa”; długie, 
przewisające pędy prawie pozbawione bocznych odgałęzień;

4 30–40 c3

Picea abies 'Widłak' 
świerk pospolity 'Widłak' – pokrój luźny; pędy z małą liczbą 
odgałęzień;

4 20–30 c3

Picea abies 'Will's Zwerg' 
świerk pospolity 'Will's Zwerg' – karłowa, gęsta, stożkowa 
forma;

4 20–25 c3

Picea abies 'Zagwiżdże' 
świerk pospolity 'Zagwiżdże' – karłowa, ścieląca się odmiana; 
igły ciemnozielone;

4 15–20 
40–50

c3 
c30
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Picea asperata 'Kórnik' 
świerk chiński 'Kórnik' – karłowa odmiana o nieregularnym 
pokroju;

5b 20–30 c3

Picea bicolor 
świerk dwubarwny – igły od góry ciemnozielone, od spodu  
z 2 srebrzystymi paskami;

5a 20–25 c3

Picea bicolor 'Howell's Dwarf Tiger Tail'  
świerk dwubarwny 'Howell's Dwarf Tiger Tail' – karłowa 
odmiana o płaskokulistym pokroju;

5a 20–25 c3

Picea breweriana 'Frühlingsgold'  
świerk Brewera 'Frühlingsgold' – młode przyrosty żółte; 6a 20–30 c3  

Picea chihuahuana 
świerk chihuahuański – bardzo rzadki gatunek pochodzący 
z północno-zachodniego Meksyku; igłby grube, bardzo 
sztywne, szarozielone;

7b 20–25 c3

Picea engelmannii 'Blue Magoo'  
świerk Engelmanna 'Blue Magoo' – igły srebrzystoniebieskie; 
pokrój zwarty, szeroko stożkowaty; młode przyrosty 
przewisają;

4 20–30 c3

Picea engelmannii 'Glauca' 
świerk Engelmanna 'Glauca' – malowniczy, przewisający 
pokrój; igły długie, srebrnoszare;

4 25–30 c3

Picea engelmannii 'Lace' 
świerk Engelmanna 'Lace' – pokrój przewisający; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

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 

40–60 
100–120

c3 
c7,5 
c30

 
 

pa

Picea glauca 'Daisy's White' 
świerk biały 'Daisy's White' – jak 'Conica', ale młode przyrosty 
białokremowe;

5a 25–30 
60–70

c3 
c7,5

Picea glauca 'Dent' 
świerk biały 'Dent' – igły z białokremowymi przebarwieniami; 4 25–30 c3

Picea glauca 'Pendula' 
świerk biały 'Pendula' – forma zwisająca; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 40–60 
100–120

c5 
c30

pa 

Picea glauca 'Sander's Blue' 
świerk biały 'Sander's Blue' – jak 'Conica', ale igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 
60–80

c3 
c30

Picea jezoensis 'Aurea'  
świerk ajański 'Aurea' – igły złocistożółte; wzrost powolny; 5b 20–30 c3

Picea jezoensis 'Nana' 
świerk ajański 'Nana' – zwarta, karłowa odmiana; 5b 20–25 c3
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Picea mariana 'Aurea' 
świerk czarny 'Aurea' –  wierzch igieł żółty; 4 20–30 c3

Picea mariana 'Beissneri'  
świerk czarny 'Beissneri' – gęsty, szeroko stożkowaty pokrój; 
igły szaroniebieskie;

4 20–30 c3

Picea obovata 'Aurea'  
świerk syberyjski 'Aurea – igły złocistożółte; 1 20–30 c3

Picea obovata 'Kryłow' 
świerk syberyjski 'Kryłow' – igły krótkie, srebrzystoniebieskie; 1 20–30 c3

Picea omorika 
świerk serbski – drzewo do 25 m wys.; pokrój wąski;  
igły od spodu srebrzyste;

5a

40–60 
60–80 

160–180 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
220–240 
240–260 
260–280 
280–300 
300–320 
320–340 
340–360 
360–420

c3 
c5 

c25 
c30 
c43 
c43 
c60 
c80 
c80 
c80 
c100 
c100 
c100 
c100 
c200 
c200 
c300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea omorika 'Aurea' 
świerk serbski 'Aurea' – forma o żółtych igłach; wzrost silny; 5a 20–30 

220–240
c3 

c90
 

Picea omorika 'Frohnleiten' 
świerk serbski 'Frohnleiten' – karłowa, zwarta forma; 5a 20–30 c3

Picea omorika 'Golden Rain'  
świerk serbski 'Golden Rain' – igły złocistożółte; pokrój 
stożkowaty;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Hradec Kralove'  
świerk serbski 'Hradec Kralove' – zwarta, karłowa odmiana 
o kulistym pokroju;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Pevé Tijn'  
świerk serbski 'Pevé Tijn' – odmiana o kulistym, gęstym 
pokroju; igły złotożółte;

5a 20–30 c3

Picea omorika 'Radloff '  
świerk serbski 'Radloff ' – pokrój zwisający; 5a 20–30 c3

Picea omorika 'Treblitzsch' 
świerk serbski 'Treblitzsch' – niska, karłowa odmiana; 5a 20–30 c3

Picea orientalis 'Barnes' 
świerk kaukaski 'Barnes' – karłowa, zwarta odmiana; igły 
błyszczące;

6a 20–30 c3
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Picea orientalis 'Profesor Langner'  
świerk kaukaski 'Profesor Langner' – bardzo zwarta, gęsta 
forma o płaskokulistym pokroju;

6a 20–30 c3

Picea orientalis 'Summergold' 
świerk kaukaski 'Summergold' – wiosenne przyrosty 
złotożółte; starsze igły żółtawe; zwarty 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 
220–240 
240–260 
260–280 
300–350

c3 
c7,5 
c30 
c43 
c50 
c80 
c80 
c100 
c110 
c130 
c160 
c200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea pungens 'Baby Blue Eyes' 
świerk kłujący 'Baby Blue Eyes' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Bar' 
świerk kłujący 'Bar' – nowa, karłowa, bardzo oryginalna 
odmiana o krótkich, sztywnych igłach; 

4 20–30 c3

Picea pungens 'Barabits Compact'  
świerk kłujący 'Barabits Compact' – zwarta, wolno rosnąca 
odmiana o stożkowatym pokroju;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Białobok' 
świerk kłujący 'Białobok' – młode przyrosty prawie białe; 4 15–20 c3

Picea pungens 'Blue Totem' 
świerk kłujący 'Blue Totem' – pokrój wąskokolumnowy; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

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

c3 
с5

Picea pungens 'Glauca Globosa' 
świerk kłujący 'Glauca Globosa' – wolno rosnąca forma; igły 
srebrnoniebieskie; wytwarza przewodnik;

4 
 

20–30 
40–60 
60–80 
80–100 
40–60

c3 
c5 
с5 
с5 

с30

 
pa 
pa 
pa 

Picea pungens 'Glauca Pendula' 
świerk kłujący 'Glauca Pendula' – pokrój zwisły; igły 
srebrnoniebieskie;

4 20–30 c3
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Picea pungens 'Glauca Wartburg' 
świerk kłujący 'Glauca Wartburg' – gęsta, karłowa odmiana 
o płaskokulistym pokroju; igły srtebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Gwiazdor' 
świerk kłujący 'Gwiazdor' – młode przysrosty białokremowe; 
igły stosunkowo krótkie, szaroniebieskie; odmiana 
wyhodowana w Szkółce Szmit;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Hoopsii' 
świerk kłujący 'Hoopsii' – bardzo ładny, niebieski kolor igieł; 
regularny pokrój;

4 20–30 
100–120

c3 
c43

 
 

Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 
świerk kłujący 'Iseli Fastigiate' – igły niebieskie, pokrój 
szerokokolumnowy;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Iseli Foxtail'  
świerk kłujący 'Iseli Foxtail' – igły długie u nasady pędu i coraz 
krótsze w stronę jego końca; jak sugeruje nazwa, przypominają 
lisią kitę;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Kugel Kohout'  
świerk kłujący 'Kugel Kohout' – zwarta, karłowa odmiana;  
igły srebrzystoniebieskie;

4 15–20 c3

Picea pungens 'Maigold' 
świerk kłujący 'Maigold' – młode przyrosty żółte; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Montgomery' 
świerk kłujący 'Montgomery' – zwarta, regularna odmiana; 
wytwarza przewodnik;

4 15–20 c3

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 c3

Picea pungens 'Oliwia'  
świerk kłujący 'Oliwia' – bardzo gęsta, karłowa forma 
o regularnym, kulistym pokroju;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Omega' 
świerk kłujący 'Omega' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Saint Mary's Broom' 
świerk kłujący 'Saint Mary's Broom' – zwarta, płaskokulista 
odmiana; igły srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Schovenhorst' 
świerk kłujący 'Schovenhorst' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Stanley's Pygmy' 
świerk kłujący 'Stanley's Pygmy' – miniaturowa, kulista 
odmiana;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Strenice'  
świerk kłujący 'Strenice' – miniaturowa, bardzo gęsta odmiana 
o płaskokulistym pokroju;

4 20–30 c3
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Picea pungens 'Sunshine'  
świerk kłujący 'Sunshine' – igły złocistożółte; wzrost powolny; 4 20–30 c3

Picea pungens 'The Blues' 
świerk kłujący 'The Blues' – wąska, kolumnowa odmiana 
o zwisających pędach; igły srebrzystoniebieskie;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Thuem' 
świerk kłujący 'Thuem' – zwarta, regularna odmiana;  
wytwarza przewodnik;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Wojsław WB'  
świerk kłujący 'Wojsław WB' – zwarta, karłowa forma 
o regularnym, kulistym pokroju;

4 40–60 c5 pa

Picea pungens 'Woodstock'  
świerk kłujący 'Woodstock' – miniaturowa, kulista odmiana; 
igły szarozielone;

4 40–60 c5 pa

Picea retroflexa 
świerk pogięty – regularny stożkowy pokrój; igły 
niebieskoszare;

4 20–30 c3

Picea rubens 'Nigrande Snake'  
świerk czerwony 'Nigrande Snake' – forma „wężowa”; długie, 
przewisające pędy z małą liczbą bocznych odgałęzień; igły 
niebieskawe;

4 30–40 c3

PINUS – SOSNA

Pinus cembra 
sosna limba – regularna, zwarta korona; 4

30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

 
 

Pinus contorta 'Fastigiata'  
sosna wydmowa 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; 5a 20–30 c3

Pinus contorta 'Taylor's Sunburst'  
sosna wydmowa 'Taylor's Sunburst' – młode przyrosty 
kremowożółte;

5a 20–30 c3

Pinus densiflora 'Erecta'  
sosna gęstokwiatowa 'Erecta' – pokrój kolumnowy; 6a 20–30 c3

Pinus densiflora 'Jane Kluis' 
sosna gęstokwiatowa 'Jane Kluis' – wzrost powolny; pokrój 
karłowy; igły zielone, błyszczące;

6a 30–40 c3

Pinus densiflora 'Umbraculifera' 
sosna gęstokwiatowa 'Umbraculifera' – zwarta gęsta odmiana 
o kopulastym pokroju; dorasta do 2–3 m wys.;

6a 30–40 c3

Pinus densiflora 'Vibrant' 
sosna gęstokwiatowa 'Vibrant' – gęsta, regularna forma; igły 
jasnozielone;

6a 30–40 c3

Pinus heldreichii 'Aureospicata' 
sosna bośniacka 'Aureospicata' – końcówki igieł zółte; 6a 30–40 c3

Pinus heldreichii 'Compact Gem' 
sosna bośniacka 'Compact Gem' – zwarta, karłowa odmiana, 
dorastająca do 1,5 m wys.;

6a 20–25 c3
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Pinus heldreichii 'Den Ouden' 
sosna bośniacka 'Den Ouden' – odmiana o krzaczasty pokroju; 
osiąga 1 m wys. po 10 latach;

6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Horak'  
sosna bośniacka 'Horak' – pokrój wąsko stożkowaty; 6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Irish Bell'  
sosna bośniacka 'Irish Bell' – pokrój regularny, stożkowaty; igły 
stosnkowo krótkie, sztywne, ciemnozielone;

6a 20–25 c3

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  

15–20
 

c5
Pinus jeffreyi 
sosna Jeffreya – wysokie drzewo o bardzo długich igłach 
i okazałych szyszkach;

6a 30–40 c3

Pinus koraiensis 'Jack Corbit'  
sosna koreańska 'Jack Corbit' – pokrój szeroko stożkowaty; 
igły długie, przewisające, szarozielone;

4 20–30 c3

Pinus mugo 
sosna górska, kosodrzewina – krzew z pokładającymi się 
gałęziami;

4

20–30 
30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c7,5 
c15 
c25 
c30

 
 
 
 

Pinus mugo 'Allgau' 
sosna górska 'Allgäu' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Alpenzwerg' 
sosna górska 'Alpenzwerg' – zwarta, karłowa forma; 4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Butschegy' 
sosna górska 'Butschegy' – zwarta odmiana o kulistym 
pokroju;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Carsten' 
sosna górska 'Carsten' – zwarta kulista odmiana; igły zimą 
złotożółte;

4 30–40 
40–60

c5 
c5

 
pa

Pinus mugo 'Chameleon' 
sosna górska 'Chameleon' – igły z żółtymi końcówkami; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Golden Glow' 
sosna górska 'Golden Glow' –  igły długie, żółte; odmiana 
szczególnie atrakcyjna zimą;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Hesse' 
sosna górska 'Hesse' – regualrny, kulisty pokrój; 4 20–30 

60–80
c3 
c5

 
pa

Pinus mugo 'Hnízdo' 
sosna górska 'Hnízdo' – czeska, miniaturowa, zwarta odmiana; 4 40–60 c5

Pinus mugo 'Hostýn Gold' 
sosna górska 'Hostýn Gold' – zwarta, karłowa odmiana 
o żółtym zimowym zabarwieniu igieł;

4 20–30 c3
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Pinus mugo 'Jalubí I' 
sosna górska 'Jalubí I' – zwarty, krzaczasty pokrój; igły dosyć 
długie, zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Litomyšl' 
sosna górska 'Litomyšl' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 

35–45
c3 
c15

Pinus mugo 'Little Goldstar' 
sosna górska 'Little Goldstar' – bardzo karłowa, zwarta 
odmiana o złotożółtym zimowym przebarwieniu igieł;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Mini Mops' 
sosna górska 'Minimops' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 
igły bardzo krótkie;

4 40–60 c5 pa

Pinus mugo 'Mops' 
sosna górska 'Mops' – bardzo karłowa, zwarta odmiana 
o krótkich, zielonych igłach; pokrój kulisty;

4 15–20 
35–40

c3 
c15

Pinus mugo 'Mops Midget' 
sosna górska 'Mops Midget' – karłowa odmiana, regularny 
pokrój;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Nana Balcanica Aurea' 
sosna górska 'Nana Balcanica Aurea' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; w zimie igły złocistożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Ophir' 
sosna górska 'Ophir' – pokrój poduszkowaty; w zimie igły 
złocistożółte;

4

20–30 
40–60 
80–100 
60–80 
40–60

c3 
c5 
c5 

c7,5 
c30

 
pa 
pa 

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 'Peve Roam' 
sosna górska 'Peve Roam' – igły zimą złotożółte; niski, 
nieregularny wzrost;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Piatra Craiului'  
sosna górska 'Piatra Craiului' – zwarta, karłowa odmiana; zimą 
igły złocistożółte;

4 15–20 c3

Pinus mugo var. pumilio 
sosna górska odm. niska – bardzo gęsty, niski krzew; 4

20–30 
30–40 
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c7,5 
c15 
c25 
c30

 
 
 
 

Pinus mugo 'Schweizer Tourist' 
sosna górska 'Schweizer Tourist' – zwarty, krzaczasty pokrój; 
igły dosyć długie, zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Thomas' 
sosna górska  'Thomas' – zwarta odmiana; półkulisty pokrój;  
igły zimą złotożółte;

4 20–30 c3
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Pinus mugo 'Triangle' 
sosna górska 'Triangle' – zwarta odmiana; półkulisty pokrój;  
igły zimą złotożółte;

4 80–100 c5 pa

Pinus mugo 'Wintergold' 
sosna górska 'Wintergold' – igły długie, w zimie złotożółte; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Wintersonne' 
sosna górska 'Wintersonne' – zwarta, kulista odmiana; igły 
zimą złotożółte;

4 20–30 
35–45

c3 
c12

Pinus mugo 'Winzing' 
sosna górska 'Winzig' – zwarta, kulista, bardzo karłowa 
odmiana;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Zundert' 
sosna górska 'Zundert' – karłowy pokrój; igły długie, w zimie 
żółte;

4 20–30 c3

Pinus nigra 
sosna czarna – drzewo do 40 m wys.; bardzo gęsta korona;  
igły długie, ciemnozielone;

5b

30–40 
40–60 

100–120 
120–140 
140–160

c3 
c5 

c50 
c60 
c70

 
 
 
 

Pinus nigra 'Bełdyga'  
sosna czarna 'Bełdyga' – igły zielonożółte; wzrost silny; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Bright Eyes' 
sosna czarna 'Bright Eyes' – karłowa, regularna odmiana; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Cebennesis Nana'  
sosna czarna 'Cebennesis Nana' – zwarta, karłowa odmiana 
o regularnym, kulistym pokroju;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Globosa' 
sosna czarna 'Globosa' – regularna, kulista odmiana; igły 
bardzo długie;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Goldfingers' 
sosna czarna 'Goldfingers' – długie, żółte igły; wzrost silny; 5b 30–40 c3

Pinus nigra 'Karaca Ball'  
sosna czarna 'Karaca Ball' – pokrój kulisty; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Molette' 
sosna czarna 'Molette' – forma kolumnowa; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Oregon Green' 
sosna czarna 'Oregon Green' – pokrój szerokostożkowaty; 
długie, regularnie rozgałęzione pędy nadają odmianie wygląd 
araukarii chilijskiej;

5b
20–30 
50–70 

80–100

c3 
c20 
c30

Pinus nigra 'Pyramidalis' 
sosna czarna 'Pyramidalis' – forma kolumnowa; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Spielberg' 
sosna czarna 'Spielberg' – regularna forma kulista; wzrost 
powolny; bardzo długie igły;

5b 20–30 c3
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Pinus nigra 'Zimmer' 
sosna czarna 'Zimmer'  – gęsta, kolumnowa forma; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Zimmer 2' 
sosna czarna 'Zimmer 2' – gęsta, kolumnowa forma; 5b 20–30 c3

Pinus parviflora 'Fukai' 
sosna drobnokwiatowa 'Fukai' – igły żółto paskowane; 6a 20–30 c3

Pinus peuce 
sosna rumelijska – rzadko spotykana pięcioigielna sosna, 
odporna na rdzę wejmutkowo-porzeczkową;

5a 80–100 c30

Pinus ponderosa  
sosna żółta – wysokie drzewo; igły do 25 cm długości; 6a 220–240 c130

Pinus pumila  
sosna karłowa, kosolimba – niski, karłowy gatunek 
pochodzący ze wschodniej Syberii; igły srebrzystoszare, 
miękkie; 

4 30–40 c3

Pinus sylvestris – forma bonsai 
sosna pospolita w formie bonsai 2 200–220 c200

Pinus sylvestris 'Albyns'  
sosna pospolita 'Albyns' – odmiana płożąca się; igły 
szaroniebieskie;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Beauvronensis' 
sosna pospolita 'Beuvronensis' – zwarta, gęsta forma; igły 
srebrnoszare;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Gold Coin' 
sosna pospolita 'Gold Coin' – igły żółte; 2 80–100 c30

Pinus sylvestris 'Mitsch Weeping'  
sosna pospolita 'Mitsch Weeping' – nieregularny, zwisający 
pokrój;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Moseri'  
sosna pospolita 'Moseri' – bardzo gęsta, stożkowata odmiana; 
igły latem jasnozielone, zimą żółte;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Sandrigham' 
sosna pospolita 'Sandrigham' – zwarta, karłowa odmiana; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Watereri' 
sosna pospolita 'Watereri' – zwarta forma o sinoniebieskich 
igłach;

2 20–30 
80–100

c3 
c30

 

Pinus sylvestris 'Wintergold' 
sosna pospolita 'Wintergold' – igły żółte; cecha szczególnie 
widoczna zimą;

2 20–30 c3

Pinus uncinata 'Bochnik' 
sosna hakowata 'Bochnik' – zwarta, karłowa odmiana; igły 
krótkie;

4 20–30 c3

Pinus uncinata 'Boží Dar' 
sosna hakowata 'Bozi Dar' – zwarta, karłowa odmiana; 4 40–60 c5 pa

Pinus uncinata 'Fritsche' 
sosna hakowata 'Fritche' – zwarta, kulista odmiana; 4 15–20 c3
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Pinus uncinata 'Grune Welle' 
sosna hakowata 'Grüne Welle' – wzrost bardzo powolny; 
pokrój zwarty, talerzowaty;

4 40–60 c5 pa

Pinus uncinata 'Pyramidata' 
sosna hakowata 'Pyramidata' – pokrój stożkowaty; 4 100–120 c3

Pinus uncinata 'S.S. 23' 
sosna hakowata 'S.S. 23' – miniaturowa, zwarta odmiana; 4 15–20 c3

PLATYCLADUS – ŻYWOTNIK

Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (syn. Thuja orientalis 
'Aurea Nana') 
żywotnik wschodni 'Aurea Nana' – igły złocistożółte; pokrój 
jajowaty; odmiana wolno rosnąca;

6b 20–30 c3

PSEUDOLARIX – MODRZEWNIK
Pseudolarix amabilis   
modrzewnik chiński – bardzo rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Chin; wyglądem przypomina modrzew, ale 
ma dłuższe i szersze igły oraz charakterystyczne szyszki 
z trójkątnymi łuskami; traci igły na zimę;

6a 40–60 c6

PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA

Pseudotsuga menziesii 'Fletcherii' 
daglezja zielona 'Fletcherii' – zwarta, regularna odmiana, 
dorastająca do 1,5 m wys. i 2 m szer.;

5b 30–40 c3

Pseudotsuga menziesii 'Graceful Grace' 
daglezja zielona 'Graceful Grace' – odmiana o nieregularnym, 
zwisającym pokroju;

5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Holmstrup' 
daglezja zielona 'Holmstrup' – stożkowa forma; igły 
jasnozielone;

5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Nana' 
daglezja zielona 'Nana' – bardzo zwarta, karłowa odmiana;  
igły szaroniebieskie;

5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Serpentine' 
daglezja zielona 'Serpentine' – pędy spiralnie poskręcane; 5b 30–40 c3

SCIADOPITYS – SOŚNICA

Sciadopitis vericillata 
sośnica japońska – gatunek pochodzący z Japonii o bardzo 
oryginalnym wyglądzie; igły ułożone na pędach w okółkach; 
pokrój stożkowaty;

7a 30–40 c5

Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe' 
sośnica japońska 'Sternschnuppe' – bardzo gęsty krzew 
o stożkowatym pokroju;

7a 25–35 c5

SEQUOIADENDRON – MAMUTOWIEC

Sequoiadendron giganteum 'Glaucum'  
mamutowiec olbrzymi 'Glaucum' – igły szaroniebieskawe; 7a 30–40 c6
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Sequoiadendron giganteum 'Pendulum' 
mamutowiec olbrzymi 'Pendulum' – odmiana zwisająca 
o „monstrualnym”, nieregularnym pokroju;

7a 40–60 
60–80

c6 
c15

TAXODIUM – CYPRYŚNIK

Taxodium distichum 
cypryśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; igły sezonowe; może 
rosnąć w wodzie stojącej;

6a 100–120 
260–280

c5 
c45

Taxodium distichum 'Pendulum Novum' 
cypryśnik błotny 'Pendulum Novum' – forma płacząca; 6a 180–200 c30 pa

TAXUS – CIS

Taxus baccata 
cis pospolity – wysoki krzew lub małe drzewo; bardzo dobry 
na formy strzyżone;

6b

20–30 
60–80 
80–100 
100–120 
120–140 
160–180

c3 
c43 
c43 
c43 
c43 
c80

 
  
  
  
  
 

Taxus baccata 'Cristata' 
cis pospolity 'Cristata' – odmiana o nieregularnym, karłowym 
pokroju; igły i pędy poskręcane;

6a 20–30 c5

Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' 
cis pospolity  'Dovastonii Aurea' – złocistozielone igły na 
młodych przyrostach; pokrój szeroki, przewisający;

6a 40–50 c5

Taxus baccata 'Standishii' 
cis pospolity 'Standishii' – wolno rosnąca odmiana 
o złocistożółtych igłach i kolumnowym pokroju;

6a 30–40 c5

Taxus baccata 'Summergold' 
cis pospolity 'Summergold' – niska, ścieląca się odmiana; igły 
ciemnożółte;

6a 30–40 c3

Taxus cuspidata 'Rustique'  
cis japoński 'Rustique' – wzrost silny; pokrój rozłożysty; 5a 40–60 c7,5

Taxus ×media 'Hicksii' 
cis pośredni 'Hicksii' – pokrój wyprostowany; wcześnie 
zawiązuje nasiona;

5a 40–50 c3

Taxus ×media 'Hillii' 
cis pośredni 'Hillii' – zwarta odmiana o wyprostowanym 
pokroju;

5a 20–30 c3

Taxus ×media 'Selektion Kordes'  
cis pośredni 'Selektion Kordes' – wzrost silny; szeroki, 
wzniesiony pokrój;

5a 60–80 c7,5
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Taxus ×media 'Wojtek' 
cis pośredni 'Wojtek – wolno rosnąca odmiana; pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 40–60 c7,5

THUJA – ŻYWOTNIK, TUJA

Thuja occidentalis 'Brabant' 
żywotnik zachodni 'Brabant' – piramidalna, szybko rosnąca 
odmiana; dobra na żywopłoty;

5a

60–80 
140–160 
220–240 
260–280 
300–320 
160–180 
180–200 
200–240

c3 
c43 
c60 
c130 
c130 
c60 
c60 
c60

 
 
 
 
 
  
  
 

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 
60–80

c3 
c7,5 
c30

 
 

Thuja occidentalis Dark Embers 'Lesdasma' PBR   

żywotnik zachodni Dark Embers – sport odmiany  
'Smaragd' o wyjątkowo ciemnych igłach i pomarańczowej 
korze na młodych przyrostach;

5a  
160–180

 
c20

Thuja occidentalis 'Golden Globe' 
żywotnik zachodni 'Golden Globe' – pokrój kulisty; barwa 
żółta;

5a 30–40 
40–50

c3 
c7,5

Thuja occidentalis Golden Smaragd 'Janed Gold' PBR 

żywotnik zachodni Golden Smaragd – do tej pory 
najlepszy, żółty sport od odmiany 'Smaragd';

5a 30–40 
100–120

c3 
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 'Krasnal' 
żywotnik zachodni 'Krasnal' – prawdopodobnie najbardziej 
karłowa odmiana żywotnika zachodniego; została znaleziona 
w naszej Szkółce w latach 90-tych xx wieku; 

5a 15–20 c6

Thuja occidentalis 'Magdalena' 
żywotnik zachodni 'Magdalena' – pokrój kulisty; barwa żółta 
z białym upstrzeniem; odmiana wyhodowana w naszej szkółce;

5a 30–40 
60–80

c3 
c30

 

Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR 

żywotnik zachodni 'Mirjam' – nowa, kulista odmiana 
o zielonożółtej barwie; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 25–30 c6
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Thuja occidentalis 'Ohlendorfii'  
żywotnik zachodni  'Ohlendorfii' – długie, sznurkowate pędy; 
pokrój jajowaty; oryginalny wygląd;

5a 40–60 c7,5

Thuja occidentalis 'Selena' 
żywotnik zachodni 'Selena' – dorasta do 1,5 m wys.; pokrój 
kulisty; kolor żółtoseledynowy;

5a
30–40 
40–50 
80–100

c3 
c7,5 
c30

Thuja occidentalis 'Smaragd' 
żywotnik zachodni 'Smaragd' – piramidalna, soczysto zielona 
forma; idealna odmiana na żywopłoty;

5a

50–60 
80–100 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
140–180

c3 
c7,5 
c30 
c30 
c30 
c43 
c50

 
 
 
 
 
 
 

Thuja occidentalis 'Stolwijk' 
żywotnik zachodni 'Stolwijk' – wolno rosnąca odmiana; 
przyrosty żółte;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 
żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – pokrój stożkowy; kolor 
złotożółty; 5b 40–60 

240–260
c3 

c60
 

Thuja plicata 'Holly Turner'  
żywotnik olbrzymi 'Holly Turner' – nieregularny, płaczący 
pokrój;

5b 60–80 c7,5

Thuja plicata 'Kórnik' 
żywotnik olbrzymi 'Kórnik' – pokrój stożkowy; końcówki 
pędów żółte;

5b 30–40 c3

Thuja plicata 'Martin' 
żywotnik olbrzymi 'Martin' – forma stożkowa; wzrost 
silny; łuski intensywnie zielone, błyszczące; dobra odmiana 
żywopłotowa;

5b 240–260 c80

TSUGA – CHOINA

Tsuga canadensis 
choina kanadyjska – zimozielone drzewo do 20 m wys.; dobrze 
znosi cień; nadaje się na formowane żywopłoty;

5b 40–60 
140–160

c3 
c55

 

Tsuga canadensis 'Gracilis' 
choina kanadyjska 'Gracilis' – karłowa, półkulista odmiana 
o przewisających pędach;

6a 20–25 c3
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Rośliny owocowe
FRUIT BEARING PLANTS

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

 
strefa

zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

obwód pnia (cm)
trunk circumference
окружность ствола

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5

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

5a 60–80 c5
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Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR  

świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 60–80 
80–100

c5 
c7,5

 

Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'  
świdośliwa olcholistna 'Pink Fruit' – owoce ciemnoróżowe; 5a 60–80 c5

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

5a 80–100 c7,5

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

5a 80–100 c5

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

5a 80–100 c5

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

5a 60–80 
100–120

c7,5 
c5

 
pa

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

5a 60–80 c5

ARONIA – ARONIA
Aronia ×prunifolia 'Aron'  
aronia śliwolistna 'Aron' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5a 40–60 c3

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

5a 40–60 
30–40

c2 
c3

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

6b 60–80 c5

CASTANEA – KASZTAN

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

6b 160–180 c12

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

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

5a 30–40 
40–60

c3 
c5 

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

5a 40–60 c5
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CORNUS – DEREŃ
Cornus mas  
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 60–80 

200–220
c5 

c43

Cornus mas 'Alosza'  
dereń jadalny 'Alosza' – odmiana o żółtych owocach; 5a 100–120 c9

Cornus mas 'Dublany' 
dereń jadalny 'Dublany' – duże owoce o gruszkowatym 
kszałcie; krzew o szerokiej koronie; bardzo plenna 
odmiana;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Elegantnyj' 
dereń jadalny 'Elegantnyj' – ukraińska odmiana 
owocowa; duże, czerwone owoce;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Flava'   
dereń jadalny 'Flava' – owoce drobne, żółte; 5a 100–120 c9

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

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Juliusz'  
dereń jadalny 'Juliusz' – odmiana o kulistych owocach; 5a 80–100 c5

Cornus mas 'Kasanlak'  
dereń jadalny 'Kasanlak' – bułgarska odmiana owocowa; 5a 60–80 c5

Cornus mas 'Korałłowyj Marka' 
dereń jadalny 'Korałłowyj Marka' – ukraińska odmiana; 
bardzo smaczne, czerwone owoce;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Oryginalnyj'  
dereń jadalny 'Oryginalnyj' – odmiana o dużych, 
jadalnych owocach;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Radost' 
dereń jadalny 'Radost' – duże, słodkie owoce; 5a 100–120 c9

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

5a 100–120 c7,5

Cornus mas 'Starokijewski' 
dereń jadalny 'Starokijewski' – ciemnoczerwone owoce 
o butelkowym kształcie; w smaku przypominają owoce 
czereśni;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Swietljaczok'  
dereń jadalny 'Swietljaczok' – owoce duże 
o gruszkowatym kształcie; pokrój kulisty; bardzo plenna 
odmiana;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Szafer' 
dereń jadalny 'Szafer' – duże, ciemnowiśniowe owoce; 
dojrzewają we wrześniu;

5a 100–120 c9

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'  
dereń jadalny 'Jubilejnyj Klymenko' – ukraińska 
odmiana; bardzo smaczne, czerwone owoce;

5a 100–120 c9
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Cornus officinalis  
dereń lekarski – gatunek przypominający derenia 
jadalnego, pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; 
ozdobna kora;

5b 120–140 c15

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana Barceloński 
leszczyna pospolita Barceloński – orzechy bardzo 
duże, kanciaste; dojrzewa w I połowie września;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Kataloński  
leszczyna pospolita Kataloński – owoce duże, 
kulistokanciaste, okrągławe; dojrzewają w ii połowie 
września;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Nottingham 'Nottingham Prolific' 
leszczyna pospolita Nottingham 'Nottingham 
Prolific' – owoce małe, wąskoeliptyczne, z obu stron 
ostro zakończone; dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Olbrzymi z Halle  
'Halle'sche Riesen' 
leszczyna pospolita Olbrzymi Z Halle – duże 
stożkowate orzechy; odmiana dojrzewa pod koniec 
września;

5a 100–120 c7,5

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

5a 80–100 
120–140

c7,5 
c15

Corylus avellana Webba Cenny 'Webb's Prize Cob' 
leszczyna pospolita Webba Cenny 'Webb's Prize Cob' 
– owoce duże, silnie wydłużone; dojrzewają pod koniec 
września;

5a 100–120 c7,5

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

5a 80–100 c5 pa

CYDONIA – PIGWA
Cydonia oblonga 
pigwa pospolita – popularny gatunek o jadalnych 
owocach, używanych m.in. do wyrobu dżemów 
i konfitur;

5b 100–120 c5

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

5b 60–80 
100–120

c5 
c5

 

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

5b 100–120 
160–180

c5 
c5

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

5b 140–160 c10



– 233 –

ro
śl

in
y 

ow
ow

co
w

e

Cydonia oblonga 'Wudonia'  
pigwa pospolita 'Wudonia'– owoce jabłkowate; 5b 120–140 c7,5

DIOSPYROS – HEBANOWIEC
Diospyros kaki  
hebanowiec wschodni – popularne drzewo owocowe 
w cieplejszych rejonach Europy; owoce duże, słodkie, 
ciemnopomarańczowe; 

7b 40–60 c5

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

7a 60–80 c6

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

7a 80–100 c6

ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus multiflora  
oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m wys; jadalne 
owoce o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

6a 60–80 c5

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

5a 60–80 
80–100

c5 
c12

FICUS – FIGOWIEC
Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana 
partenokrapiczna; owoce do 6 cm, dojrzewające 
w sierpniu;

7b 40–60 c6

Ficus carica 'Dalmatie'  
figowiec właściwy 'Dalmatie' – odmiana odzanczająca 
się zwartym, gęstym pokrojem; owoce dojrzewają pod 
koniec sierpnia;

7b 60–80 c6

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

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

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Julia'  
rokitnik pospolity 'Julia' – zwarty krzew tworzący 
niedużo odrostów korzeniowych; owoce 
ciemnopomarańczowe z wysoką zawartością witaminy C;

4 40–60 c5
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Hippophaë rhamnoides 'Leikora'  
rokitnik pospolity 'Leikora' – żeńska odmiana owocowa; 
owoce duże, ciemnopomarańczowoczerwone; 
dojrzewają późno (IX–X);

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy 'Habego'  
rokitnik pospolity Orange Energy – odmiana 
żeńska; niezwykle obfite owocowanie; wysoka zawartość 
witaminy C w owocach;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'  
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska; dobry 
zapylacz;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'   
rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce 
duże, intensywnie pomarańczowe; 

4 40–60 c5

HOVENIA – HOWENIA

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

6b 60–80 c6

LONICERA – SUCHODRZEW

Lonicera kamtschatica 'Amphora' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Amphora' 
– wczesna odmiana o wydłużonych, cylindrycznych 
owocach; 

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
'Bakczarskaja Jubilejnaja' – odmiana o dużych, 
wrzecionowatych owocach;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Chernychko' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
'Chernychko' – rosyjska, bardzo plenna odmiana;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Sinoglaska'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Sinoglaska' 
– bardzo plenna, wczesna odmiana; owoce walcowato-
cylindryczne;

2 40–60 c5

MALUS – JABŁOŃ

Malus baccata 'Macrocarpa' 
jabłoń jagodowa 'Macrocarpa' – owoce drobne, ale 
większe niż u gatunku, pomarańczowe; odmiana bardzo 
lubiana przez ptaki;

3 120–140 c5

Malus 'Chestnut'  
jabłoń 'Chestnut' – owoce drobne, zielone z czerwonym 
rumieńcem, słodkie z orzechowym posmakiem; 

4 100–120 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 
160–180

c5 
c10

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 'Aurea'  
jabłoń domowa 'Aurea' – owoce średniej wielkości; liście 
zielonożółte;

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 'Bramley's Seedling'  
jabłoń domowa 'Bramley's Seedling' – owoce duże, 
kuliste, żółtozielone z brązowo-czerwonym rumieńcem; 
klasyczna angielska „odmiana kuchenna”;

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 'Calville de Saint Sauver' 
jabłoń domowa 'Calville de Saint Sauver' – owoce duże, 
zielono-czerwone; dojrzewają w połowie października;

4 120–140 c5

Malus domestica Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm' 
jabłoń domowa Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm' 
– owoce średniej wielkości, zielono-żółte z czerwonym 
rumieńcem; miąższ soczysty, winno-słodki;  dojrzewają 
na początku października;

4 120–140 c5
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Malus domestica Charłamowskie 
jabłoń domowa Charłamowskie – owoce średniej 
wielkości, żółte z  czerwonym rumieńcem; miąższ 
delikatny, kruchy, kwaśny; dojrzewają w sierpniu; owoce 
doskonałe na przetwory;

4 120–140 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;

4 120–140 c5

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;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Grafsztynek Inflancki' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Inflancki' – owoce średniej 
wielkości, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ 
soczysty, słodko-winny, bardzo aromatyczny;  dojrzewają 
we wrześniu;

4 120–140 c5

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 Kalwila Adersleberska 
'Adersleber Kalvill' 
jabłoń domowa Kalwila Adersleberska – 
owoce słodkie, średniej wielkości, zielonożółte 
z delikatnym pomarańczowym rumieńcem; 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 Kardynalska 
jabłoń domowa Kardynalska – owoce bardzo 
duże, stożkowate, zielone; miąższ soczysty, słodko-
kwaskowaty; dojrzewają w październiku;

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;

4 120–140 c5
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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 'Transparente de 
Croncels' – duże, zielono-żółte owoce; miąższ soczysty, 
kwaskowaty, aromatyczny; owoce dojrzewają na 
początku września;

4 120–140 c5

Malus domestica Królowa Renet 
jabłoń domowa Królowa Renet – duże, żółte owoce; 
miąższ średnio soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają 
w II połowie września;

4 120–140 c5

Malus domestica Krótkonóżka Królewska  
'Königlischer Kurzstiel' 
jabłoń domowa Krótkonóżka Królewska 
'Königlischer Kurzstiel' – 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;

4 120–140 c5

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 Pepina Parkera 
jabłoń domowa Pepina Parkera – zielono-żółte 
owoce; miąższ kruchy, aromatyczny; owoce dojrzewają 
w I połowie października;

4 120–140 c5

Malus domestica Pepina Szafranowa 
jabłoń domowa Pepina Szafranowa – owoce 
podłużne, żółtopomarańczowe z czerwonym 
rumieńcem; miąższ słodko-winny, lekko kwaśny; owoce 
dojrzewają w II połowie września;

4 120–140 c5
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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 'Schone van 
Boskoop' – owoce duże, zielono-żółte; miąższ kruchy, 
kwaśny; owoce dojrzewają w październiku;

4 120–140 c5

Malus domestica 'Rajewskie' 
jabłoń domowa 'Rajewskie' – owoce duże, 
słomkowozielone z niebieskim nalotem; miąższ kruchy, 
soczysty; dojrzewają pod koniec października;

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

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
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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 'Sary Sinap' 
jabłoń domowa 'Sary Sinap' – owoce małe, cylindryczne, 
wydłużone; miąższ biały o przyjemnym słodkim smaku; 
dojrzewają w październiku; odmiana bardzo interesujące 
ze względu na kształt owoców;

4 120–140 c5

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 
160–180

c5 
c10

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 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

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 80–100 
180–200

c5 
c15

Malus 'John Downie'  
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone 
owoce, doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 100–120 c5
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Malus 'Roter Riesling'  
jabłoń 'Roter Riesling' – owoce drobne, zielonożółte 
z czerwonym rumieńcem, polecane na przetwory; 
szeroki, rozłożysty pokrój;

4 60–80 c5

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus'  
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna 
odmiana o dużych owocach;

5b 60–80 c5 pa

Mespilus germanica 'Holländische Grossfrüchtige'  
nieszpułka zwyczajna 'Holländische Grossfrüchtige' – 
owoce bardzo duże, o średnicy do 5 cm; dorasta do 5 m wys.;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Macrocarpa'  
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo 
duże, pękate; odmiana uprawiana w Europie od czasów 
starożytnych;

5b 60–80 c5 pa

Mespilus germanica 'Tardive' 
nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno 
dojrzewająca; owoce jadalne, dobre na przetwory;

5b 80–100 c5

Mespilus germanica 'Westerveld'  
nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' – bardzo plenna 
odmiana o olbrzymich owocach;

5b 60–80 c5

MORUS – MORWA

Morus alba  
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce 
jadalne;

5b 120–140 
140–160

c5 
c12

Morus alba 'Bistro'   
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 80–100 

160–180
c5 

c10

Morus alba 'Galicja'  
morwa biała 'Galicja' – polska odmiana o dużych, 
smacznych owocach;

5b 120–140 c15

Morus alba 'Giant Fruit'  
morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne 
owoce, osiągające 5–8 cm długości;

5b 80–100 c5

Morus alba 'Pendula'  
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;

5b

100–120 
120–140 
200–220 
200–220

c7,5 
c20 
c45 
c90

 
 

8–10 
14–16

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 c5
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Morus nigra  
morwa czarna – liście owalne, nieregularnie powcinane; 
czarne, jadalne owoce;

7a 80–100 c6

PONCIRUS – PONCYRIA

Poncirus trifoliata 
poncyria trójlistkowa – gatunek rośliny cytrusowej 
o zielonych, ciernistych pędach; zielone, przyjemnie 
pachnące, ale gorzkie i kwaśne owoce; można wyrabiać 
z nich dżemy i soki;

6b 60–80 c5

PRUNUS – CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA

Prunus ansu  
morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli 
pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;

5a 60–80 c5 pa

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 armeniaca 'Harcot'  
morela pospolita 'Harcot' – deserowa odmiana o średniej 
wielkości owocach; miąższ ciemnopomarańczowy, 
soczysty;

6a 160–180 c10

Prunus avium 
czereśnia ptasia – popularne drzewo owocowe; owoce 
drobne, słodkie;

5a 100–120 c5

Prunus avium 'Kordia' 
czereśnia ptasia ‘Kordia’ – owoce duże, ciemnoczerwone; 
dojrzewają pod koniec lipca; jedna z najpóźniejszych 
odmian czereśni; obfite owocowanie;

5a 180–200 c10

Prunus avium 'Lapins' 
czereśnia ptasia 'Lapins' – odmiana samopylna; owoce 
duże, intensywnie czerwone; miąsz czerwony, soczystny, 
bardzo smaczny; dojrzewa w połowie lipca;

5a 160–180 c10

Prunus avium 'Staccato'  
czereśnia ptasia 'Staccato' – owoce ciemnoczerwone, 
słodkie; odmiana bardzo późna;

200–220 c15

Prunus cerasifera  
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych 
kwiatach i drobnych żółtych lub pomarańczowych 
owocach, tzw. mirabelkach;

5b 100–120 c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam'  
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój kolumnowy; 
liście purpurowoczerwone; 

5b 60–80 
260–280

c5 
c43

 
6–8

 

Prunus cerasifera 'Hollywood'  
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, 
czerwone owoce;

5b 60–80 c5
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Prunus cerasus 'North Star' 
wiśnia pospolita 'North Star' – plenna odmiana; owoce 
średniej wielkości; dojrzewają w lipcu;

5b 160–180 c10

Prunus domestica Królowa Wiktoria 'Victoria' 
śliwa domowa Królowa Wiktoria 'Victoria' – owoce 
różowo-czerwone z niebieskawym nalotem; dojrzewają 
na przełomie sierpnia i września;

5b 160–180 c10

Prunus domestica Renkloda Ulena  
'Reine Claude d'Oullins' 
śliwa domowa Renkloda Ulena 'Reine Claude 
d'Oullins' – owoce duże, kuliste o żółtej skórce; miąższ 
soczysty, słodki; dojrzewają w połowie lipca;

5b 160–180 c10

Prunus domestica 'Węgierka Dąbrowicka' 
 śliwa domowa 'Węgierka Dąbrowicka' – owoce 
średniej wielkości, granatowe z niebieskawym nalotem; 
dojrzewają w połowie lipca;

5b 140–160 c10

Prunus ×gondouinii 'Hortensja'  
czerecha (czereśniowiśnia) 'Hortensja' – owoce słodko-
kwaskowate, żółte z karminowym rumieńcem; dojrzewa 
na początku lipca;

5a 160–180 c10

Prunus persica 'Harnaś' 
brzoskwinia zwyczajna 'Harnaś' – odmiana deserowa 
o owocach średniej wielkości z jasnoczerwonym 
rumieńcem; miąższ żółty; dojrzewa na początku 
sierpnia;

6b 180–200 c20

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis 
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony 
z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), 
jadalne;

6a 80–100 
140–160

c5 
c5

 

PYRUS – GRUSZA

Pyrus ×bretschneideri 'Early Shu'  
grusza chińska 'Early Shu' – owoce duże, żółtozielone, 
bardzo soczyste i słodkie, dojrzewające w połowie 
września;

6b 180–200 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 Komisówka 
grusza pospolita Komisówka – owoce średniej 
wielkości, zielonożółte z pomarańczowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, bardzo smaczny; zbiór w pierwszej 
połowie października;

5b 220–240 c30
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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 
200–220

c10 
c30

Pyrus communis Lukasówka 
grusza pospolita Lukasówka – owoce średniej 
wielkości, zielonożółte; miąższ bardzo soczysty, słodko-
winny; zbiór w II połowie września;

5b 180–200 c10

Pyrus communis Paryżanka 'Comtesse de Paris' 
 grusza pospolita Paryżanka – owoce średniej 
wielkości, jasnozielone, z białym soczystym miąższem; 
odmiana zimowa; owoce można przechowywać do lutego;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Red Faworytka 'Starkrimson' 
grusza pospolita Red Faworytka – owoce średniej 
wielkości pokryte czerwonobrążowycm rumieńcem; 
miąższ słodki, bardzo smaczny;

5b 160–180 c10

Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki'  
grusza japońska 'Nijisseiki' – owoce jabłkowate, słodkie, 
soczyste, bardzo smaczne;

6b 160–180 c10

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 40–60 
60–80

c5 
c7,5

Ribes niveum Biała Wersalska 'Versailles Blanche' 
porzeczka biała Biała Wersalska 'Versailles Blanche' 
– 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 40–60 c5

Ribes rubrum 'Rondom' 
porzeczka czerwona 'Rondom' – bardzo plenna odmiana 
deserowa; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 40–60 c5
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Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki  Grön'  
agrest 'Hinnonmäki Grön' – plenna odmiana o dużych, 
żółtozielonych owocach;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gul' 
agrest 'Hinnonmäki Gul' – plenna odmiana o żółtych 
owocach;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'  
agrest 'Hinnonmäki Röd' – plenna odmiana 
o czerwonych owocach; mało podatna na 
amerykańskiego mączniaka agrestu;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Invicta' 
agrest 'Invicta' – plenna odmiana o średniej wielkości 
zielonożółtych owocach;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Relina'  
agrest 'Relina' – plenna odmiana o czerwonych owocach; 5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Riversa'  
agrest 'Riversa' – plenna odmiana o żółtych owocach; 5a 80–100 c5 pa

ROSA – RÓŻA
Rosa canina 
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; 
kwiaty jasnoróżowe pojedyncze; ceniona roślina 
lecznicza;

4 40–60 c5

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 chamaemorus 
malina moroszka – niska, ścieląca się roślina o bardzo 
smacznych, pomarańczowych owocach; 

2 10–15 c5

Rubus fruticosus 'Navaho' 
jeżyna bezkolcowa 'Navaho' – odmiana o dużych, 
smacznych owocach; pędy osiągają 1,5–2 m długości;

5b 100–120 c5

Rubus fruticosus 'Thornfree'  
jeżyna bezkolcowa 'Thornfree' – silnie rosnąca, 
późna, bezkolcowa odmiana jeżyny; owoce duże, 
czerwonoczarne, błyszczące;

5b 100–120 c5

Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen' 
jeżyna bezkolcowa 'Thornless Evergreen' – zimozielona, 
bezkolcowa odmiana o średniej wielkości owocach; 
owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września;

5b 100–120 c5
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SAMBUCUS – BEZ
Sambucus nigra 'Bad Muskau'  
bez czarny 'Bad Muskau' – odmiana owocowa o wysokiej 
plenności;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej 
plenności;

5a 40–60 c5

SHEPHERDIA – SZEFERDIA
Shepherdia argentea 
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew 
osiągający 2 m wys.; liście srebrzyste, wydłużone; 
czerwone owoce są jadalne po przemrożeniu;

5a 25–30 c3

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax'  
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 80–100 c5

×Sorbaronia '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;

3 80–100 c5

×Sorbopyrus auricularis 'Bulbiformis'  
jarzębogrusza uszkowata 'Bulbiformis' – mieszaniec 
bardziej przypominający gruszę; owoce jadalne, 
gruszkowate;

6a 80–100 c5

SORBUS – JARZĄB
Sorbus 'Alaja Krupnaja' 
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny' 
jarząb Black Ruby 'Czarne Rubiny' – 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;

3 120–140 c5
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Sorbus 'Businka'  
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 3 120–140 c5

Sorbus 'Granatnaja'  
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3 120–140 c5

Sorbus 'Krasavica' 
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa; 3 60–80 c5

Sorbus 'Krasnaja'  
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce 
kwaśne, czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana 
nadająca się na przetwory;

3 120–140 
200–220

c5 
c15

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'  
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 180–200 c5

Sorbus 'Likjornaja'  
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; 
odmiana nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 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 c5

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja' 
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, 
duże, jadalne;

3 120–140 c5

Sorbus 'Nevezhinskaja' 
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, pomarańczowe;

3 140–160 c5

Sorbus 'Rubinowaja'  
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, 
ciemnoczerwone, słodkie;

3 160–180 c5

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa' 
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana 
o wyjątkowo słodkich owocach;

4 120–140 c5

Sorbus 'Titan' 
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne; 4 100–120 c5

Sorbus 'Żołtaja' 
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

4 120–140 c5

VIBURNUM – KALINA
Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny' 
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana 
owocowa; duże owoce, nadające się na przetwory 
(nalewki, galaretki);

4
30–40 
40–60 

160–180

c3 
c5 
c12

 
 

pa

Viburnum opulus 'Ulgen' 
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże 
owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 30–40 
100–120

c3 
c12

 
pa
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Rośliny tarasowe
TERRACE PLANTS

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота

pojemnik
container
контейнер

ABELIA – ABELIA

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

7a 40–60 c6

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

7a 40–60
c5 

ACANTHUS – AKANT

Acanthus hungaricus 'White Lips'  
akant węgierski 'White Lips' – bylina dorastająca do 1–1,2 m 
wys.; liście powcinane, błyszczące; kwiaty biało-fioletowe;

7a c5

ACER – KLON

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

7b 120–140 
260–280

c5 
c45

pa 

AESCULUS – KASZTANOWIEC

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

7a 60–80 c5
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Aesculus indica 'Sydney Pearce'  
kasztanowiec indyjski 'Sydney Pearce' – bardzo obficie  
kwitnąca odmiana; kwiaty białoróżowe zebrane w długie, 
spiczaste kwiatostany;

7a 60–80 c5

AGAPANTHUS – AGAPANT

Agapanthus 'Black Magic'  
agapant 'Black Magic' – kwiaty granatowe, prawie czarne, 
zebrane w kuliste baldachogrona;

7a c6

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR  
agapant Fireworks – kwiaty przewisające, dwubarwne, 
niebiesko-białe, w kulistych baldachogronach;

7a c6

Agapanthus 'Golden Drop' PBR  
agapant 'Golden Drop' – kwiaty błękitne; żółtoobrzeżone liście; 
odmiana zwarta i karłowa;

7a c6

Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR  
agapant Mi Casa – kwiaty czysto białe; zwarta, karłowa 
odmiana;

7a c6

Agapanthus 'Peter Pan'  
agapant 'Peter Pan' – kwiaty błękitne; zwarty pokrój; 7a c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR  
agapant Silver Moon – kwiaty błękitne; białooobrzeżone 
liście; odmiana zwarta i karłowa;

7a c6

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR 

agapant  Twister – kwiaty dwubarwne niebiesko – białe 
w kulistych baldachogronach;

7a c6

ALBIZIA – ALBICJA

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

6a 80–100 c6

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

7b 80–100 c6

ARAUCARIA – ARAUKARIA
Araucaria araucana 
araukaria chilijska (igława chilijska) – niezwykle oryginalne 
drzewo pochodzące z Chile i Argentyny; bardzo regularny, 
stożkowaty pokrój; igły sztywne, ciemnozielone;

7b 20–30 c3

AUCUBA – AUKUBA

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

7a 40–60 c5
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CANNA – PACIORECZNIK
Canna 'Ambassador'  
paciorecznik 'Ambassador' – liście zielone; kwiaty 
kremowobiałe;

9 c5

CEANOTHUS – PRUSZNIK

Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'  
prusznik Delile'a 'Gloire de Versailles' – krzew dorastający do  
1,5 m wys.; gęste ciemnoniebieskie kwiatostany, pokrywające  
całą roślinę; 

7a 60–80 c5

CHAMAEROPS– KARŁATKA

Chamaerops humilis   
karłatka niska – wachlarzowate liście; zwarty pokrój; jeden 
z najwytrzymalszych na mróz gatunków palm;

8a c9

CORNUS – DEREŃ
Cornus elliptica Empress of China 'Elsbry'  
dereń eliptyczny Empress of China – zimozielony, bardzo 
obficie kwitnący na biało krzew, który przypomina wyglądem 
dereń kousa;

7a 60–80 c15

Cornus nuttallii 'Gold Spot'  
dereń Nuttalla 'Gold Spot' – liście zielone, nakrapiane na żółto; 7a 180–200 c20

Cornus nuttallii 'North Star'  
dereń Nuttalla 'North Star' – wysoki, silnie rosnący krzew 
o bardzo ozdobnych, białych, dużych podsadkach;

7a 60–80 c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth'  
dereń Nuttalla 'Portlemouth' – podsadki kremowobiałe, do  
10 cm średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;

7a 80–100 c6

Cornus 'Summer Flair' 
dereń 'Summer Flair' – zimozielony krzew o błyszczących 
ciemnozielonych liściach z brązowoczerwonym rumieńcem; 
kwiaty z ozdobnymi, białymi podsadkami;

7a 60–80 c9

Cornus 'Summer Glossy'  
dereń 'Summer Glossy' – półzimozielony krzew; piękne 
błyszczące liście;

7a 60–80 c6

CORTADERIA – KORTADERIA

Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR  
kortaderia pampasowa 'Golden Goblin' – ozdobne żółtozielone 
liście; efektowne białe kwiatostany;

7a c5

Cortaderia selloana 'Pumila'  
kortaderia pampasowa 'Pumila' – kwiatostany do 2 m wys.; 
zwarty pokrój; najbardziej wytrzymała na mróz odmiana 
kortaderii;

7a c5

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR 

kortaderia pampasowa Tiny Pampa 'Day1' – kwiatostany  
do 0,8 m wys.; zwarty, karłowy pokrój;

7a c5
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CROCOSMIA – KROKOSMIA
Crocosmia 'Emily McKenzie'  
krokosmia 'Emily McKenzie' – wyraziste, dwubarwne kwiaty, 
pomarańczowoczerwone, dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Fire King' 
krokosmia 'Fire King' – pomarańczowoczerwone kwiaty; 
dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'George Davison'  
krokosmia 'George Davison' – wyraziste, pomarańczowe, 
pojedyncze kwiaty; dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

Crocosmia 'Lucifer' 
krokosmia 'Lucifer' – intensywnie czerwone kwiaty;  
dorasta do 0,6 m wys.;

7a c3

DAPHNIPHYLLUM – DAFNIFYLLUM
Dapniphyllum himalayense var. macropodum  
dafnifyllum himalajskie odmiana Miquela – zimozielona 
roślina o liściach przypominających wyglądem różanecznik; 
kwiaty drobne, purpurowoczerwone; owoce drobne, granatowe 
z szarym nalotem;

7b 40–60 c6

DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros kaki    
hebanowiec wschodni – popularne drzewo owocowe 
w cieplejszych rejonach Europy; owoce duże, słodkie, 
ciemnopomarańczowe; 

7b 40–60 c5

DISTYLIUM – DWUSŁUPEK
Distylium Blue Cascade 'piidist-ii' PBR  
dwusłupek Blue Cascade – zimozielony, rozłożysty krzew 
o szarozielonych liściach; młode przyrosty czerwonoróżowe;

7a 40–60 c6

EDGEWORTHIA – BANKNOTKA

Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'  
banknotka złocista 'Grandiflora' – oryginalny krzew 
o złocistożóltych kwiatach, zebranych w główkowate 
kwiatostany; kwitnie w stanie bezlistnym na przedwiośniu; 

7b 60–80 c9

ELAEAGNUS – OLIWNIK
Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'  
oliwnik Ebbinge'a 'Limelight' – zimozielony krzew o sztywnych, 
ciemnozielonych liściach z żółtym środkiem;

7a 40–60 c6

Elaeagnus pungens 'Maculata'  
oliwnik kłujący 'Maculata' – zwarty, gęsty, zimozielony krzew 
o sztywnych, żółtych liściach z ciemnozielonym obrzeżeniem;

7b 40–60 c5

ENSETE – ENSETE, BANANOWIEC ABISYŃSKI

Ensete ventricosum 'Maurelii'  
ensete abisyńskie 'Maurelii' – egzotyczna roślina o wielkich, 
purpurowoczerwonych liściach; wymaga bezmroźnego 
zimowania;

9a c15



– 251 –

ro
śl

in
y 

ta
ra

so
w

e

ERYTHRINA – KORALODRZEW
Erythrina crista-galli 'Compacta'  
koralodrzew grzebieniasty 'Compacta' – wyjątkowo ozdobna, 
kolczasta roślina o dużych, sztywnych, motylkowych, 
koralowoczerwonych kwiatach, zebranych w okazałe grona na 
końcach pędów; 

8b 80–100 c9

EUCALYPTUS – EUKALIPTUS
Eucalyptus gunnii  
eukaliptus Gunna – najwytrzymalszy gatunek eukaliptusa, 
pochodzący z gór Tasmanii; wysoki krzew lub niewielkie drzewo 
o ozdobnych, szarosrebrzystych liściach;

7a 80–100 c9

Eucalyptus gunnii 'Silverana'   
eukaliptus Gunna 'Silverana' – odmiana najwytrzymalszego na 
mróz gatunku eukaliptusa; wysoki krzew lub niewielkie drzewo 
o drobnych, srebrzystoniebieskich liściach;

7a 40–60 c6

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR  
wilczomlecz błękitnawy 'Tasmanian Tiger' pbr – szare liście 
z kremowym brzegiem; sztywne pędy; dorasta do 1 m wys.;

7a c5

FARGESIA – FARGEZJA
Fargesia 'Obelisk'  
fargezja 'Obelisk' – zielone liście; zwarty, szerokokolumnowy 
pokrój;

6a c9

Fargesia robusta 'Campbell'  
fargezja olbrzymia 'Campbell' – zielone pędy; wyprostowany 
pokrój; rośnie w zwatych kępach;

6a c9

FATSIA – FATSIA

Fatsia japonica 'Spider's Web'  
fatsia japońska 'Spider's Web' – krzew o egzotycznym wyglądzie, 
o dużych, głęboko klapowanych, biało przyprószonych liściach;

8a 40–60 c5

Fatsia polycarpa 'Green Fingers'  
fatsia wieloowocowa 'Green Fingers' – liście bardzo duże, 
dłoniaste, głęboko klapowane; roślina o egzotycznym wyglądzie;

8a 60–80 c12

FICUS – FIGOWIEC

Ficus carica 'Brown Turkey'  
figowiec właściwy 'Brown Turkey' – odmiana partenokrapiczna; 
owoce do 6 cm, dojrzewające w sierpniu;

7b 40–60 c6

Ficus carica 'Dalmatie'    
figowiec właściwy 'Dalmatie' – odmiana odzanczająca się 
zwartym, gęstym pokrojem; owoce dojrzewają pod koniec 
sierpnia;

7b 60–80 c6

FUCHSIA – FUKSJA, UŁANKA

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

6b 40–60 c5
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GAURA – GAURA
Gaura lindheimeri 'Blanc' 
gaura Lindheimera 'Blanc' – kwiaty drobne, białe; dorasta  
do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'  
gaura Lindheimera  'Gaudi Red' – kwiaty drobne, różowe;  
liście czerwonawe; dorasta do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy' 
gaura Lindheimera Rosyjane 'Harrosy' – kwiaty drobne; 
dorasta do 1 m wys.;

7a c2 
c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'  
gaura Lindheimera 'Siskiyou Pink' – kwiaty różowe; dorasta  
do 1 m wys.;

7a c2 
c5

ILEX – OSTROKRZEW

Ilex ×altaclerensis 'Golden King' 
ostrokrzew angielski 'Golden King' – zimozielony krzew 
o skórzastych, żółto obrzeżonych liściach;

6b 30–40 c3

LAGERSTROEMIA – LAGERSTREMIA

Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe'  
lagerstremia indyjska 'Berlington Menthe' – kwiaty 
ciemnoróżowe z widoczną białą obwódką; odmiana dorastająca 
do 3 m wys.; kwitnie od lipca do października;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit II'  
lagerstremia indyjska Dynamite – kwiaty jaskrawo czerwone; 
odmiana dorasta do 2–3 m wys.;

7a 40–60 c6

Lagerstroemia indica 'Nivea'  
lagerstremia indyjska 'Nivea' – kwiaty białe, karbowane; dorasta 
do 3 m wys.; kwitnie od sierpnia do września;

7a 40–60 c6

LEYCESTERIA – LEJCESTERIA
Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR 

lejcesteria piękna Golden Lanterns – bardzo ozdobny 
krzew o oryginalnych biało-czerwonych kwiatostanach; liście 
intensywnie żółte

7b 60–80 c9

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

7b 60–80 c9

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ

Magnolia delavayi 
magnolia Delavay'a – kwiaty do 20 cm średnicy,  
kremowo-pomarańczowe; wysokie drzewo;

7a 60–80 c5

Magnolia grandiflora 'Kay Parris'  
magnolia wielkokwiatowa 'Kay Parris' – liście duże, błyszczące, 
skórzaste, ciemnozielone z wierzchu i brązowepomarańczowe od 
spodu; duże, czysto białe kwiaty;

7a 60–80 c6
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Magnolia grandiflora 'Twenty Four Below' 
magnolia wielkokwiatowa 'Twenty Four Below' – jedna 
z najwytrzymalszych na mróz odmian tego gatunku; duże, 
pachnące białe kwiaty o średnicy do 25 cm;

6b 30–40 c6

MAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ
Mahonia confusa 'Narihira'  
mahonia kłopotliwa 'Narihira' – atrakcyjny zimozielony krzew 
dorastający do 1 m wys.; liście pierzaste, przypominające liście 
paproci;

7b 30–40 c6

MUSA – BANAN
Musa basjoo  
banan japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi 
krótkotrwałe obniżenie temperatury do -10°C; wielkie liście 
o egzotycznym wyglądzie;

8a c9

Musa sikkimensis 'Red Tiger'   
banan sikkimski 'Red Tiger' – liście zielone w brązowe, 
poprzeczne smugi; niezwykle oryginalny wygląd;

8a c9

MUSELLA – BANANEK
Musella lasiocarpa 
bananek chiński – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi 
żółtymi kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecany 
jako roślina tarasowa;

8a c9

NANDINA – NANDINA
Nandina domestica 'Fire Power' 
nandina domowa 'Fire Power' – niski, półzimozielony krzew; 
wiosną liście czerwone, potem zielenieją; jesienne przebarwienie 
jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR 
nandina domowa Obsessed – zwarty, półzimozielony krzew; 
dorasta do 0,6 m wys.; liście jesienią jaskrawoczerwone;

7a 40–50 c5

OSMANTHUS – WOŃCZA
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'  
wończa różnolistna 'Goshiki' – zimozielony krzew 
przypominający Ilex; młode liście z kremowym, żółtym, 
pomarańczowym i zielonym upstrzeniem;

7a 30–35 c3

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'  
wończa różnolistna 'Variegatus' – zimozielony krzew 
przypominający Ilex; liście nieregularnie biało obrzeżone;

7a 30–35 c3

PENNISETUM – ROZPLENICA
Pennisetum advena 'Rubrum' 
rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do  
1 m wys.; purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;

9 c3

PHILLYREA – FILIREA
Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew o poduchowatym 
pokroju;

7b 80–100 c5
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PHORMIUM – TĘGOSZ

Phormium 'Evening Glow'  
tęgosz 'Evening Glow' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie, 
kremowo paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa;  
zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium 'Rainbow Queen'  
tęgosz 'Rainbow Queen' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie, 
purpurowe, różowo obrzeżone liście; polecana jako roślina 
tarasowa; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

Phormium tenax 'Purpureum' 
tęgosz mocny 'Purpureum' – dorasta do 2 m wys.; szerokie 
ciemnopurpurowe liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą 
wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c6

Phormium 'Yellow Wave' 
tęgosz 'Yellow Wave' – szerokie, żółto paskowane liście; polecana 
jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga 
przechowywania w chłodnym miejscu;

8a c9

PONCIRUS – PONCYRIA

Poncirus trifoliata 
poncyria trójlistkowa – gatunek rośliny cytrusowej o zielonych, 
ciernistych pędach; zielone, przyjemnie pachnące, ale gorzkie 
i kwaśne owoce; można wyrabiać z nich dżemy i soki;

6b 60–80 c5

RUDBECKIA– RUDBEKIA

Rudbeckia 'Flamenco Apricot'   
rudbekia 'Flamenco Apricot' – duże, półpełne, 
pomarańczowoczerwone kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'  
rudbekia 'Flamenco Dark Orange' – duże, pełne, czerwone 
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco True Red'   
rudbekia 'Flamenco True Red' – duże, pełne, ciemnoczerwone 
kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'  
rudbekia 'Flamenco Vanilla' – duże, półpełne, 
jasnopomarańczowe kwiaty z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'  
rudbekia 'Littlebeckia Sunshine' – drobne, żółte kwiaty 
z czarnym środkiem; zwarty, niski pokrój;

7b c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love' 
rudbekia 'SmileyZ Big Love' – bylina dorasta do 0,5 m; kwiaty 
żółte z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'  
rudbekia 'SmileyZ Big Luck' – duże, żółte kwiaty 
z ciemnoczerwonym środkiem;

7a c5
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Rudbeckia 'SmileyZ Big Shine'  
rudbekia 'SmileyZ Big Shine' – bylina kwitnąca od czerwca  
do października; kwiaty żółte z bordowym środkiem; dorasta  
sdo 0,6 m wys.;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'  
rudbekia 'SmileyZ Chocolate' – duże, ciemnoczerwone kwiaty 
z czarnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy'  
rudbekia 'SmileyZ Happy' – duże, pomarańczowoczerwone 
kwiaty z ciemnym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing'  
rudbekia 'SmileyZ Kissing' – niska bylina dorastająca do  
0,4 m wys. o zwartym pokroju; kwiaty pomarańczowe 
z czerwonym środkiem;

7a c5

Rudbeckia 'SmileyZ Party'  
rudbekia 'SmileyZ Party' – nowa odmiana dosrastająca do  
0,4 m wys.; źółte kwiaty z bordowo-brązowym środkiem;

7a c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'  
rudbekia Sunbeckia 'Carolina' – duże, pomarańczowe kwiaty 
z ciemnym środkiem; 

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR 

rudbekia Sunbeckia 'Ophelia' – bylina kwitnąca od czerwca 
do października; duże pojedyncze żółte kwiaty z zielonym 
środkiem; dorasta do 0,5 m wys.;

7b c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR 

rudbekia Sunbeckia 'Paulina' – nowa odmiana o zwartym 
pokroju; intensywnie żółto-złoty kolor kwiatów; dorasta  
do 0,5 m wys.;

7b c5

TETRACENTRON – TETRACENTRON
Tetracentron sinense  
tetracentron chiński – bardzo rzadko spotykane drzewo 
pochodzące z południowo-wschodniej Azji; ozdobne ze 
względu na długie, zwisające kwiatostany, oryginalne liście 
i jesienne, żółte lub pomarańczowe przebarwienie;

7b 80–100 c9

TRACHYCARPUS – SZORSRKOWIEC
Trachycarpus fortunei  
szorstkowiec Fortune'a – najbardziej wytrzymały na mróz 
gatunek palmy naszym klimacie; liscie duże, bardzo efektowne;

7b c9

UNCINIA – UNCINIA

Uncinia uncinata 'Rubra'  
uncinia haczykowata 'Rubra' – liście czerwonopurpurowe, 
wąskie; tworzy rozłożyste kępy;

8a c5

VITEX – NIEPOKALANEK

Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'  
niepokalanek mnisi 'Blue Diddley' – niski, bardzo gęsty krzew 
osiągający 0,8–1 m wys.; kwiaty lawendowofioletowe;

7b 40–60
c5 
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Vitex agnus-castus Blue Puffball 'pivac-ii'  
niepokalanek mnisi Blue Puffball – zwarta, bardzo gęsta 
odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues' 
niepokalanek mnisi 'Delta Blues' – kwiaty niebieskie, pachnące, 
zebrane w bardzo duże, rozgałęzione kwiatostany;

7b 40–60 c5

Vitex agnus-castus 'Laciniata' 
niepokalanek mnisi 'Laciniata' – liście powcinane; lecznicza 
roślina o długich, wyprostowanych niebieskich kwiatostanach; 

7b 60–80 c6

Vitex agnus-castus 'Latifolia' 
niepokalanek mnisi 'Latifolia' – krzew o wyprostowanych 
pędach z wiechowatymi niebieskofioletowymi kwiatostanami; 
kwitnie od sierpnia do września;

7b 60–80 c6

Vitex agnus-castus Pink Pinnacle 'v07-sc-op'  PBR  
niepokalanek mnisi Pink Pinnacle – zwarty krzew 
dorastający do 1,2 m wys.; kwiaty jasnoróżowe;

7b 60–80 c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR  
niepokalanek Flip Side – zwarty krzew dorastający do  
1,5 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie; liście fioletowe od spodu;

7b 40–60 c6

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie 
liście; okazałe kwiatostany;

5a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge' 
jukka karolińska 'Bright Edge' – liście biało obrzeżone; 6a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście 
z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6a 30–40 c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'  
jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z szerokim żółtym 
pasem pośrodku;

6a 30–40 c5

Yucca gloriosa 'Variegata' 
jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone; 7b 30–40 c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'  
jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; 
roślina o egzotycznym wyglądzie;

7a 20–30 c3
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Cornus alba Miracle 'Verpaalen02' 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

Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBRRobinia 'Anna Irena' PBR
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Musa basjoo Musa sikkimensis 'Red Tiger'

Chamaerops humilis
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Double Punch Cream 'Mincrero01' PBR

Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR

Potentilla fruticosa 

Creme Brulee 'Bailbrule' PBR

Lemon Meringue 'Bailmeringue' PBR
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Paeonia 'Candy Stripe'

Paeonia 'Hillary' Itoh Group
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Acer japonicum 'Green Cascade'

Acer palmatum ‘Crimson Queen’
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Acer shirasawanum 'Jordan'

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge'
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Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR
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Exochorda 'The Bride'



– 268 –

Wisteria floribunda 'Multijuga'
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Wisteria floribunda 'Alba'

Wisteria floribunda 'Domino'
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Pseudolarix amabilis

Rhodotypos scandens
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Cornus kousa 'John Slocock'

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'
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Stachyurus chinensis 'Magpie'

Halesia carolina 'Variegata'

Cercis canadensis 'Alley Cat'

Eucalyptus gunnii 'Silverana'
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Cercis canadensis The Rising Sun 'JN2'Viburnum furcatum

Populus alba 'Richardii'
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Astilbe 'Delft Lace'
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Echinacea 'Flamingo'

Echinacea 'Delicious Nougat'

Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'

Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'
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Hydrangea paniculata
Pinkachu 'Smhppinka' PBR

Hydrangea paniculata
Diamant Rouge 'Rendia' PBR

Hydrangea paniculata
Pastelgreen 'Renxolor' PBR

Hydrangea arborescens 
Sweet Annabelle 'ncha4' PBR
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Hydrangea paniculata
'White Light' PBR

Hydrangea paniculata
Living Summer Snow 'lcno5' PBR

Hydrangea paniculata
Living Little Blossom PBR

Hydrangea paniculata
Magical Mont Blanc 'Kolmamon' PBR
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Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'

Ajuga reptans 'Princess Nadia'
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Sorbaria sorbifolia
Pink Hopi 'cousorb05' PBR

Prunus 'Kornicensis'

Physocarpus opulifolius 
Amber Jubilee 'Jefam' PBR
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Magnolia ×wiesneri

Neviusia alabamensis
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'SmileyZ Party'

'Flamenco True Red'

'Flamenco Apricot'

'SmileyZ Big Shine'

Rudbeckia
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'Prairie Joy'

'Frontenac' 'Morden Ruby'

'David Thomson'

Rosa
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'Morden Snowbeauty'

'J.P. Connell' 'Louise Bugnet'

'Morden Sunrise'

Rosa
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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

39
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




