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Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska i opis 
Wysokość w 

metrach 
Pojemnik rozmiar Cena 

1.  
Abies 

balsamea 

Jodła balsamiczna; drzewo, 
symetryczne, gałęzie wokół 

pnia. Igły krótkie 

ciemnozielone. 

0,5 pojemnik D3 20,00 zł 

2.  Abies concolor  

Jodła jednobarwna; drzewo 

wysokie o bardzo regularnej 
koronie; rośnie bardzo 

szybko, igły matowo-

zielone, skromne 
wymagania glebowe. 

0,5 pojemnik D3 15,00 zł 

3.  Abies grandis 
Jodła olbrzymia; drzewo, 

ciemnozielone igły, rośnie 
szybko. 

0,8 pojemnik D5 20,00 zł 

4.  Abies homolepis 

Jodła nikko; drzewo 

o szerokostożkowatej 

koronie i poziomo 
rozpostartych konarach. 

W naturze dorasta do 30-

40m wys. 

0,5 - D5 20,00 zł 

5.  Abies koreana 

Jodła koreańska, wolno 
rosnące drzewo o pokroju 

stożkowatym. Cechą 

charakterystyczną są 
niebieskozielone szyszki, 

polecana do małych 

ogrodów. 

0,6 pojemnik C5 20,00 zł 

6.  
Abies 

nordmaniana 

Jodła kaukaska; drzewo 

szybko rosnące do 30m. 

Korona gęsto ugałęziona. 
Igły ciemnozielone 

błyszczące. Najbardziej 

odporna na mróz. Nadaje się 
na plantacje choinkowe. 

0,8 pojemnik D5 15,00 zł 

7.  
Abies 

 

Różne gatunki. Dostępne 

tylko w wersji na choinki 

świąteczne. 

1-2,5m - - 
90,00 zł 

140,00 zł 
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8.  Abies pinsapo 

Jodła hiszpańska – drzewo 
wolno rosnące o 

stożkowym, nieregularnym 

pokroju. Igliwie krótkie, 
sztywne i delikatnie kłujące, 

niebieskawo-zielone, 

promieniście ułożone wokół 
pędów. 

0,40 - D3 15,00 zł 

9.  
Acer griseum 

 

Klon strzępiastokory; 

cynamonowobrązowa, 
złuszczająca się kora. 

Niezwykle ozdobny krzew. 

0,40-0,45 - D2 15,00 zł 

10.  Acer nikoense 

Klon trójlistkowy; duże 

drzewo, pięknie 
przebarwiające się jesienią 

na czerwono. 

0,45 - C3 15,00 zł 

11.  
Acer 

palmatum 

Klon palmowy; krzew lub 
małe drzewo dorastające do 

5m; liście zielone lub 

czerwone, jesienią 
przebarwiają się na piękne 

jaskrawe kolory; wrażliwy 

na mróz. 

0,4 pojemnik C3 15,00 zł 

12.  
Acer 

pensylvanicum 

Klon pensylwański. Drzewo 

do 10m wys. Oryginalna, 

zielono-biała paskowana 

kora. Jest dość wytrzymały 

na mróz. 

1,5-2,0 doniczka D5 25,00 zł 

13.  Barbula sp. 

Krzewinka, pędy cienkie. 

Kwitnie późno VIII na 

niebiesko, bardzo pachnie. 
Kwiaty miododajne 

0,5 - D3 8,00 zł 

14.  
Berberis 

agregata 

Berberys wiązkowy, 

dekoracyjne bardzo drobne 

sezonowe liście, różowe 

małe grona owoców. 

- - D3 4,00 zł 
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15.  
Berberis 

amurensis 

Berberys amurski, krzew 

silnie rosnący do 3m. 
kwiaty żółte zwisające 

grona, owoce czerwone. 

Wytrzymały na mróz i 
suszę. 

1,0 
Pojemnik 

Grunt 

D3 

- 
7,00 zł 

3,00 zł 

16.  Berberis julianae 

Berberys Julianny, 
zimozielony krzew o 

wyprostowanym pokroju, 

dorasta do 2,5 m wysokości, 
pędy pokryte ostrymi 

kolcami. 

0,4 pojemnik C3 7,00 zł 

17.  
Berberis 

thunbergii 

‘Bagatelle’ 

Berberys Thunberga  
‘Bagatelle’; wolnorosnący, 

karłowy krzew o pokroju 

płasko kulistym i ostrych 
cierniach. Dorasta do 0,4 m 

wys. Liście czerwone. 

Kwiaty żółte. 

0,30 doniczka D3 8,00 zł 

18.  
Berberis 

thunbergii 

Berberis Thunberga; 
ciernisty krzew o zielonych 

liściach; owoce czerwone. 

0,5 grunt - 3,00 zł 

19.  
Berberis 

thunbergii 

‘Atropurpurea’ 

Berberys Thunberga  

‘Atropurpurea’; niski, 
ciernisty krzew o pięknych 

czerwonych liściach 

opadających na zimę; 
owoce czerwone; nadaje się 

na żywopłoty, szpalery i do 

zestawień kolorystycznych. 

0,4 pojemnik D3 4,00 zł 

20.  
Berberis 

verruculosa 

Berberys gruczołkowaty; 
zimozielony, wolno rosnący 

krzew o ostrych cierniach; 

liście skórzaste, błyszczące, 

ciemnozielone; kwiaty 

złocistożółte; polecany do 

ogrodów przydomowych. 

0,4 pojemnik C3 7,00 zł 
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21.  
Betula  

albosinensis  

Brzoza białochińska; 

niezwykłe zabarwienie i 
sposób łuszczenia kory 

wyróżnia ten gatunek 

spośród innych brzóz. 

0,6 pojemnik D3 15,00 zł 

22.  
Betula 

maximowicziana 

Brzoza maximowicziana; 

pochodzący z Japonii 
gatunek o bardzo dużych 

sercowatych liściach. 

1,0m - D3 15,00 zł 

23.  Betula pendula 

Brzoza brodawkowata. 

Rodzime drzewo. Dorasta 

do 20m. Kora biała gładka. 
Dobrze rośnie w każdych 

warunkach. 

1,8 

2,8 
3,5 

 

D5 

D10 
D15 

30,00 zł 

35,00 zł 

90,00 zł 

24.  
Betula pendula 

‘Youngii’ 

Brzoza brodawkowata 
‘Youngii’; forma zwisła. 

1,5 pojemnik D5 55,00 zł 

25.  Buddleja davidii 

Budleja Davida; bujny 

krzew o lejkowatym 
kształcie wys. do 2m kwiaty 

pachnące w VIII. Należy 

corocznie przycinać. Kwiaty 
miododajne. 

0,4 pojemnik D3 5,00 zł 

26.  
Buxus 

sempervirens 

Bukszpan; gęsty, 

zimozielony krzew. Idealny 

na strzyżone żywopłoty. 

0,3 pojemnik D3 5,00 zł 

27.  Byliny 

 Byliny kwitnące wiosną. 

Niskie, okrywowe rośliny 
do ogrodów skalnych. 

 - pojemnik 
P1,2 

P1,5 

3,50 zł 

5,00 zł 

10,00 zł 

20,00 zł 
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28.  
Callicarpa 

bodinieri 

Pięknotka bodiniera; 
średniej wielkości krzew o 

ozdobnych owocach 2-3m 

wys. Liście matowo zielone, 
jesienią żółte. Sadzić w 

grupach ze względu na 

krzyżowe zapylanie. 

0,5 - D3 7,00 zł 

29.  Calluna Wrzos pospolity - pojemnik - 4,50 zł 

30.  
Carpinus 

betulus 

Grab pospolity; duże 

drzewo, nadające się na 
cięte szpalery. 

0,8 grunt - 5,00 zł 

31.  Castanea sativa 

Kasztan jadalny; atrakcyjne 

wysokie drzewo, owoce 
jadalne. 

0,8m pojemnik D3 10,00 zł 

32.  Cedrus libani 

Cedr libański; drzewo 

iglaste o bardzo ciekawej 
koronie. 

0,45 pojemnik D3 15,00 zł 

33.  
Celtis 

occidentalis 

Wiązowiec zachodni; 

drzewo do 20 m; korona 

rozłożysta, dość odporny na 
mróz; jesienią złote liście; 

doskonały na warunki 

miejskie. 

1,5 pojemnik C3 8,00 zł 

34.  
Cercis 

canadensis 

Judaszowiec kanadyjski-

Drzewo lub wysoki krzew 
dorastający w Polsce do 

wysokości 8m, zrzucający 

liście na zimę. 

0,5 pojemnik D3 10,00 zł 
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35.  
Chaenomeles 

japonica 

Pigwowiec japoński; krzew 

o czerwonych kwiatach, 

owoce jadalne. 

0,6 

0,7 

Pojemnik 

Grunt 
D3 

5,00 zł 

3,00 zł 

36.  
Chamaecyparis 

lawsoniana 

'Columnaris' 

Cyprysik Lawsona 

'Columnaris'; wysoki krzew 
o niebieskiej barwie łusek; 

nadaje się na żywopłoty 

jako element do nasadzeń 
pojedynczych w 

kompozycjach ogrodowych; 

odporny na mróz i warunki 
miejskie. 

0,5 

0,8 
pojemnik 

C3 

C5  
10,00 zł 

25,00 zł 

37.  

Chamaecyparis 

lawsoniana 
'Ellwoodii' 

Cyprysik Lawsona 

'Elwoodii'; wolno rosnący 
krzew o pokroju 

kolumnowym i niebieskiej 

barwie łusek; nadaje się na 
żywopłoty. 

0,8 pojemnik C3 10,00 zł 

38.  

Chamaecyparis 

lawsoniana 

'Ellwoodii  Gold' 

Cyprysik Lawsona 

'Elwoodii Gold'; niewysoki 

krzew o  kolumnowym 
pokroju i lekko złotawych 

łuskach; nadaje się do 

małych ogrodów. 

0,5 pojemnik C3 10,00 zł 

39.  

Chamaecyparis 

lawsoniana 
'Fletcheri' 

Cyprysik Lawsona 

'Fletcheri'; duży okazały, 
kolumnowy krzew; pięknie 

prezentuje się sam, w grupie 

i żywopłotach; barwa 
srebrzysto-zielona. 

1,0 pojemnik C5 25,00 zł 

40.  

Chamaecyparis 

lawsoniana 
'Kelleris' 

Cyprysik Lawsona  

'Kelleris'; podobny do 
odmiany 'Columnaris' lecz o 

złoto-żółtej barwie łusek; na 

żywopłoty i jako krzew 
dekoracyjny w ogrodach. 

0,4 pojemnik C3 10,00 zł 

41.  
Chamaecyparis 

obtusa  

‘Nana Gracilis’ 

Cyprysik japoński ‘Nana 

Gracilis’; karłowy bardzo 
wolno rosnący krzew o 

nieregularnych 

szerokostożkowym pokroju. 
Osiąga po 10 latach do 0,5m 

wys.. Rozgałęzienia krótkie, 

muszlowato skrętne, 
błyszczące, zielone. 

0,2 pojemnik C3 10,00 zł 
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42.  
Chamaecyparis 

pisifera 

'Boulevard' 

Cyprysik groszkowy 
'Boulevard'; odmiana wolno 

rosnąca do 6 m; igły 

miękkie, srebrzystozielone; 
pędy cienkie przewisające; 

polecana do parków, dużych 

ogrodów; sadzona 
pojedynczo lub w 

kompozycjach. 

0,4 

0,7 
pojemnik 

C3 
D10 

D20 

10,00 zł 

25,00 zł 

40,00 zł 

43.  
Chamaecyparis 

pisifera  

'Filifera' 

Cyprysik groszkowy 

'Filifera'; kopiasta forma o 
luźnej koronie do 2,5 m; 

polecana j.w. Pędy lekko 

wiszące. 

0,4 pojemnik C3 12,00 zł 

44.  
Chamaecyparis 

pisifera  

'Filifera Aurea' 

Cyprysik groszkowy 

'Filifera Aurea'; krzew 
szerokostożkowy; wolno 

rosnący do 2,5 m ; polecany 

do małych ogrodów. 

0,4 pojemnik C3 10,00 zł 

45.  

Chamaecyparis 

pisifera 
'Lombart's' 

Cyprysik groszkowy 
'Lombart's', nieduże drzewo 

lub krzew; efektowna i 

szybko rosnąca.  

0,8 

0,4 
pojemnik 

C5 

D5 
D20 

40,00 zł 

20,00 zł 

90,00 zł 

46.  

Chamaecyparis 

pisifera  
'Rogersii' 

Cyprysik groszkowy 
'Rogersii'; ciekawa, łatwa do 

prowadzenia i przycinania 

na tzw.bonsai. 

0,5 pojemnik 
C3 

C10 
15,00 zł 

40,00 zł 

47.  
Clematis 
odmiany 

Powojnik; pnącze o bardzo 
dekoracyjnych kwiatach. 

- pojemnik - 16,00 zł 

48.  
Cornus 

amomum 

Dereń błękitny; krzew do 
3m; pędy zielone; jesienią 

pomarańczowe liście; 

kwitnie V-VI; owoce 
niebieskie. 

1,0 pojemnik C3 10,00 zł 
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49.  Cornus mas 

Dereń jadalny; wysoki 

krzew do 8m, kwiaty żółte, 

owoce czerwone jadalne, 
podłużne. Kwitnie w marcu. 

Małe wymagania glebowe. 

1,0 pojemnik D3 10,00 zł 

50.  Corylus colurna 

Leszczyna turecka; powoli 

rosnące drzewo o regularnej 

stożkowatej koronie. 
Gatunek odporny na 

zanieczyszczenia. Wymaga 

gleb żyznych. Owoce – 
orzechy jadalne. Nadaje się 

do obsadzania ulic w 

miastach. 

1,2 
0,8 

pojemnik 
D5 
D3 

20,00 zł 

10,00 zł 

51.  
Cotoneaster 

dammeri 

‘Radicans’ 

Irga Dammera ‘Radicans’; 
niski krzew do 15 cm; 

zimozielony; kwiaty białe; 

owoce jasnoczerwone; 
doskonała roślina 

okrywowa; tworzy 
zimozielone kobierce. 

0,15 pojemnik C3 4,00 zł 

52.  

Cotoneaster 

dammeri  
‘Royal Carpet’ 

Irga Dammera ‘Royal 

Carpet’, zimozielony krzew, 

wysokość ok. 60 cm, 
umacnia skarpy, niewielkie 

wymagania glebowe. 

0,3 pojemnik C3 4,00 zł 

53.  
Cotoneaster 

divaricatus 

Irga rozkrzewiona; gęsty 

krzew, kwiaty białoróżowe. 
Obficie owocuje – owoce 

czerwone. Nadaje się na 

nieformowane szpalery i 
nasadzenia grupowe, 

odporny, małe wymagania 

glebowe. 

- Grunt - 3,00 zł 

54.  
Cotoneaster 

splendens 

Irga okazała; krzew bardzo 

obficie kwitnący, kwiaty 
drobne, różowe, jesienią 

dojrzewają ozdobne 

czerwone owoce. 

0,5 pojemnik D3 5,00 zł 

55.  
Crategus crus 

galli 

Głóg ostrogowy; niewielkie 
drzewo, bardzo cierniste, 

kwiaty białe, owoce duże 

czerwone jadalne, nadaje się 
na osłony oraz formy 

pojedyńcze. 

1,8 

1,3 
pojemnik 

D5 

D3 
20,00 zł 

10,00 zł 
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56.  
Davidia 

involucrata 

Dawidia chińska; drzewo 
korona szeroka, rozłożysta. 

Bardzo oryginalne kwiaty. 

Liście pojedyncze, 
szerokojajowate, na długich 

ogonkach. Przepięknie 

kwitnące białymi 
przysadkami. Jesienią liście 

przebarwiają się na ładny, 

żółty kolor.  

2,0 - 
D5 

D10 
140,00 zł 

57.  
Decaisnea 

fragesii 

Palecznik chiński; krzew 3-

5m wys. Liście duże 

złożone, ozdobne niebieskie 
owoce przypominające 

strąki, efektownie 

wyglądająca w fazie 

bezlistnej. 

1,0 Grunt - 8,00 zł 

58.  
Deutzia scabra 

'Plena' 

Żylistek szorstki ‘Plena’; do 

2 m wys.; obficie kwitnący 

krzew (V-VI); kwiaty 
delikatne, białoróżowe; 

nadaje się na żywopłoty i 
pojedyńcze formy. 

1,5 grunt - 2,00 zł 

59.  
Euonymus 

europaeus 

Trzmielina pospolita; krzew 
osiągający wysokość do 3 

m. Młode gałązki gładkie, 

oliwkowozielonawe, starsze 
czterokanciaste. 

1,3 
Pojemnik 

Grunt 
C1,8 

10,00 zł 

3,00 zł 

60.  

Euonymus 

fortunei  
odmiany 

Trzmielina Fortune'a; 
zimozielone, płożące 

krzewy, o pstrych liściach; 

może rosnąć pod koronami 
drzew, wspinać się na 

ściany, kamienie; toleruje 

wszystkie rodzaje gleb. 

krzewinka pojemnik C3  3,50 zł 

61.  
Exochorda 

racemosa 

Obiela wielkokwiatowa; 

luźny krzew, kwitnie obficie 
w maju, kwiaty białe, 

intensywnie pachnące. 

0,5 pojemnik C3 10,00 zł 

62.  
Forsythia 

‘Maluch’ 

Forsycja ‘Maluch’, wolno 

rosnący krzew o zwartym, 

regularnym pokroju. 
Dorasta do 1 m wys. Liście 

drobne i wąskie, 
ciemnozielone. Kwiaty 

żółte, nieduże, osadzone 

gęsto wzdłuż całych 
gałązek. 

0,3 pojemnik D3 4,00 zł 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%82%C4%85%C5%BA
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63.  
Forsythia x 

intermedia 

Forsycja pośrednia; krzew 

do 3 m wys., kwitnie IV-V 

na żółto; polecana w zieleni 

miejskiej , w parkach i w 

wiekszych ogrodach. 

0,6 grunt - 2,00 zł 

64.  
Gaultheria 

procumbens 

Golteria rozesłana; niski 

krzew do 15cm wys. o 
zimozielonych liściach. 

Odporny na mróz, 

doskonała roślina 
okrywowa. 

- pojemnik D2 8,00 zł 

65.  Ginkgo biloba 

Miłorząb chiński; drzewo, 

niezwykle cenny gatunek. 

Odporny na mróz i 
zanieczyszczenia. 

0,5 pojemnik D3 10,00 zł 

66.  
Hedera 

colchica 

Bluszcz kolchicki; 

wyjątkowy bluszcz o bardzo 

dużych liściach; stosowany 
jako roślina okrywowa. 

pnącze pojemnik C3 8,00 zł 

67.  Hedera helix 

Bluszcz pospolity;  

zimozielone pnącze; wspina 
się przy pomocy korzeni 

przybyszowych; polecane 

do obsadzania ścian, 
ogrodzeń oraz jako roślina 

okrywowa. 

pnącze pojemnik C3 4,00 zł 

68.  Hosta 

Funkie; bylina bujnie 

rosnąca, o dużych liściach, 

wymaga gleb bardzo 
żyznych. Do sadzenia na 

rabatach, nad wodą i do 

okrywania większych 
powierzchni w cieniu. 

- pojemnik D4 
10,00 zł 

20,00 zł 

69.  
Hydrangea 

arborescens 

‘Annabelle’ 

Hortensja drzewiasta 

‘Annabelle’; efektownie 
kwitnący krzew o luźnym 

pokroju. Osiąga 1 – 1,5m 

wys. Kwiaty kremowobiałe, 
bardzo duże, półkuliste 

kwiatostany, zebrane z 

wielu płonnych kwiatów. 
Niezawodna w kwitnieniu. 

Polecana do ogrodów 

przydomowych. 

0,7 pojemnik C3 20,00 zł 
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70.  
Hydrangea 

quercifolia 

Hortensja dębolistna – duże, 

śnieżnobiałe wiechowate 

kwiaty, liście wrębne. 
Polecana do ogrodów 

przydomowych. 

0,6 pojemnik C3 20,00 zł 

71.  
Hydrangea 

serrata 

Hortensja piłkowana – niski 

gęsty krzew o oryginalnych 

kwiatach. Dorasta do ok. 1 – 
1,2m wys. Kwiaty delikatne 

różowe. Odmiana odporna 

na mróz. Znosi półcień i 
stanowi wypełnienie pod 

koronami większych drzew. 

0,6 pojemnik  C3 10,00 zł 

72.  
Hydrangea sp. 

odmiany 

Hortensja ogrodowa; krzew 

o efektownych kwiatach i 
liściach; dorasta do 0,8m 

wysokości, kwiaty koloru 

od różowego do 
niebieskiego w zależności 

od kwasowości gleby. 

0,3 pojemnik C3 10,00 zł 

73.  Ilex aquifolium 

Ostrokrzew kolczasty; 
krzew zimozielony, 

dwupienny, liście 

ciemnozielone, błyszczące, 
skórzaste, owoce kuliste 

krwistoczerwone, pozostają 

na pędach całą zimę. 

0,4 doniczka Ø15 cm 8,00 zł 

74.  
Juniperus 
chinensis 

‘Obelisk’ 

Szeroki, nieregularny, dosyć 
silnie rosnący krzew, 

osiągający w wieku 10 lat 

do 3 m wys. Igły szydlaste, 
sztywne, pokryte 

sinoniebieskim nalotem. 

0,5 - D3 10,00 zł 

75.  

Juniperus 

chinensis  
'Blue Alps' 

Jałowiec chiński ‘Blue 

Alps'; silnie rosnąca, 
krzaczasta forma; do ok. 2 

m wys. po 10 latach; 

ulistnienie 
srebrzystoniebieskie; końce 

pędów lekko zwisające; do 

nasadzeń pojedynczych i 
kompozycji ogrodowych. 

0,6 

1,2 

pojemnik 

grunt 
C3 

10,00 zł 

15,00 zł 

20,00 zł 

76.  
Juniperus 

chinensis 

'Kuriwao Gold’ 

Jałowiec chiński ‘Kuriwao 

Gold’; krzaczasta, 
wypiętrzona forma o dosyć 

silnym wzroście, osiągająca 

w wieku 10 lat ok. 2 m śr. 
i 1,5 m wys. Pędy o barwie 

złocisto-zielonej. 

0,3 - D3 10,00 zł 
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77.  
Juniperus 

communis ‘Gold 

Cone’ 

Wąsko stożkowa, wolno 

rosnąca, złocistożółta forma 

osiągająca po 10 latach do 
1,5 m wys. 

0,5 - D3 10,00 zł 

78.  

Juniperus 

communis 

'Repanda' 

Jałowiec pospolity 
'Repanda'; krzew karłowy, 

płożący; igły zielono-

srebrzyste, polecany jako 
roślina okrywowa. 

płożący pojemnik C3 10,00 zł 

79.  

Juniperus 

communis 

‘Horstman’ 

 

Jałowiec pospolity 

‘Horstman’; oryginalna, 
szeroka i malownicza forma 

z przewisającymi gałęziami, 

osiągająca w wieku 10 lat 
do 1,5m wys. Horyzontalnie 

ułożone pędy ze 

zwisającymi końcami 
nadają roślinom w starszym 

wieku piękny, płaczący 

pokrój. Polecana do 
nasadzeń pojedynczych 

(soliter) w eksponowanych 

miejscach. 

0,3m pojemnik D3 10,00 zł 

80.  

Juniperus 

davurica 

'Kaizuki' 

Jałowiec łuskowaty  

'Kaizuki', zielony krzew z 

lekko uniesionymi 

gałęziami. 

0,3 pojemnik C3 10,00 zł 

81.  
Juniperus 

horizontalis 

‘Blue Chip’ 

Jałowiec płożący ‘Blue 

Chip’ to jedną 

z najcenniejszych, 
dywanowych roślin 

iglastych. Krzewy tworzą 

niskie, gęste kobierce 
o srebrzysto-niebieskim 

zabarwieniu. Doskonale 

prezentują się w ogrodach 
skalnych. 

0,4 - D3 10,00 zł 

82.  
Juniperus 

horizontalis 

'Plumosa' 

Jałowiec płożący ‘Plumosa’; 

krzew o płożących  
gałęziach; dorasta do 0,6 m, 

przebarwiający się jesienią z 

jasnozielonego na 
brązowopurpurowy. 

0,5 pojemnikt C3 10,00 zł 
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83.  

Juniperus 

horizontalis 
'Wiltonii' 

Jałowiec płożący ‘Wiltonii’; 
o dosyć silnym wzroście; 

polecany jako roślina 

okrywowa do 
tzw.”trawników” 

jałowcowych na skarpy i do 

ogrodów skalnych. 

płożący pojemnik C3 10,00 zł 

84.  

Juniperus media 

'Pfitzeriana 
Aurea' 

Jałowiec pośredni  
'Pfitzeriana Aurea'; silnie 

rosnący krzew o 

zabarwieniu jasnożółtym; 
polecany do parków i 

dużych ogrodów, dorasta do 
1,5 m wysokości. 

0,4 pojemnik C3 10,00 zł 

85.  

Juniperus 

procumbens 
‘NANA’ 

Jałowiec rozesłany ‘ 

NANA’; niski krzew o 

pędach pełzających po 
ziemi, wolno rosnący, 

osiągający w wieku 10 lat 

0,2m wys. przy 1-1,5m 
średnicy. Pędy sztywne, 

zagęszczone, krótkie, 

zielone. Małe wymagania 
glebowe. Polecany do 

ogrodów skalnych. 

płożący pojemnik D3 15,00 zł 

86.  
Juniperus sabina 

'Blue Donau' 

Jałowiec sabiński 'Blue 
Donau'; niski, rozłożysty 

zielononiebieski krzew o 

dosyć silnym wzroście; 

polecany do dużych 

ogrodów, zieleni miejskiej. 

0,5 pojemnik C3 10,00 zł 

87.  
Juniperus sabina 
'Tamaricifolia' 

Jałowiec sabiński 

‘Tamaricifolia’; krzew; 
polecany do małych 

ogrodów oraz na skalniaki, 

również jako krzew 
okrywowy. Dorasta do 1m 

wys. 

0,4 pojemnik D3 10,00 zł 

88.  

Juniperus 

scopulorum 
‘Blue Arrow’  

Jałowiec skalny ‘Blue 
Arrow’; wąski kolumnowy 

jałowiec, barwa niebieska. 

Polecany do małych 

ogrodów przydomowych, 

skalnych i 

wrzosowiskowych. 

0,8 pojemnik C3 10,00 zł 

89.  

Juniperus 

scopulorum 
'Skyrocket' 

Jałowiec skalny 'Skyrocket'; 

krzew o wąskim pokroju i 

silnym wzroście; odm. 
polecana do małych 

ogrodów przydomowych. 

1,0 pojemnik C3 10,00 zł 
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90.  

Juniperus 

squamata  
‘Blue Star’ 

Jałowiec łuskowy ‘Blue 

Star’; karłowy, wolno 
rosnąca odmiana jałowca, 

po 10 latach osiąga 0,3 m 

wysokości przy średnicy 0,5 
m. 

0,2 pojemnik C3 10,00 zł 

91.  
Juniperus 
squamata  

'Blue Carpet' 

Jałowiec łuskowaty 'Blue 

Carpet'; krzew silnie 

rosnący, srebrzystoniebieski 
o płaskim pokroju; polecany 

do większych ogrodów, 

ogrodów skalnych i jako 

roślina okrywowa. 

płożący pojemnik C3 10,00 zł 

92.  

Juniperus 

squamata 
'Meyeri' 

Jałowiec łuskowaty 

‘Meyeri’; odmiana 

krzaczasta; polecany do 
nasadzeń pojedynczych i w 

kompozycjach ogrodowych 

0,4 pojemnik D3 10,00 zł 

93.  

Juniperus x 

media  
‘Blue and Gold’ 

Jałowiec pośredni ‘Blue and 

Gold’; odmiana o dosyć 
powolnym wzroście, po 10 

latach ok. 80 cm. Uroku 

dodają pędy pozbawione 
chlorofilu. 

0,3 pojemnik C3 10,00 zł 

94.  
Kerria japonica 

‘Plena’ 

Złotlin chiński ‘Plena’; 

pięknie wyglądający krzew 
do 2,5 m wysokości; 

zielone, dekoracyjne pędy; 

żółte pojedyńcze i pełne 
kwiaty (kwitnie od V-IX ). 

0,6 pojemnik D3 5,00 zł 

95.  
Kolkwitzja 

amabilis 

Kolkwitzia chińska; 

rozłożysty krzew o 

przewieszających gałęziach. 
Dorasta do 2m wys. Kwiaty 

biało-różowe dzwonkowate. 

Nie ma szczególnych 
wymagań. Nadaje się do 

nasadzeń przemysłowych i 

do miast. Znosi cień. 

0,5m pojemnik D3 10,00 zł 

96.  Larix decidua 

Modrzew europejski; 

drzewo o pokroju 

stożkowym, o silnym 
wzroście; igły sezonowe 

przebarwiające się jesienią; 

polecany na tereny miejskie; 
znosi cięcia. 

0,8 pojemnik C3 25,00 zł 
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97.  Larix gmelinii 

Modrzew daurski; 
pochodzące z północno-

wschodniej Azji szybko 

rosnące drzewo iglaste 
o pokroju stożkowatym i o 

igłach opadających na zimę. 

Główny składnik tajgi 
świetlistej. W naturze osiąga 

od kilkunastu do 30 m wys. 

Korona lekka, przejrzysta 
z wyraźnie zaznaczoną 

strzałą /pniem/. Konary 

poziomo rozpostarte, lekko 
opadające ku dołowi. 

1,2m pojemnik D3 20,00 zł 

98.  
Lavandula 
angustifolia 

Lawenda wąskolistna. 

Krzewinka, intensywnie 

pachnąca, zimozielona, 

kwiaty fioletowe, listki 
srebrzyste wąskie. 

0,2 pojemnik C3 5,00 zł 

99.  
Lespedeza 

bicolor 

Lespedeza dwubarwna. 
Krzew dorastający do 2 m 

wysokości z łukowato 

przewieszającymi się 
pędami. Liście trójlistkowe, 

owalnojajowate, zielone, 

opadające na zimę. Kwiaty 
purpuroworóżowe, 

motylkowate, miododajne, 

zebrane w duże wiechowate 
kwiatostany (5-12cm) 

wyrastające z kątów liści 

lub wierzchołków pędów. 

1,0m pojemnik D3 8,00 zł 

100.  
Ligustrum 
ovalifolium  

Ligustr okrągłolistny;  

krzew szybkorosnący o 

zielonych liściach; przy 
łagodnych zimach nie 

opadają; znosi silne cięcia 

(żywopłoty). 

0,4 pojemnik C3 4,00 zł 

101.  

Ligustrum 

ovalifolium 

‘Aureum’ 

Ligustr okrągłolistny 

‘Aureum’; sztywno 

wyprostowany krzew o 
barwnych liściach. 

0,8 pojemnik C3 4,00 zł 

102.  
Ligustrum 

vulgare 

Ligustr pospolity; krzew o 

zaokrąglonej koronie; liście 
ciemnozielone; kwitnie w 

VI-VII, białymi, zebranymi 

w wiechy kwiatami; znosi 
suszę, mróz. Znakomity na 

żywopłoty formowane. 

1,0 grunt - 1,20 zł 



 18 

103.  

Lonicera 

japonica 
‘Aureoreticulata’ 

Wiciokrzew japoński  

‘Aureoreticulata’; ozdobą 

tego pnącza są również 

ciekawie unerwione na żółto 

liście; kwiaty drobne, ładnie 
pachnące. 

pnącze pojemnik C3 7,00 zł 

104.  
Lonicera 

maackii 

Suchodrzew maacka. Krzew 

do 3m wys. Korona szeroka 

wyprostowana. Liście 
jajowate, ciemnozielone. 

Kwiaty (VI) bardzo liczne 

różowe, pachnące. Owoce 
czerwone. Nadaje się na 

wilgotniejsze tereny. 

Pięknie przebarwiające się 

liście jesienią. 

0,6 pojemnik D3 8,00 zł 

105.  Magnolia 

Magnolia; drzewo lub 

krzew o dużych niezwykle 

dekoracyjnych kwiatach. 

1,4 pojemnik C3 45,00 zł 

106.  Magnolia kobus 

Magnolia japońska; szybko 

rosnąca odporna na mróz; 

kwitnie obficie IV, kwiaty 
białe; jesienią efektowne 

czerwone owoce. 

0,6 pojemnik C3 
10,00 zł 

22,00 zł 

35,00 zł 

107.  
Magnolia 
stellata 

Wolnorosnący, gęsty krzew 
o zaokrąglonej koronie, 

dorastający do 2-3 m wys. 

Kwiaty czysto białe, 
szeroko otwarte, z licznymi, 

bardzo wąskimi płatkami, 

pachnące, IV. Najwcześniej 
kwitnący gatunek magnolii. 

Stanowisko słoneczne, 

osłonięte i ciepłe. Wymaga 
świeżych, próchnicznych, 

przepuszczalnych gleb. 

Wytrzymały, cenny krzew 
do małych ogrodów. 

0,6 pojemnik D3 15,00 zł 

108.  

Mahonia 

japonica 

 

Mahonia pospolita. Krzew 

do 1m. liście zimozielone, 

skórzaste, sztywne, 
kolczasto ząbkowane. 

Kwiaty żółte. Odporna na 

mróz. 

0,4 pojemnik D3 8,00 zł 
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109.  
Metasequoia 

glyptostroboides  

Metasekwoja chińska; 

drzewo o strzelistym 

pokroju, szybko rośnie. 

Polecana do sadzenia na 
wilgotnych podłożach. 

Gubi igły na zimę. 

2,0 pojemnik D10 30,00 zł 

110.  
Microbiota 

decussata 

Mikrobiota syberyjska; 
niezwykle odporny na mróz 

krzew do ok. 80 cm 

wysokości; zimą zmienia 
barwę łusek; polecany do 

parków i ogrodów. 

0,4 pojemnik C3 10,00 zł 

111.  
Morus nigra 

 

Morwa czarna. Drzewo o 

rozłożystej koronie i 

jajowatych liściach dł. 
15cm. Owoce fioletowo-

czerwone, jadalne bardzo 
słodkie. 

0,9 pojemnik D3 10,00 zł 

112.  
Pachysandra 

torminalis 

Runianka; zimozielona 

krzewinka, ścieląca się po 

ziemi tworząc kobierce wys. 
0,2 m. 

0,3 pojemnik C1,8 3,00 zł 

113.  
Paeonia 

suffruticosa  

Paeonia drzewiasta; krzew, 

podwójnie pierzasty, duże 

liście. Duże pojedyncze lub 

podwójne kwiaty (12-20 

cm) kwitnie w maju, 
odporna na mróz. 

0,2 pojemnik D3 20,00 zł 

114.  Paprocie sp. 

Różne gatunki. Nadaję się 

do nasadzeń                                

w ociemnionych miejscach. 

- pojemnik D3 20,00 zł 

115.  
Partenocisus 

tricuspidata 

Winobluszcz trójklapowy, 

silnie rosnące pnącza o 

pięknych liściach. Bardzo 
dobrze trzyma się przy 

ścianach. 

- pojemnik  16,00 zł 
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116.  
Parthenocissus 

quinquefolia 

Winobluszcz 
pięciolistkowy; silne pnącza 

czepiające się murów. 

Dorasta do 20m. Roczny 
przyrost od 1-2m. Jesienią 

liście przebarwiają się na 

kolor czerwony. 

pnącze pojemnik D3 7,00 zł 

117.  
Philadelphus 

lemoinei 

Jaśminowiec Lemoine’a; 

krzew pachnący, kwitnie V-

VI, odporny na warunki 
miejskie. 

0,4 pojemnik C3 5,00 zł 

118.  
Philadelphus 

pubescens 

Jaśminowiec omszony; 

silnie rosnący krzew do 5-6 
m wys.; kwiaty białe, silnie 

pachnie; wytrzymały na 

mróz i suszę. 

1,0 grunt - 2,00 zł 

119.  

Physocarpus 

opulifolius 
‘Luteus’ 

Pęcherznica kalinolistna 

‘Luteus’; szybko rosnący 
krzew o intensywnym 

zabarwieniu; liście żółte, 

owalne; kwiaty białe lub 
różowe. 

0,4 pojemnik C3 5,00 zł 

120.  Picea abies 

Świerk pospolity; drzewo 
iglaste o zwartym pokroju. 

Tylko wersja na choinki 

świąteczne 

2,0 - C3 40,00 zł 

121.  
Picea abies  

’Nidiformis’  

Świerk biały ‘Nidiformis’; 
„świerk gwiazdkowy”, 

odmiana o pokroju płasko-

kulistym, rośnie wolno, 
barwa jasno-zielona. 

0,2 pojemnik D3 10,00 zł 

122.  
Picea glauca 

‘Conica’ 

Świerk biały ‘Conica’; 

karłowa odmiana świerka 
tworząca regularne stożki; 

polecana do ogrodów 
skalnych i 

wrzosowiskowych. 

0,4 

0,7 
pojemnik C3 

10,00 zł 

20,00 zł 

123.  
Picea glauca 

’Echiniformis’  

Świerk biały ‘Echiniformis’; 

karłowa odmiana o kulistym 
pokroju, igły niebiesko 

zielone. 

0,10 pojemnik D3 10,00 zł 
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124.  
Picea mariana 

‘Nana’ 

Świerk czarny ‘Nana’ – 
krzew karłowy, tworzący 

płaskokuliste formy, osiąga 

w wieku 10 lat ok. 0,3m 
przy średnicy 0,8m. Igły 

szaroniebieskie. Polecamy 

do małych ogrodów, na 
skalniaki i do donic. 

0,15 pojemnik D3 10,00 zł 

125.  Picea omorika 

Świerk serbski. Najszybciej 

rosnący gatunek świerka, 

tworzący wąską strzelistą 
koronę. Po 30 latach ok. 

15m wys. Pędy delikatne, 
szaroniebieskie igły 

(krótkie). Polecany na 

formowane żywopłoty, 

pojedyncze i grupowe 

nasadzenia. Małe 

wymagania glebowe. 

0,8m pojemnik D5 15,00 zł 

126.  Picea orientalis 

Świerk kaukaski; drzewo do 
25 m wys., korona gęsta, 

stożkowa; pień okryty 

gałęziami od samej ziemi. 
Tylko wersje na choinki 

świąteczne. 

2,0 
Wersja tylko 
na choinki 

świąteczne 

- 20,00 zł 

127.  
Picea pungens 

‘Glauca’ 

Świerk kłujący ‘Glauca’; 

świerk srebrny zwarty, 

dekoracyjny. 

0,7-1,2 
1,5 

grunt - 
10,00 zł 

20,00 zł 

30,00 zł 

128.  Picea wilsonii 

Świerk Wilsona. Drzewo. 

Korona stożkowa. Dobrze 
znosi polski klimat. 

0,6 

 
pojemnik D3 10,00 zł 

129.  Pinus banksiana 

Sosna Banksa. Drzewo do 

20m wys. Korona luźna 

bardzo malownicza. 
Znakomita na bonsai. Igły 

intensywnie zielone. Lubi 

piaszczyste podłoże. 

0,4 doniczka D3 10,00 zł 

130.  Pinus mugo 

Sosna górska 
(kosodrzewina); karłowa 

formy sosny ‘krzaczastej’. 

0,3 pojemnik D3 10,00 zł 
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131.  Pinus nigra 

Sosna czarna; duże drzewo 
do 25 m; polecane do 

parków i dużych ogrodów; 

sadzone w grupach lub 
pojedynczo. 

0,6 pojemnik D3 12,00 zł 

132.  Pinus sylvestris  

Sosna pospolita; stożkowate 

lub kolumnowe drzewo; 

wymagania glebowe małe. 

0,7 
0,7 

0,7 

1,4 
1,4 

Pojemnik 
Pojemnik 

Pojemnik  

Grunt 
Grunt  

D5 
D5 

D5 

D3 
D3 

18,00 zł 

40,00 zł 

90,00 zł 

35,00 zł 

90,00 zł 

133.  
Potentilla 
fruticosa 

‘Abbottswood’ 

Pięciornik krzewiasty biały; 

niski krzew idealny na 

rabaty; odporny na warunki 
miejskie. 

0,4 pojemnik C 3 5,00 zł 

134.  

Potentilla 

fruticosa 
‘Goldfinger’ 

Pięciornik krzewiasty żółty; 
niski krzew idealny na 

rabaty; odporny na warunki 

miejskie. 

0,4 pojemnik C3 5,00 zł 

135.  
Prunus 

laurocereus 

Laurowiśnia wschodnia; 

zimozielony krzew o 

błyszczących 
ciemnozielonych liściach, 

rośnie powoli. 

0,4 pojemnik C3 7,00 zł 

136.  
Pyrocantha 

coccinea ‘Red 

Column’ 

Ognik szkarłatny; ciernisty 
krzew dorastający do 3 m 

wysokości, kwiaty małe, 

białe; ozdobne owoce 

jaskrawoczerwone, długo 

pozostające na drzewie. 

0,5 pojemnik C3 5,00 zł 

137.  
Rhododendron 

odmiany 

Różanecznik; zimozielony 

krzew. Duże kwiaty, 

kwitnie IV-V. 

- pojemnik C3 35,00 zł 

138.  
Rhododendron 

schlippenbachii 

Azalia Schilippenbacha – 
krzew do 2m wys. Liście 

łopatkowate, jesienią 

złociste, pomarańczowe i 
różowawe. Kwiaty (V) 

duże, jasnoróżowe w 

brązowe plamki, zebrane po 
kilka na szczytach pędów. 

Wytrzymała na mróz. 

0,4 pojemnik C3 15,00 zł 

139.  Rosa 
Róże okrywowe, 

wielkokwiatowe i rabatowe. 
0,5 pojemnik C3 10,00 zł 
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140.  Rosa 'Excelsa' 

Róża ‘Excelsa’, jedna 
z najbardziej znanych 

i chętnie sadzonych odmian 

róż pnących. Kwiaty są 
karminoworóżowe, małe, 

średnicy około 3 cm, 

rozetowe, bardzo pełne, 
w dużych, wielokwiatowych 

kwiatostanach. Pachną 

słabo. Kwitnienie jest 
bardzo obfite, późne - 

najczęściej rozpoczyna się 

na przełomie czerwca 
i lipca, trwa około miesiąca. 

0,3 Pojemnik  D3 10,00 zł 

141.  Rosa moyesii 

Róża Moyesa, dekoracyjna 

obficie kwitnie, kwiaty 

czerwone, bardzo kolczaste 

pędy, nadają się do dużych 

ogrodów. 

0,6 pojemnik C3 10,00 zł 

142.  Rosa odmiany 

Róże; różne kolory. Formy 

pienne, pnące, rabatowe i 

okrywowe. 

- - - 

20,00 zł 

25,00 zł 

28,00 zł 

45,00 zł 

143.  Rosa rugosa 

Róża pomarszczona – gęsty 
krzew do 1,3m wys.. Liście 

jesienią przebarwiają się na 

żółto i pomarańczowo. 
Kwiaty (VI aż od jesieni) 

duże różowe. Bardzo cenny, 

piękny krzew do zadrzewień 
i parków, do umacniania 

wydm oraz na żywopłoty. 

Bardzo odporna na suszę i 
mróz. 

0,4 
Pojemnik 
Pojemnik 

C3 
C5 

5,00 zł 

10,00 zł 

144.  
Salix  

‘Hakuro nishiki’ 

Wierzba, silnie rosnący 

krzew o oryginalnym 

zabarwieniu liści i kulistej 
koronie. W dobrych 

warunkach, na stanowisku 

słonecznym i wilgotnym, 

może osiągnąć 3 m śr. Pędy 

brązowoczerwone. Liście 

młode różowawe, potem 
biało-zielone. 

0,6 Pojemnik  D3 10,00 zł 

145.  
Salix alba 

‘tristis’ 

Wierzba biała. Drzewo do 
20m wysokości o pięknie 

zwisających gałęziach 

”płaczące” znosi wilgotne 
podłoże. 

- pojemnik P5 
10,00 zł 

20,00 zł 
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146.  
Salix 

‘Erythroflexuosa’ 

Wierzba ‘Erythroflexuosa’; 

pędy i liście powyginane, 

drzewo dobrze znosi słabe i 

wilgotne gleby. 

1,1m Pojemnik  D3 10,00 zł 

147.  
Spiraea 

betulifolia 

Tawuła brzozolistna. 

Zwarty, karłowy krzew, 

z licznymi odrostami. 
Osiąga 0,5-1 m wys. i szer. 

Dorosłe krzewy są szersze 

niż wyższe. Nadaje się do 
ogrodów i terenów zieleni. 

0,5 doniczka D3 5,00 zł 

148.  
Spiraea cinerea 

‘Grefsheim’ 

Tawuła szara ‘Grefsheim’; 

pięknie kwitnący krzew, o 

malowniczo 

przewieszających się 

pędach; wys. Ok. 1,4 m;  
kwitnie przed rozwojem 

lisci na biało; nadaje się na 

wszystkie gleby ogrodowe. 

0,5 pojemnik C3 5,00 zł 

149.  

Spiraea japonica 

‘Anthony 
Waterer’ 

Tawuła japońska ‘Anthony 
Waterer’; niewysoki 

dekoracyjny krzew; 

dorastający do 0,8 m; 
kwiaty intensywnie różowe; 

stosowana w grupach na 
rabaty lub jako okrywowa. 

0,3 pojemnik C3 5,00 zł 

150.  

Spiraea japonica 

‘Golden 

Princenss’ 

Tawuła japońska ‘Golden 

Princenss’; niewysoki, 

dekoracyjny krzew; kwitnie 
V-VI na różowo; stosowana 

w grupach na rabatach lub  

jako okrywowa. 

0,3 pojemnik C3 5,00 zł 

151.  
Spiraea japonica 

‘Macrophylla’ 

Tawuła japońska 
‘Macrophylla’; dekoracyjny 

krzew  wys. Ok. 1 m;  

miękkawy pióropusz o 
czerwonych liściach w 

okresie wegetacji. 

0,6 grunt - 3,00 zł 

152.  

Spiraea 

japoponica 
‘Little Princens’ 

Tawuła japońska ‘Little 

Princens’; mały krzew 0,6 
m; drobne liście, 

żywozielone, jesienią 

przebarwiaja się na 
żółtopomarańczowo; kwiaty 

różowe; cenna roślina 
okrywowa, na rabaty i do 

pojemników. 

0,3 pojemnik C3 5,00 zł 
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153.  
Spiraea x 

vanhouttei 

Tawuła van Houtte’a; 
szerokorozłożysty, silnie 

rosnący krzew; dorasta do 

2,0 m wys.; kwiaty białe, 
efektowna i obficie 

kwitnąca; odporna na niskie 

temperatury. 

1,0 grunt - 1,50 zł 

154.  
Staphylea 

pinnata 

Kłokoczka południowa; 

krzew do 4 m; kwiaty białe; 

owoce z nasionami dają po 
wysuszeniu efekt 

grzechotki.  

0,9 grunt - 3,00 zł 

155.  
Stevia 

rebaudiana 

Stewia to roślina o 

wyjątkowo słodkich 

liściach. Od wielu lat 

używana przez miliony 

ludzi jako naturalny słodzik. 

Badania pokazują korzystne 
działanie stewii przy 

nadciśnieniu i cukrzycy. 

Dbasz o zdrowie, szczupłą 
sylwetkę, nie chcesz lub nie 

możesz jeść cukru? Stewia 

może być dla Ciebie idealną 
alternatywą. 

0,5 doniczka D3 10,00 zł 

156.  
Symphoricarpos 

x chenaultii 

Śnieguliczka Chenaulta; 

krzew ok. 1,3 m wys., 
ciekawe różowe owoce; 

kwiaty miododajne; 

polecany do parków , 
ogrodów oraz na tereny 

miejskie. 

0,8 grunt - 2,00 zł 

157.  
Syrgna 

chinensis 

Lilak chiński. Krzew 
dorastający do 4m kwitnie 

w maju, jasny fiolet, 
wymaga stanowisk 

słonecznych. 

1,2 pojemnik D3 10,00 zł 

158.  
Tamarix 

parviflora 

Tamaryszek 
drobnokwiatowy; szeroko 

rozrastający się krzew 3-4 

m; liście zredukowane, 
łuskowate; gatunek bardzo 

wytrzymały na suszę i 

zasolenie gleby; wymaga 
gleby obojętnej lub 

zasadowej. 

1,0 

 
doniczka - 10,00 zł 

159.  
Taxus baccata 

odmiany 

Cis pospolity; piękny krzew 
lub drzewo o powolnym 

wzroście; polecane na 

formy żywopłotowe, 
strzyżone figury ogrodowe 

0,6 pojemnik 
C3 
C5 

10,00 zł 

20,00 zł 
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oraz do kompozycji 
parkowych i ogrodowych. 

160.  
Thuja 

occidentalis 

‘Brabant’ 

Żywotnik zachodni 

‘Brabant’. Odmiana szybko 
rosnąca o jasnozielonej 

barwie gałązek. W dobrych 

warunkach uprawowych 
może przyrosnąć do 40 cm 

rocznie. Nie cięty dorasta do 

ponad 10 m wys. Wymaga 
stanowisk słonecznych lub 

lekko zacienionych. Jeden 

za najlepszych żywotników 
na żywopłoty cięte. Jest to 

roślina zimozielona i 

mrozoodporna. 

1,1 - D3 10,00 zł 

161.  

Thuja 

occidentalis 
‘Sunkist’ 

Żywotnik zachodni 

‘Sunkist’, stożkowata odm. 

Żywotnika o średnio silnym 
wzroście. Zabarwienie 

gałązek intensywnie 

złocisto-żółte. Polecana do 
mieszanych kompozycji 

barwnych. 

0,7  D3 
10,00 zł 

15,00 zł 

162.  

Thuja 

occidentalis 
‘Filiformis’ 

Żywotnik zachodni 

‘Filiformis’, dosyć wolno 
rosnąca odmiana osiągająca 

ok. 1,5m wys. 

Rozgałęzienia nietypowe, 

sznurkowate, zwisające, 

zielone. Polecana do 

ogrodów przydomowych i 
ogrodów japońskich. 

0,5 - D3 10,00 zł 

163.  

Thuja 

occidentalis 

‘Pendula’ 

Żywotnik zachodni 

‘Pendula’. Drzewo wolno 
rosnące o bardzo mocno 

zwisających pędach. 

0,6 - D3 10,00 zł 

164.  

Thuja 

occidentalis 
‘Wareana 

lutescens’ 

Żywotnik zachodni 

‘Wareana lutescens’, wolno 
rosnący krzew o szerokim 

stożku i zaokrąglonym 
wierzchołku. Zabarwienie 

zielonobiałe z żółtym. 

Polecane do ogrodów i 
parków. 

0,4 grunt - 10,00 zł 

165.  

Thuja 

occidentalis 
‘Aurescens’ 

Żywotnik zachodni 

‘Aurescens’. Szybko 

rosnąca odmiana stożkowa. 
Wymaga gleb żyznych. 

Polecana na żywopłoty i 

szpalery. Do mieszanych 
kompozycji o wyjątkowo 

złocistym zabarwieniu. 

- pojemnik D3 10,00 zł 

http://www.sadowniczy.pl/Zywoplot-wysoki-cinfo-pol-108.html
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166.  

Thuja 

occidentalis 

‘Brabant’   

Żywotnik zachodni odm. 
‘Brabant’; szybko rosnąca 

odmiana, forma 

piramidalna, barwa 
soczysta. 

0,8 pojemnik D3 10,00 zł 

167.  

Thuja 

occidentalis 
‘Columna’ 

Żywotnik zachodni  

‘Columna’; ciemnozielona 

odmiana kolumnowa o 
silnym wzroście; polecana 

na żywopłoty. 

1,1 grunt - 12,00 zł 

168.  
Thuja 

occidentalis 

‘Danica’ 

Żywotnik zachodni  
‘Danica’; forma kulista, 

zwarta, niewysoka 0,6-0,8 

m; polecana do małych 
ogrodów, na skalniaki i 

cmentarze. 

0,3 pojemnik C3 10,00 zł 

169.  

Thuja 

occidentalis 
‘Ellwangeriana’ 

Żywotnik zachodni  
‘Ellwangeriana’; odmiana 

szybko rosnąca; polecana na 

formowane żywopłoty. 

0,8 grunt - 10,00 zł 

170.  
Thuja 

occidentalis 

‘Golden Globe’ 

Żywotnik zachodni ‘Golden 
Globe’; kulista żółtozłocista 

odmiana o powolnym 

wzroście; polecana do 
małych ogrodów w 

barwnych kompozycjach. 

0,5 

0,8 
grunt - 

15,00 zł 

30,00 zł 

171.  
Thuja 

occidentalis 

‘Holmstrup’ 

Żywotnik zachodni  
‘Holmstrup’; odmiana 

stożkowa wolno rosnąca; 

polecana na żywopłoty, 
cmentarze i do donic 

ozdobnych. 

0,7 grunt - 15,00 zł 

172.  

Thuja 

occidentalis 

‘Hoseri’ 

Żywotnik zachodni  

‘Hoseri’; odmiana o 
kulistym kształcie, bardzo 

wolnym wzroście i 

intensywnej zielonej barwie; 
wysokość docelowa ok. 1 

m. 

0,3 
0,6 

pojemnik 
grunt 

C3 
 

10,00 zł 

15,00 zł 

173.  

Thuja 

occidentalis 
‘Hoveyi’ 

Żywotnik zachodni  
‘Hoveyi’; jasnozielona 

odmiana o pokroju 

jajowatym, silnym 
wzroście; polecana do 

kompozycji pokrojowych w 

dużych ogrodach . 

0,6 

0,9 
grunt - 

15,00 zł 

30,00 zł 
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174.  
Thuja 

occidentalis 

‘Rheingold’ 

Żywotnik zachodni  
‘Rheingold’; karłowy, 

złocistożółty  wolno rosnący 

krzew o stożkowym lub 
jajowatym pokroju; zimą 

brunatnieje; polecany do 

małych ogrodów na niskie 
formowane żywopłoty oraz 

do o. skalnych. 

0,6 
0,8 

1,0 

Grunt 

grunt 

- 

- 

12,00 zł 

15,00 zł 

20,00 zł 

175.  
Thuja 

occidentalis 

‘Smaragd’ 

Żywotnik zachodni 

‘Smaragd’. Krzew o 
soczystej zielonej barwie i 

proporcjonalnym pokroju. 
Dorasta do 4m, cały czas 

zachowując kształt 

regularnego, wąskiego 

stożka, nadaje się na 

szpalery nieformowane, jak 

na żywopłoty strzyżone. 

0,6 
1,0 

1,2 

1,5 

grunt 
pojemnik 

pojemnik 

grunt 

D3 
C5 

C5 

D3 

10,00 zł 

18,00 zł 

22,00 zł 

30,00 zł 

176.  
Thuja 

occidentalis 

‘Spiralis’ 

Żywotnik zachodni  

‘Spiralis’; ciemnozielona, 

śrubowato skręcona 
odmiana o stożkowatym 

pokroju, dość silnie rosnąca; 

polecana do nasadzeń 
pojedynczych, na cmentarze 

oraz na nienormowane  

żywopłoty. 

1,4 grunt - 15,00 zł 

177.  
Thuja 

occidentalis 

‘Sunkist’ 

Żywotnik zachodni   

‘Sunkist’; złocistożółta, 

stożkowa odmiana o średnio 

silnym wzroście; stosowana 
w kompozycjach barwnych, 

szpalerach i na cmentarzach. 

 
1,0 

1,5 

grunt - 
15,00 zł 

30,00 zł 

178.  Thuja orientalis 

Żywotnik wschodni. Wolno 

rosnące, niewielkie drzewa 

lub duże krzewy o 
regularnym, jajowatym 

pokroju. Osiąga 8-10 m 

wysokości, najczęściej 
wytwarza kilka pni. 

Skierowane ku górze, o 

wachlarzowatych 

rozgałęzieniach gęsto 

ustawionych w jednej 
płaszczyźnie. 

0,6 pojemnik D3 10,00 zł 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
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179.  
Thuja plicata  

‘Fastigiata’ 

Żywotnik olbrzymi 
‘Fastigiata’.  Drzewo lub 

krzew szybko rosnący 

o pokroju szeroko 
kolumnowym, zwartym, o 

barwie ciemnozielonej, 

dorastające do 15m wys. 
o przyroście rocznym ok. 

60-80cm. 

1,0 

1,5 

Pojemnik 

Grunt  
D3 

10,00 zł 

15,00 zł 

180.  
Thuja plicata 

‘Kórnik’ 

Żywotnik olbrzymi 

‘Kórnik’; polska, stożkowa 
forma o dość silnym 

wzroście; polecana jako 

roślina szpalerowa i 
żywopłotowa. 

1,3 grunt - 15,00 zł 

181.  
Thujopsis 

dolabrata 

Żywotnikowiec japoński; 

niski krzew iglasty o 

kopulastej koronie i 
powolnym wzroście. 

Później nieduże drzewo. 

Pędy pokryte błyszczącymi, 
ciemnozielonymi 

łuskowatymi igłami. 

0,5 

0,8 
pojemnik C3 

10,00 zł 

15,00 zł 

182.  
Tsuga 

canadensis 

‘Jeddeloh’ 

Choina kanadyjska 

‘Jeddeloh’. Wolno rosnący 
krzew. Polecany do 

ogrodów przydomowych, 

ogródków skalnych i 
wrzosowisk. 

0,5 pojemnik D3 10,00 zł 

183.  
Viburnum x 

burkwoodii 

Kalina Burkwooda – wolno 
rosnący krzew. Liście 

częściowo zimozielone. 

Kwiaty w kulitych 
kwiatostanach, mocno 

pachnące. 

0,6 pojemnik C3 20,00 zł 

184.  
Viburnum 

lantana 

Kalina hordowina; wysoki i 

szeroki krzew; kwiaty 
pachnące, białe, zebrane w 

kuliste kwiatostany; małe 

wymagania; polecany do 
ogrodów domowych i 

parków. 

0,6 pojemnik D3 10,00 zł 

185.  
Viburnum opulus 

‘Roseum’ 

Kalina koralowa ‘Roseum’. 
Szeroki, szybko rosnący 

krzew. Liście jasnozielone, 

jesienią szkarłatno-
purpurowe. Kwiaty białe, 

kuliste. Brak większych 

wymagań glebowych. 

0,3 pojemnik C3 20,00 zł 
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186.  
Viburnum opulus 

‘Roseum’ 

Kalina koralowa ‘Roseum’; 

szeroki, szybko rosnący 

krzew do 4 m., kwiaty białe 
o dużych kulistych 

kwiatostanach. 

1,0 

0,7 

Pojemnik 

grunt 
D3 

10,00 zł 

4,00 zł 

187.  Weigela florida 

Krzewuszka cudowna, 

niewielki 
szerokorozrastający się 

krzew. Liście 

brązowoczerwone. Do 
nasadzeń pojedyńczych i w 

grupach, w kontrastowych 

zestawieniach 
kolorystycznych. 

0,4 doniczka D3 5,00 zł 

188.  
Weigela florida 

'Variegata' 

Krzewuszka cudowna 

'Variegata'; duży krzew 

dorastający do 2,5 m wys.; 
kwiaty blado różowe; 

ozdobny również z 

szarozielonych liści z 
wąskim żółtym 

marginesem. 

0,8 pojemnik C3 5,00 zł 

 
Wykaz bylin dostępnych w sezonie jesień 2014 – wiosna 2015 r. do 
wyczerpania: 

1. Rozchodnik 
2. Dąbrówka 
3. Kostrzewa sina 
4. Jastrzębiec 
5. Tojeść rozesłana 
6. Wielosił błękitny 
7. Gipsówka 
8. Tiarella 
9. Floks szydlasty – odmiany 
10. Aster alpejski 
11. Zatrwian tatarski 
12. Krwawnik 
13. Jukka kol. 
14. Aster górski 
15. Liliowce 
16. Kosaciec syb. 
17. Funkie – odmiany 
18. Bergenie 
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19. Iris Firletka 
20. Różaniec górski 
21. Jaskier azjatycki 
22. Konwalia majowa 
23. Ciemierik 
24. Dalie 
25. Tawułka  
26. Żurawka – odmiany Nowość! 
27. Brunnera – Nowość! 
28. Trawy – Nowość! 
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 Pogrubioną czcionką zaznaczono rarytasy dendrologiczne 
 
 

 Szkółka czynna jest w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku 
do piątku, w sobotę po uzgodnieniu odbioru. 

 Dla odbiorców detalicznych w okresie sezonu turystycznego punkt 
sprzedaży czynny jest w godzinach od 11:00 do 17:00 od 
poniedziałku do niedzieli. 

 Ceny zawierają 8% podatku VAT. 

 Rośliny oznaczone symbolami C - dostępne są przez cały okres 
wegetacji, rośliny z hasłem "grunt" dostępne są w okresie 
wiosennym przed ruszeniem wegetacji oraz jesienią po 
zakończeniu okresu wegetacji. 

 Informujemy, że przy jednorazowym zakupie na kwotę powyżej 
1000,00 zł stosujemy upust w wysokości 5% ceny zakupu. Przy 
zakupie na kwotę powyżej 5000,00 zł upust wynosi 10% ceny 
zakupu. Upusty obowiązują przy płatnościach w formie gotówki w 
dniu zakupu lub przelewem do 7 dni. 

 Zamówienia można składać faksem, telefonicznie lub na e - mail. 

 Szkółka posiada własny transport, który świadczy dla odbiorców 
hurtowych lub detalicznych na warunkach uzgodnionych 
każdorazowo przy zamówieniu. 

 Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie sezonu. 
 

Zapraszamy 
 

 

 
Szkółka Drzew i Krzewów 
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Mapka dojazdu do szkółki oraz punktu sprzedaży: 

 

 


