
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   
www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50
78-125 Rymań, Rzesznikowo 42
tel. +48 42 2111800

OFERTA WIOSNA 2015

Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Abendsonne              pomara ńczowoczerwona 5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exI 40-50 5 58,00

Alfred fioletowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Ann Lindsay czerwono-biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Arkadius - fortunei         różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Azurro fioletowa z bordowym  oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Bariton                       fioletowa z du żym oczkiem 5/exI 25-35 5 25,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Belkanto pomara ńczowa 15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Bernstein  - dichroanthum-hybr.       jasnokremowobr ązowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Blutopia fioletowa z oliwkowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-45 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

5/exII 20-25 5 28,00

15/exII 40-45 15 60,00

15/exI 40-50 15 66,00

Brasilia -  wardii-hybr.  pomara ńczoworó żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Brigitte - insigne-hybr. białoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Odmiana o fryzowanych, fioletowych kwiatach z oliwkową plamką. Dno kwiatu jaśniejsze.
Kwitnie w drugiej połowie maja. Odporność na mróz -25ºC.

Odmiana dwubarwna o czerwono-białym kolorze! Pokrój krzewu luźny. Pędy grube,
sztywne. Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -24ºC.

Krzew średnio silnie rosnący, w wieku 10 lat osiąga wysokość 150-170 cm. Pędy
sztywne, krzewy posiadają luźną budowę. Kwiaty duże, pachnące, różowe, silnie otwarte,
z dużą, żółtozielonkawą plamką na górnym płatku. Mrozoodporność -20ºC.

Odmiana o rzadko spotykanej żółtopomarańczowej barwie kwiatów i o fryzowanym
brzegu płatków w kolorze pomarańczowoczerwonym. Kwitnie od połowy maja do
pierwszego tygodnia czerwca. Krzewy rosną nisko i szeroko. Odporność na mróz -22ºC.

Odmiana silnie rosnąca o odporności na mróz -24ºC. Kwiaty fioletowe
z oliwkowozieloną plamką i lekko falowanym brzegiem. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Bolesław Chrobry PBR     Nowo ść!                        fioletowa
Kwiaty fioletowe z delikatnym, brązowym oczkiem. Odmiana silnie rosnąca, o gęstym
pokroju. Liście podłużne, lekko podwinięte. Mrozoodporność do -30ºC.

RHODODENDRON HYBRIDUM

Niezwykła kolorystyka! Kwiaty o delikatnej, pastelowej, jasnobrązowej barwie, z nutką
żółci i pomarańczu. Rośnie szeroko, dość luźno. W mroźne zimy górna część krzewu
może przemarzać. Mrozoodpornośc -22ºC.

Bardzo wyrazista barwa. Kwiaty o intensywnym ciemnofioletowym kolorze, z dużym,
ciemnym oczkiem. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie średnio silnie.
Mrozoodporność -26ºC.

Krzewy zdobią wspaniałe, silnie otwarte kwiaty, z rozległym prawie czarnym oczkiem.
Krzew rośnie zwarcie, niezbyt silnie. W wieku 10 lat osiąga wysokość 130-150 cm.
Mrozoodporność -20ºC.

****odmiany dost ępne na jesie ń 2015

Kwiaty dzwonkowate, pomarańczowoczerwone. W tej grupie kolorystycznej jedna
z najwartościowszych odmian. Kwiaty rozwijają się sukcesywnie, co znacznie wydłuża
okres kwitnienia. Pokrój krzewu kompaktowy. Bardzo wysoka mrozoodporność -26ºC.

Krzewy z grupy odmian pomarańczowych. Kwiaty pomarańczoworóżowe, pofalowane,
zebrane w gęste kwiatostany. Wzrost powolny, zwarty. Według naszych obserwacji, w tej
grupie odmian są to krzewy najbardziej odporne na mróz. Mrozoodporność -20ºC.

Kwiaty o brzegach różowych, do wewnątrz jaśniejących, w środku białe z dużym
oliwkowym oczkiem. Odmiana wolno rosnąca. Liście ciemnozielone, błyszczące.
Wysokość 15-letnich krzewów wynosi około 110 cm. Kwitnie koniec maja, początek
czerwca. Odporność na mróz -21ºC.
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KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Brisanz - haematodes-hybr. czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exI 40-50 15 58,00

Burgundula               ciemnofioletowa 15/exII 40-45 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Busuki                   czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Calsap biała z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Cassata                jasnoró żowoliliowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

15/exI 40-50 15 58,00

Catawbiense Album           biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-45 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Catawbiense Grandiflorum jasnofioletowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-50 15 50,00

15/exI 45-55 15 58,00

35/exI 60-80 35 135,00

Cheer                         jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-45 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Diadem - fortunei-hybr.                    różowa z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Dominik - calophytum-hybr. jasnoró żowa z bordowym oczkiem 15/exII 40-45 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Dr. H. Dresselhuys czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Erato ciemnoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Standardowa odmiana silnie rosnąca, pokrój krzewów typowy dla różaneczników. Kwiaty
czysto białe, z oliwkową plamką. Odmiana bardzo zdrowa, wysokiej mrozoodporności
do -30ºC.

Nowość w grupie odmian czerwonych. Ostra czerwień kwiatów nie pozwala przejść
obojętnie obok kwitnących krzewów. Rosną zwarcie i dobrze się krzewią.
Charakterystyczne liście: wydłużone, szpiczaste o jasnej krawędzi i wyraźnym
unerwieniu. Mrozoodporność -26ºC.

Odmiana o białych kwiatach z dużym, silnie kontrastującym bordowym oczkiem. Rośnie
silnie, pokrój krzewu szeroki, luźny. Kwitnie w pierwszej połowie maja.
Mrozoodporność -30ºC.

Wolno rosnąca, zwarta odmiana o ciemnozielonych liściach. Kwiaty białe, pojawiające
się bardzo wcześnie. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Lubi powtarzać kwitnienie
jesienią. Mrozoodporność -21ºC.

Odmiana silnie rosnąca o jasnofioletowych kwiatach. Kwitnie koniec maja, początek
czerwca. Całkowicie mrozoodporna, wytrzymuje spadki temperatury do -30ºC.

Silnie rosnąca odmiana o połyskujących, ciemnozielonych liściach. Kwiaty różowe, brzegi 
płatków nieco ciemniejsze. Górny płatek zdobi rozległa, silnie kontrastująca, czerwona
plamka, która przy dnie kwiatu przechodzi w kolor bordowy.

Cunningham`s White  - caucasicum-hybr.                     biała

Odmiana atrakcyjna ze względu na częste, powtórne kwitnienie jesienne. Kwiaty
jasnoróżowe. Krzew rośnie niezbyt silnie, szeroko. Mrozoodporność -22ºC.

Kwiaty średniej wielkości, jasnoróżowe, przy dnie ciemnobordowe. Kwitnie w pierwszej
połowie maja. Po okresie kwitnienia krzew zdobią bardzo duże liście. Wzrost krzewów
dość silny, pokrój zwarty. Odporność na  mróz -20ºC. 

Ciemnoczerwona barwa kwiatu, niezmieniająca się w okresie kwitnienia. Brzegi płatków
delikatnie karbowane. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie silnie, nieco luźno.
Odporność na mróz -27ºC.

Barwa kwiatu czerwona z odcieniem fioletu. Kwitnie na przełomie maja i czerwca.
Rośnie silnie, 10-letnie krzewy osiągają 180 cm wysokości i 160 cm szerokości. Wysoka
mrozoodporność -26ºC.

Rewelacyjna nowość! Kwiaty czysto czerwone, bez domieszki fioletu. W odróżnieniu od
innych odmian czerwonych rośnie powoli i zwarcie. Dobrze się krzewi i zagęszcza.
Kwitnie wcześnie, w terminie odmian Rh. repens. Mrozoodporność -22ºC.

Wspaniały, ciemnofioletowy kolor kwiatów z dużym, niemal czarnym oczkiem. Obok
'Polarnacht' najciemniejsza z odmian. Wzrost silny.  Mrozoodporność -22ºC.

Odmiana o atrakcyjnej kolorystyce kwiatów. Jasnoróżowoliliowe kwiaty są wyraźnie
ciemniejsze na brzegach. Górny płatek zdobi ciemnoczerwony, bardzo duży, kropkowany
rysunek. W głębi kwiatu kropki zlewają się, a barwa ich przechodzi w bordową.
Odporność na mróz -24ºC. 

2



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   
www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50
78-125 Rymań, Rzesznikowo 42
tel. +48 42 2111800

OFERTA WIOSNA 2015

Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Eskimo biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Flautando  - fauriei-hybr. pomara ńczowokremowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

10/exII 35-40 10 50,00

10/exI 40-50 10 58,00

Fluidum                     jasnopomara ńczowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Francesca ciemnoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Germania ciemnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Goldinetta****             żółta 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Goldkrone wardii-hybr. żółta 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00
5/exI+ 35-40 5 26,00

Graffito                     jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Graziella różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Haaga ciemnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Hachmann`s Charmant czerwono-biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Hachmann`s Feuerschein ciemnoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

Halfdan Lem                Nowo ść!      soczy ście czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Hellikki różowopurpurowoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Piękne dwubarwne kwiaty, na brzegach jasnoczerwone, wewnątrz białe. Dodatkową
ozdobą tej odmiany jest duże czerwone oczko na górnym płatku. Kwitnie obficie pod
koniec maja. 10-letnie krzewy osiągają wysokość 110–130 cm. Mrozoodporność -25ºC.

Bardzo wolno rosnąca odmiana o cytrynowej barwie kwiatów. Pokrój krzewu szeroki,
zwarty. Kwitnie w połowie maja. Mrozoodporność -20ºC.

Kwiaty jasnoróżowe, prawie białe, z dużą, bordową plamką. Krawędzie płatków
różowe. Odmiana o cienkich pędach. Dobrze się krzewi, liście połyskujące.
Mrozoodporność -24°C.                                           

Kwiaty soczyście żółte, lekko dzwonkowate. Krzew rośnie powoli. Odporność na
mróz -22ºC.

Olbrzymi kwiatostan o ciemnoczerwonej barwie. Odmiana powinna rosnąć w półcieniu,
wtedy kwiaty nie zmieniają barwy w czasie przekwitania. Kwitnie w drugiej połowie maja.
Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost dość silny. Wysoka mrozoodporność -30ºC. 

Kwiaty jasnopomarańczowe, silnie otwarte z żółtym oczkiem na górnym płatku. Wymaga
zacisznego stanowiska i starannej pielęgnacji. Mrozoodporność -21ºC.

Krzew przyciąga uwagę bardzo dużymi, owalnymi liśćmi, na tle których wspaniale
prezentują się ciemnoróżowe z jaśniejszym dnem, fryzowane kwiaty. Kwitnie w drugiej
połowie maja. Odporność na mróz -20ºC.

Odmiana o soczyście czerwonych, dużych kwiatach, bez domieszki fioletu. Wzrost silny,
wyprostowany. W wieku 10 lat osiąga wysokość 150-180 cm. Obiecująca nowość.

Jedna z nielicznych odmian o czysto czerwonej barwie kwiatów. Kwitnie na przełomie
maja i czerwca. Krzewy o ciemnozielonych liściach. Charakteryzują się szerokim
i regularnym pokrojem. Wysoka mrozoodporność  -25ºC.

Niezwykle wyszukana kolorystyka. Kwiaty dzwonkowate, często zwisające, w kolorze
pomarańczowokremowym. Dno kwiatu ciemniejsze i kropkowane. Wymaga zacisznych
stanowisk. Mrozoodporność -26ºC.

Fińska odmiana o soczystej, różowoczerwonej barwie kwiatów. Wzrost średnio silny.
Bardzo wysoka mrozoodporność -34°C. Kwitnie w drugiej połowie maja. 

Biało kwitnąca odmiana. Rozkwita bladoliliowym kolorem. Wewnątrz kwiatu zielonozłota
plamka. Kwiat duży. Okres kwitnienia koniec maja, początek czerwca. Rośnie silnie
i zwarcie. Odporność na mróz -27ºC.

Odmiana o nietypowych, lancetowatych, błyszczących liściach. Wzrost zwarty, regularny,
forma krzewu owalna. Kwiaty różowe zebrane w półkoliste kwiatostany. Kwitnie bardzo
obficie w końcu maja.

Fińska odmiana o kwiatach ciemnoróżowych z domieszką fioletu. Wzrost średni. Pokrój
zwarty, wyprostowany. Wyjątkowo wysoka mrozoodporność -36°C. Kwitnie w drugiej
połowie maja.
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Wysokość -     
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Pojemnik
Cena 
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KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Humboldt jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Jan III Sobieski PBR      Nowo ść! amarantowa z żółtym oczkiem 5/exII 15-20 5 28,00

Kabarett                      ciemnoró żowa z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Kali                                Nowo ść! ciemnopurpurowoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Karibia****                             żółta 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exII 20-25 5 28,00

5/exI 25-35 5 30,00

15/exII 35-40 15 60,00

15/exI 40-50 15 66,00

Kazimierz Wielki        Nowo ść! czerwona z żółto-br ązowym oczkiem 5/exII 20-25 5 28,00

Królowa Bona           Nowo ść! cukierkowo ró żowa 5/exII 20-25 5 28,00

5/exI 25-35 5 30,00

Królowa Jadwiga PBR**** Nowo ść! różowa z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 28,00

5/exI 25-35 5 30,00

15/exII 35-40 15 60,00

Lachsgold żółtokremowa 15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Libretto fioletowa z oliwkowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Lugano liliowa z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Kwiaty w niespotykanym wśród różaneczników amarantowym kolorze z żółtym oczkiem.
Odmiana wolnorosnąca, liście nieduże, ciemnozielone, podłużne, lekko podwinięte. Pąki
jasnozielone, silnie kontrastujące z ciemną zielenią liści. Mrozoodporność do -30ºC. 

Kwiaty jasnoróżowe z widoczną, jasnobrązową plamką. Kwitnie w połowie maja. Wzrost
wyprostowany; 10 letnie krzewy osiągają wysokość ok. 1,5 m. Pędy grube, sztywne,
odporne na wyłamywanie przez śnieg. Bardzo wysoka mrozoodporność -39ºC.

Kwiaty żółte, dobrze wybarwione, szeroko otwarte o szlachetnym kształcie. Wymaga
zacisznego stanowiska. Odporność na mróz -20ºC.

Odmiana o długim okresie kwitnienia, odporna na upały. Kwiaty fioletowe, nie zmieniają
koloru pod wpływem bezpośredniego działania słońca. Płatki falowane na brzegach,
z dużymi oliwkowozielonymi plamkami. Kwitnie na początku czerwca. Pokrój krzewu
wyprostowany, zwarty. Odporność na mróz -26ºC.

Odmiana o delikatnych, cukierkowo-różowych kwiatach jaśniejszych w środku. Wzrost
powolny, pokrój kompaktowy. Pędy grube, sztywne, liście duże i ciemnozielone. Kwitnie
bardzo obficie. Mrozoodporność do -30ºC. 

Jedna z najpiękniejszych odmian. Kwiaty szeroko otwarte, jasnoróżowe z ogromnym
bordowym oczkiem. Krzew wolno rosnący. Pokrój szeroki. Mrozoodporność -26ºC.

Helsinki University - brachycarpum-hybr.                  jasnoró żowa

Bardzo duże, silnie otwarte, różowe kwiaty. Środek kwiatu prawie biały z dużym,
jasnobrązowym oczkiem. Najsilniej rosnąca odmiana z wszystkich nowości, z grupy
rododendronów królewskich dorównująca siłą wzrostu odmianie Catawbiense
Grandiflorum. Pokrój krzewu gęsty, liście podłużne, lekko błyszczące. Mrozoodporność
do -30ºC.

Odmiana o fioletoworóżowych kwiatach z dużą, bordowoczerwoną plamką. Krzew rośnie
silnie, w wieku 10 lat osiąga wysokość 150–170 cm. Liście wydłużone, soczyście
ciemnozielone, z połyskiem. Mrozoodporność -22ºC.

Kwiaty czerwone, z żółto-brązowym oczkiem. Odmiana o średniej sile wzrostu, pędy
grube, sztywne, brązowoczerwone. Liście ciemne, podłużne, łódkowate. Pąki wyniosłe,
jasnobrązowe. Mrozoodporność do -30ºC. 

Kazimierz Odnowiciel PBR  Nowo ść!      różowa z br ązowym oczkiem

Nowa odmiana o intensywnej, bardzo ciemnopurourowoczerwonej barwie kwiatów,
wyhodowana na bazie odmian 'Nova Zembla' i 'Rubicon'. Wzrost krzewu niezbyt silny,
pokrój gęsty, krępy. Pąki kwiatowe bardzo ciemne, kwitnienie obfite. 

Kwiaty różowo-białe, mocno fryzowane, z dużym czerwono-bordowym oczkiem. Pąki
bardzo obficie wytwarzane. Odmiana silnie rosnąca, pędy zielone. Wykazuje tendencję
do częściowego jesiennego kwitnienia. Mrozoodporność do -30ºC.

Kwiaty duże, szeroko otwarte, jasnolilioworóżowe z ciemnofioletowoczerwonym oczkiem.
Liście ciemnozielone i błyszczące. Wzrost niski, pokrój szeroki, zwarty. Kwitnie na
przełomie maja i czerwca. Odporność na mróz -24ºC. 

Niespotykana kolorystyka kwiatów. Z różowych pąków rozwijają się białoróżowożółte
kwiaty, które w miarę kwitnienia zmieniają barwę na kremowożółtą. Pokrój krzewu
zwarty, szeroki. Wzrost średni. Mrozoodporność -20ºC. Kwitnie w drugiej połowie maja.
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Mars                          czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Mieszko I**** czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Mikado                                żółtopomara ńczowa 15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Nova Zembla czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Orangina jasnopomara ńczowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

P.J.M. Elite**** fioletowo-ró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

P.M.A. Tigerstedt**** biała z br ązowym oczkiem 5/exII 15-20 5 23,00

Pearce`s American Beauty ciemnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Peter Alan               fioletowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00
5/exI+ 35-40 5 26,00

Pfauenauge            jasnoró żowa z bordow ą plamk ą 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Pohjola`s Daughter jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

15/exII 35-40 15 50,00

Polarnacht fioletowobordowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Prof. Horst Robenek jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Kwiaty soczyście jasnoczerwone, zdecydowanie wyróżniają się na tle innych odmian
o czerwonej barwie kwiatów. Wzrost dość silny, pokrój krzewu zwarty. Odporność na
mróz -24ºC. 

Odmiana o małych, fioletowo-różowych kwiatach i ciemnozielonych, błyszczących,
niedużych liściach, które zimą przybierają barwę brązową. Kwitnie bardzo wcześnie
w drugiej połowie kwietnia. Wysoka mrozoodporność i duża odporność na suszę.

Krzew wolno rosnący, liście ciemnozielone. W wieku 10 lat osiąga wysokość ok. 1 m.
Kwiaty żółtopomarańczowe z ciemnopomarańczową plamką. Mrozoodporność -20ºC.

Standardowa odmiana o rubinowoczerwonych kwiatach z ciemną plamką na górnym
płatku. Pokrój krzewu zwarty, liście ciemnozielone. Wysoka mrozoodporność -28ºC.
Kwitnie obficie w drugiej połowie maja.

Odmiana łatwo wpadająca w oko dzięki niespotykanej, jasnopomarańczowej barwie
kwiatów. Ulistnienie jasnozielone. Kwitnie koniec maja, początek czerwca.
Mrozoodporność -18ºC.

Fińska odmiana o jasnoróżowej barwie kwiatów. Wzrost średni. Pokrój krzewu gęsty.
Bardzo wysoka mrozoodporność -28ºC. Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Odmiana wyhodowana w naszej szkółce. Kwiaty czerwone z dużym oczkiem. Pokrój
krzewu zwarty. Liście podłużne, ciemnozielone. Rośnie średnio silnie. Kwitnie w drugiej
połowie maja. Mrozoodporność -28ºC.

Kwiaty białe z jasnobrązową plamką. Wzrost dość silny. Pokrój luźny. Wysoka
mrozoodporność -36°C. Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Kwiaty ciemnoróżowe z widoczną wewnątrz złotożółtą plamką. Liście bardzo duże,
ciemnozielone. Wzrost silny. Pokrój krzewu zwarty. 15 – letnie krzewy osiągają ok. 180
cm wysokości i 160 cm szerokości. Kwitnie później niż inne odmiany, w połowie czerwca.
Wysoka mrozoodporność -26ºC.

Kwiaty jasnoróżowe, brzegi płatków zdecydowanie ciemniejsze i silnie pofalowane,
tworzą fantazyjną koronkę. Krzewy rosną bardzo wolno i zwarcie. W wieku 10 lat
osiągają 70-100 cm wysokości. Odporność na mróz -20ºC.

Jedna z najciemniej kwitnących odmian o intensywnej fioletowobordowej barwie kwiatów.
Wewnątrz kwiaty czarnofioletowe z delikatnie kontrastującymi jasnobrązowymi pręcikami. 
Kwitnie w pierwszej połowie czerwca. Rośnie zwarcie i wolno. Odporność
na mróz -22ºC.

Bardzo atrakcyjna odmiana. Szeroko otwarte, jasnoróżowe kwiaty, ozdobione są silnie
nasyconą, bordową, rozległą plamką na górnym płatku. Wykazuje skłonność do
częściowego kwitnienia jesienią. Mrozoodporność -24ºC.

Obiecująca nowość! Krzew zwarty, wyprostowany, o średniej sile wzrostu. Kwiaty
fioletowe, otwarte z wyraźnie wybarwionym, ciemnym oczkiem. Odporność na mróz
-26ºC.
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Progres różowa 5/exII 20-25 5 23,00

Purple Splendour fioletowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

Purpureum Grandiflorum                        jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-50 15 50,00

15/exI 45-55 15 58,00

Rasputin**** fioletowa z czarnym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Red Impulse                 Nowo ść! czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

15/exI 40-50 15 58,00

Red Jack                      Nowo ść! czysto czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Roseum Elegans różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

15/exII 40-50 15 50,00

15/exI 45-55 15 58,00

35/exI 60-80 35 135,00

Schneeauge biała z bordowym oczkiem 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Simona - campylocarpum-hybr. kremoworó żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

15/exII 35-40 15 50,00

15/exI 40-50 15 58,00

Sternzauber różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

St. Michel biała  5/exII 20-25 5 23,00

Taragona                      Nowo ść! ciemnoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Torero czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Średnio silnie rosnący krzew o dużych ciemnych, liściach. Kwiaty duże
jasnoróżowokremowe z ciemnym oczkiem. Brzegi płatków pofalowane. Kwitnie
wcześnie - koniec kwietnia, początek maja. Mrozoodporność -22ºC.  

Standardowa odmiana o różowoliliowym kolorze kwiatów, średniej sile wzrostu
i umiarkowanie luźnym pokroju krzewu. Kwitnie koniec maja, początek czerwca.
Charakteryzuje się wysoką  mrozoodpornością –30ºC.

Ciemnofioletowa barwa kwiatu. Duże, prawie czarne oczko tworzy wyraźny kontrast.
Liście ciemnozielone. Wzrost średnio silny. Pokrój krzewu raczej luźny. Wysoka
mrozoodporność -27ºC. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. 

Odmiana o różowych kwiatach z fryzowanymi płatkami i dużym czerwonym oczkiem.
Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -24ºC.

Odmiana fińskiej hodowli. Kwiaty białe z lekkim odcieniem różu. Odmiana wolno
rosnąca. Bardzo wysoka odporność na mróz -37°C. Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Odmiana o dużych, ciemnoczerwonych kwiatach, które nie zmieniają barwy podczas
kwitnienia. Liście ciemnozielone. Wysoka mrozoodporność -26ºC. Kwitnie w połowie
maja.

Trudo oprzeć się urokowi kwiatów tej odmiany. Brzegi płatków ciemnoróżowe, fryzowane,
jaśniejące w miarę przechodzenia w głąb kwiatu, dno prawie białe! Krzew rośnie dość
silnie i szeroko, a kwiaty ułożone są w zwartych kwiatostanach, tworząc niezwykłe
widowisko. Mrozodporność -24ºC.

Krzew rośnie zwarcie, pędy wyprostowane, liście ciemnozielone. W wieku 10 lat osiąga
wysokość 120-140 cm. Kwiaty ciemnoczerwone, błyszczące, bez domieszki fioletu.
Bardzo obiecująca nowość. Mrozoodporność -26ºC.

Ciemnofioletowa barwa kwiatu z bardzo ciemnym dużym oczkiem i fryzowanymi
brzegami płatków. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Pokrój krzewu zwarty.
Mrozoodporność -20ºC.                                   

Odmiana o intensywnie czerwonych kwiatach. W wieku 10 lat osiąga wysokość 1-1,5 m.
Liście nieco skręcone i lekko pofalowane, podobnie jak u Novej Zembli, która brała udział
w powstawaniu tej odmiany. Mrozoodporność -24ºC.

Oryginalna, biało kwitnąca odmiana. Kwiaty ozdobione są rozległym, bordowym
rysunkiem. Krzew rośnie luźno, szeroko. Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Kwiaty lekko lejkowate, czystoczerwone. Wzrost silny, ale kompaktowy, wyrównany,
liście jasnozielone, bardzo duże. W wieku 10 lat osiąga wysokość 150-200 cm.
Mrozoodporność -20ºC.

Ulepszone Catawb. Grandiflorum. Kwiaty większe, nieco ciemniejsze. Wzrost silny,
odmiana buduje foremne krzewy. Wysoka mrozoodporność do -30ºC.

6



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   
www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50
78-125 Rymań, Rzesznikowo 42
tel. +48 42 2111800

OFERTA WIOSNA 2015

Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Van Weerden Poelman czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Von Oheimb Woislowitz różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Winterpurpur              różowa 15/exI 40-50 15 58,00

Władysław Jagiełło PBR Nowo ść! soczy ście czerwona 5/exII 20-25 5 28,00

5/exI 25-35 5 30,00

Zygmunt August        Nowo ść! różowa 5/exII 20-25 5 28,00

5/exI 25-30 5 30,00

5/exI+ 30-35 5 31,00

15/exII 35-45 15 60,00

Zygmunt III Waza       Nowo ść! ciemnoró żowa z br ązowym oczkiem 5/exII 20-25 5 28,00

15/exII 35-40 15 60,00

15/exI 40-50 15 66,00

Odmiana wyróżniająca się późnym i obfitym kwitnieniem. Kwiaty różowe, duże,
fryzowane. Wzrost krzewu powolny, pokrój zwarty. Pędy sztywne, młode w kolorze
ciemnoczerwonym. Liście ciemnozielone, długie, lekko podwinięte. Mrozoodporność do -
30ºC.

Wyróżnia się bardzo dużymi, błyszczącymi liśćmi, na tle których efektownie wyglądają
delikatnie fryzowane, jasnoróżowe kwiaty z żółtą plamką na górnym płatku. Jedna
z najpóźniej kwitnących odmian. Kwitnie w połowie czerwca. Mrozoodporność  -26ºC.

Piękna rubinowoczerwona barwa kwiatu z ciemniejszą plamką. Wzrost krzewu średnio
silny. Kwitnie w drugiej połowie maja. Wytrzymuje spadki temperatur do -24ºC.

Kwiaty czerwone, zebrane w duże, efektowne kwiatostany. Krzew o średniej sile wzrostu,
pokrój zwarty, krępy. Liście ciemnozielone, podłużne, pędy grube, ciemnobrązowe. Do
krzyżówki nie zostały wykorzystane odmiany fińskie. Odmiana cechuje się wysoką
mrozoodpornością i obfitym kwitnieniem. Mrozoodporność do -30ºC.

Nietypowa odmiana różanecznika. Rośnie bardzo powoli, w formie kopulastej. Liście
w zimie przybierają brązowopurpurową barwę. Kwiaty różowe z lekkim odcieniem fioletu.
Mrozoodporność -25ºC.

Kwiaty intensywnie ciemnoróżowe z brązowym oczkiem. Odmiana o średniej sile
wzrostu, pokrój zwarty, liście jasnozielone. Wyróżnia się srebrzystym kutnerem na
młodych liściach. Mrozoodporność do -30ºC.
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Astrid                         czerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

10/exI 35-40 10 58,00

Barmstedt                 purpuroworó żowa 5/exI 25-30 5 25,00

10/exII 30-35 10 50,00

10/exI 30-40 10 58,00

15/exII 30-35 15 50,00

15/exI 30-40 15 58,00

Blurettia błękitnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00
5/exI+ 30-35 5 26,00

Caroline Allbrook lilioworó żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

10/exI 30-40 10 58,00

Daniela różowa 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

10/exII 30-35 10 50,00

Excelsior                   jasnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00
5/exI+ 30-35 5 26,00

Fantastica                 ciemnoró żowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

10/exII 30-40 10 50,00

10/exI 35-45 10 58,00

Golden Torch kremoworó żowa 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

Gunborg                    jasnoró żowa 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

10/exII 30-35 10 50,00

10/exI 30-40 10 58,00

Hoppy                      biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Kalinka                      różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

10/exI 35-40 10 58,00

Kwiaty fryzowane, jasnoróżowe, przekwitając bieleją. Wzrost powolny, pokrój kulisty,
bardzo zwarty. Liście ciemnozielone. Mrozoodporność co najmniej -22ºC.

RHODODENDRON YAKUSHIMANUM

Goldprinz - yakushimanum-wardii                                  żółta           
Zgrabne, nasycone ciemnożółtym kolorem kwiaty rokują nadzieję, że będzie to jedna
z najlepszych odmian w grupie Rh. wardii. Mrozoodporność -22ºC.

Kwiaty prawie białe, w pąku lekko różowe. W grupie odmian jakuszimańskich wzrost
raczej silny. Pokrój regularny. Kwitnie niezawodnie, bardzo obficie. Odporność na
mróz -23ºC. 

Krzew zwarty, krępy, bardzo wolno rosnący. Kwiaty duże, różowe z jaśniejszym dnem.
Mrozoodporność -26ºC.  Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Kwiaty lilioworóżowe, brzegi silnie fryzowane i zdecydowanie ciemniejsze. Kwitnie bardzo
obficie. Rośnie szeroko i powoli. Mrozoodporność -25ºC.

Kwiaty jasnoróżowe, bieleją w miarę przekwitania. Młode liście pokryte kutnerem, później
matowo jasnozielone. Roczne przyrosty bardzo małe - do 10 cm. Pokrój foremny,
zwarty, półkulisty. Mrozoodporność nie mniej niż -22ºC.

Bardzo wolno rosnąca i obficie kwitnąca odmiana. Kwiaty kremoworóżowe, jaśniejące
w miarę kwitnienia. Krzewy bardzo zwarte, gęste, pokrój kopulasty.
Mrozoodporność -22ºC. Kwitnie w drugiej połowie maja.

W grupie odmian jakuszimańskich stosunkowo silnie rosnąca odmiana. W wieku 10 lat
osiąga wysokość 0,8-1 m. Kwiaty na zewnątrz jasnoczerwone, wewnątrz
ciemnoczerwone. Brzeg płatków lekko falowany. Liście ciemnozielone, matowe.
Odporność na mróz -26ºC.

Kwiaty błękitnoróżowe. Krzew zwarty, niski. Kwitnie w pierwszej połowie maja.
Odporność na mróz -23ºC.

Kwiaty purpuroworóżowe z jaśniejszym dnem i czerwoną plamką. Krzew o zwartym
pokroju. Rośnie wolno. Kwitnie pod koniec maja. Mrozoodporność -23ºC.

W grupie rododendronów jakuszimańskich jedna z ciemniejszych odmian. Kwiaty w pąku
czerwone, po rozwinięciu ukazują prawie białe dno, po kilku dniach kwitnienia jaśnieją, co
sprawia wrażenie wielobarwności kwiatostanów. Odporność na mróz -25ºC.

Kwiaty najbardziej czerwone ze wszystkich odmian Rh. yakushimanum! Krzew zwarty,
rośnie powoli i szeroko. Liście bardzo ciemnozielone. Mrozoodporność -24ºC.
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Loreley                    kremowo żółta 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

10/exII 25-35 10 50,00

10/exI 30-40 10 58,00

Lumina różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Percy Wiseman kremowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

15/exII 30-35 15 50,00

15/exI 30-40 15 58,00

S.Cok                            Nowo ść! kremowobiała 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

Schneekrone biała 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

Schneewittchen        różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

10/exII 30-35 10 50,00

10/exI 30-40 10 58,00

Schneverdingen jasnoró żowa 5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

10/exII 30-35 10 50,00

10/exI 30-40 10 58,00

Silberwolke różowobiała 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 25-30 5 26,00

Sneezy różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-30 5 25,00

5/exI+ 30-35 5 26,00

5/exII 10-15 5 28,00

5/exI 15-20 5 30,00

Rozkwitające kwiaty mają delikatnie różową barwę, później zmieniającą się
na kremowobiałą z wyraźnym, żółtym odcieniem. Brzegi płatków silnie pofalowane.
Krzewy rosną zwarcie, bardzo powoli. Odporność na mróz -22ºC.

Wolno i szeroko rosnąca odmiana. Kwiaty delikatnie różowe, jaśniejące w miarę
przekwitania. Kwitnie bardzo obficie. Wzrost regularny.  Mrozoodporność -26°C.

Bardzo wolno i zwarcie rosnąca odmiana, kolor kwiatów różowy. Odporność
na mróz około -24ºC.

Kwiaty delikatnie różowe, w środku jaśniejsze, krawędzie płatków fryzowane. Bardzo
wolno rosnąca odmiana, liście ciemnozielone. Pokrój zwarty, kopulasty. Krzew wyróżnia
się atrakcyjnym, srebrzystym kutnerem na młodych liściach, który z czasem wyciera się
oraz brązową, miękką wyściółką na spodniej stronie liści. Mrozoodporność -30ºC. 

Dość silnie rosnąca odmiana różanecznika jakuszimańskiego. Kwiaty lilioworóżowe do
rubinoworóżowych, brzegi płatków fryzowane. Krzew zwarty, niski, szeroki. Odporność na 
mróz -26ºC. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Kwiaty w pąku różowe. Po rozkwitnięciu czysto białe. Rośnie bardzo wolno, zwarcie.
Mrozoodporność -25ºC.

Wolno rosnąca odmiana różanecznika jakuszimańskiego. Kwiaty w pąku różowe, po
rozwinięciu jasnoróżowe z żółtokremowym dnem. Kwitnie w pierwszej połowie maja.
Mrozoodporność -22ºC.

Bardzo wolno rosnąca odmiana. Krzewy gęste, kuliste. Kwiaty jasnoróżowe, brzegi
płatków pofalowane. Liście jasnozielone, młode pokryte są srebrzystym nalotem.
Odporność na mróz około -22ºC.

Krzew bardzo wolno rosnący. W wieku 10 lat osiąga 50 cm wysokości. Buduje bardzo
regularną, półkolistą formę. Liście błyszczące, soczyście zielone. Kwiaty kremowobiałe,
w pąku różowe.

Bardzo wolno rosnąca odmiana. Pokrój krzewu zwarty, gęsty. Kwiaty różowe, wewnątrz
jaśniejsze. Górny płatek zdobi duża, ciemna plamka. Liście stalowozielone.
Mrozoodporność -22ºC.

Władysław Łokietek PBR   Nowo ść!                         różowa
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Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Baden Baden szkarłatnoczerwona 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 20-25 5 26,00

Bengal szkarłatnoczerwona 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

5/exI+ 20-25 5 26,00

10/exII 25-30 10 50,00

10/exI 30-35 10 58,00

Scarlet Wonder szkarłatnoczerwona 5/exII 15-20 5 23,00

5/exI 20-25 5 25,00

Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Aprilglocke lilioworó żowa 15/exI 40-50 15 58,00

Claudius               różowa 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

Gartendirektor Glocker różowoczerwona 5/exII 20-25 5 23,00

5/exI 25-35 5 25,00

5/exI+ 35-40 5 26,00

RHODODENDRON WILLIAMSIANUM

Karłowa odmiana typowa dla krzewów z grupy repens. Kwiaty ognistoczerwone. Pokrój
krzewu zwarty, gęsty. Kwitnie bardzo wcześnie - koniec kwietnia.
Mrozoodporność -25ºC.

Odmiana kwitnie bardzo wcześnie, już w drugiej połowie kwietnia. Kwiaty dzwonkowate,
lilioworóżowe. Kwiatostany luźne. Liście lekko połyskujące, owalne. Pokrój
krzewu szeroki, okrągły. 10-letnie krzewy osiągają wysokość 1-1,3 m. Odporność
na mróz -24ºC.

Krzew typowy dla rododendronów z grupy repens. Wzrost powolny, szeroki. Odporność
na mróz -22ºC.

Jeden z najładniejszych i nieco silniej rosnących różaneczników z grupy repens. Liście
błyszczące. Odporność na mróz -22ºC.

RHODODENDRON REPENS

Bardzo obficie kwitnąca odmiana o różowoczerwonych kwiatach. Rośnie powoli,
10-letnie krzewy osiągają 70 cm wysokości i 90 cm szerokości. Odporność na mróz
-22ºC. Kwitnie w połowie maja.

W grupie odmian Rh. williamsianum wyróżnia się dużymi i silnie otwartymi kwiatami
o czysto różowej barwie. Rośnie powoli i zwarcie. Krzewy nie osiągają wysokich
rozmiarów,  rozrastają się na szerokość. Mrozoodporność -22ºC.
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KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Catawb. Grandiflorum jasnofioletowa ex/I 80-100

Cunningham's White biała ex/I 70-90

ex/I 130-150

ex/I 160-180

Dr. H. Dresselhuys czerwona ex/I 80-90

ex/I 100-120

ex/I 120-140

Hoppy                      biała ex/I 140-160

Nova Zembla czerwona ex/I 80-100

ex/I 100-120

Old Port buraczkowa ex/I 80-100

ex/I 100-120

Roseum Elegans różowa ex/I 80-100

ex/I 100-120

ex/I 120-140

300,00

SymbolOdmiana

DUŻE RODODENDRONY

Kwiaty prawie białe, w pąku lekko różowe. W grupie odmian jakuszimańskich wzrost
raczej silny. Pokrój regularny. Kwitnie niezawodnie, bardzo obficie. Odporność
na mróz -23ºC. 

kopane z gruntu w pojemnikach

300,00

500,00

Barwa kwiatu

Wolno rosnąca, zwarta odmiana o ciemnozielonych liściach. Kwiaty białe, pojawiające
się bardzo wcześnie. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Lubi powtarzać kwitnienie
jesienią. Mrozoodporność -21ºC.

Odmiana silnie rosnąca o jasnofioletowych kwiatach. Kwitnie koniec maja, początek
czerwca. Całkowicie mrozoodporna, wytrzymuje spadki temperatury do -30ºC.

400,00

350,00

1000,00

1000,00

300,00

400,00

wysokość 70-160 cm, średnica 90-180 cm

Barwa kwiatu czerwona z odcieniem fioletu. Kwitnie na przełomie maja i czerwca.
Rośnie silnie, 10-letnie krzewy osiągają 180 cm wysokości i 160 cm szerokości. Wysoka
mrozoodporność -26ºC.

350,00

500,00

300,00

Wysokość - 
średnica

Cena

Standardowa odmiana o rubinowoczerwonych kwiatach i wysokiej odporności na mróz
–28ºC. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Standardowa odmiana o różowoliliowym kolorze kwiatów, średniej sile wzrostu
i umiarkowanie luźnym pokroju krzewu. Kwitnie koniec maja, początek czerwca.
Charakteryzuje się wysoką  mrozoodpornością -30ºC.

500,00

450,00

300,00

Silnie rosnąca odmiana, o dużych liściach i buraczkowych, lekko pofalowanych kwiatach.
Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -25ºC
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Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Anneke żółta 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

15/exI 60-100 15 52,00

Cannon's Double różowobiała - kwiaty pełne 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Cecile łososioworó żowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Chanel różowa -  kwiaty pachn ące 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Csardas                jasnopomara ńczowa - kwiaty pełne 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Doloroso ciemnoczerwona 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Feuerwerk pomara ńczowoczerwona 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Gibraltar pomara ńczowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Glowing Embers pomara ńczowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

15/exI 60-100 15 52,00

Golden Lights      złotopomara ńczowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Golden Sunset żółta 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Homebush ciemnoró żowa - kwiatostany pomponowe 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Juanita ciemnoró żowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Klondyke pomara ńczowo żółta 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Nabucco ciemnoczerwona 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Oxydol biała z żółtym oczkiem 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Parkfeuer czerwona 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Persil biała z żółtą plamk ą 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Sarina różowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Satomi                   jasnoró żowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Schneegold biała z żółtą plamk ą 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Azalie z grupy Knapp – Hill, Mollis, gandawskie oraz inne silnie rosnące.

Jest to grupa krzewów o bajecznie barwnych kwiatach. Ze względu na mniejsze wymagania, zadowalają się znacznie gorszymi
warunkami siedliskowymi. W wieku 10 lat osiągają wysokość 1–1,5 m. Przepyszne, olbrzymie kwiaty o pofalowanych brzegach
płatków w kolorze pomarańczowym, czerwonym i różowym - to cechy, którymi wyróżniają się azalie z grupy Knapp-Hill. Pozostałe
odmiany nie ustępują urodzie poprzedniej grupie. Są tutaj krzewy o mniejszych, ale pachnących kwiatach lub budujących
wspaniałe  „pomponowe” kwiatostany.

AZALIE WIELKOKWIATOWE
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Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI

Silver Slipper biała z żółtą plamk ą 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Spek`s Orange pomara ńczowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

Sunte Nectarine żółta 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

15/exI 60-100 15 52,00

Tunis różowopomara ńczowa 5/exII 30-40 5 20,00

5/exI 40-50 5 22,00

15/exI 60-100 15 52,00

Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

ex - krzewy z pąkami kwiatowymi

Amethyst jasnofioletoworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

Billy Novinka biała 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

Blue Silver jasnoliliowa 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

Blue Tit ciemnoniebieska 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

Buchlovice fioletoworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

Gristede ciemnoniebieska 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

imp. hybrydum jasnofioletoworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

2/exI 12-18 2 14,50

Krumlov lilioworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

Lauretta niebieska 1/I 8-12 1 9,00

RODODENDRONY MINIATUROWE (impeditum) I PODOBNE 

Odmiany tej grupy wyróżniają się bardzo słabym wzrostem, dlatego też w założeniach ogrodowych powinny znaleźć się na
pierwszym planie. Dorastają do wysokości 30 – 50 cm, ale niektóre z nich w starszym wieku mogą osiągnąć 1m. W większości
tworzą drobne kwiaty w kolorze liliowym i lilioworóżowym do niebieskiego. Są odporne na mróz, lecz w bardzo mroźne i
bezśnieżne zimy mogą przemarzać. Dlatego też wskazane jest zabezpieczanie na zimę np. gałązkami drzew. Kwitną od połowy
maja do początku czerwca.
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Odmiana Siła wzrostu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 
ex - krzewy z pąkami kwiatowymi Wielkość kwiatu oznaczono znakami: 

x-mały,  xx średni,  xxx-duży.                                                                                                                         

Albiflorum   xx/  biała 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Blaue Donau xxx/ ró żowofioletowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Canzonetta xxx/ karminoworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Enzett xx/ ciemnoró żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Gabriele xx/ ró żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Geisha xxx/ró żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Geisha Orange xxx/ ceglastopomara ńczowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Kermesina xx/ ró żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Kermesina Alba xx/  biała 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Kermesina Rosé xx/ ró żowo-biała 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Kurume xx/  ró żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Ledikanense xx/ lilioworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost  silny 2/exI 12-18 2 14,50

Luzi xxx/ biała 1/I 8-12 1 9,00

wzrost  silny

Maruschka xxx/ czerwona 1/I 8-12 1 9,00

wzrost słaby

Nordlicht xxx/ koralowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

obtusum xxx/ koralowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Orlice xx/ ró żowa z domieszk ą fioletu 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

poukhanense xx/ fioletoworó żowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost  silny

Princess Anne xx/ żółta 1/I 8-12 1 9,00

wzrost słaby 2/exI 12-18 2 14,50

Rubinstern xx/ czerwonorubinowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Staccato xxx/ lila 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny 2/exI 12-18 2 14,50

Stewartstonian xx/ czerwona 2/exI 12-18 2 14,50

wzrost średnio silny

Torello xxx/ karminowa 1/I 8-12 1 9,00

wzrost średnio silny

Vuyk's Scarlet xxx/ karminowa 2/exI 12-18 2 14,50

wzrost średnio silny

Jest to grupa karłowych, bardzo obficie kwitnących i częściowo zimozielonych krzewów. Ze względu na mniejszą
mrozoodporność powinny być zabezpieczane na zimę. Kwitną od początku maja do pierwszych dni czerwca. Dorastają do
wysokości 30-60 cm.

AZALIE JAPO ŃSKIE I PODOBNE
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Odmiana Barwa kwiatu Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Alexandrina - soulangeana purpurowoczerwona 5/I 90-120 5 42,00

Ann ciemnoró żowa 5/I 60-80 5 42,00

Betty ciemnoró żowa 5/I 60-80 5 42,00

George Henry Kern jasnoró żowa 5/I 70-90 5 42,00

Judy ciemnoró żowa 5/I 80-90 5 42,00

Pinkie - soulangeana jasnoró żowa 5/I 90-110 5 42,00

Randy purpurowa 5/I 50-70 5 42,00

Rustica Rubra - soulangeana ciemnoró żowa 5/I 110-130 5 42,00

soulangeana różowo-biała 5/l 100-120 5 42,00

Susan ciemnoró żowa 5/I 50-60 5 42,00

tripetala biało-kremowa 5/I 70-90 5 42,00

Verbanica - soulangeana ciemnoró żowa 5/I 100-140 5 42,00

15/I 140-170 15 57,00

Yellow River jasno żółta 5/l 100-120 5 90,00

Kwiaty kielichowate, purpurowoczerwone, ciemniejsze u nasady, z jaśniejszymi
brzegami. Wzrost silny. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.

MAGNOLIE

Wolno rosnący krzew. Kwiaty na zewnątrz jasnopurpurowe, wewnątrz jasnoróżowe,
szeroko  otwarte. Kwitnie  w  maju.

Krzew rośnie średnio silnie. Kwiaty zewnątrz ciemnoróżowe, wewnątrz jasnoróżowe.
Kwitnie pod koniec kwietnia.

Kwiaty podłużne, ciemnoróżowe. Wzrost średnio silny. Dorosły krzew osiąga wysokość
ok. 200 cm. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.

Odmiana wolno rosnąca. Buduje podłużne kwiaty, które otwierają się bardzo silnie,
ukazując jaśniejsze wnętrze. Kwitnie głównie w kwietniu i maju, ale pojedyncze kwiaty
często pojawiają się od sierpnia. 

Odmiana wolno rosnąca. Podłużne ciemnoróżowe, kwiaty otwierają się bardzo silnie,
ukazując jaśniejsze wnętrze. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.

Odmiana o podłużnych, jasnoróżowych kwiatach i bardzo obfitym, długim kwitnieniu.
Rozpoczyna kwitnienie wcześnie - na przełomie kwietnia i maja. Wzrost krzewu powolny,
pokrój szeroki. 

Odmiana wolno rosnąca. Kwiaty szeroko otwarte, ciemnoróżowe, w środku białe. Kwitnie
na przełomie kwietnia i maja. 

Kwiaty czerwonopurpurowe.Kwitnie pod koniec kwietnia. Pokrój krzewu kolumnowy.

Silnie rosnąca odmiana chińskiej hodowli. Kwiaty jasnożółte. Kwitnie na przełomie
kwietnia i maja. Lubi powtarzać kwitnienie pod koniec lata.

Gatunek magnolii najczęściej spotykany w parkach. Kwitnie w maju, bardzo obficie.
Kwiaty koloru różowo-białego. Wzrost silny.

Nieduże drzewo o ogromnych 0,5 metrowych liściach, ułożonych w okółkach na
szczytach pędów. Kwiaty o średnicy powyżej 30 cm, białe lub kremowe. Kwitnie na
przełomie czerwca i lipca.

Kwiaty kielichowate, ciemnoróżowe, pojawiające się przed rozwojem liści. Pokrój krzewu
szeroki, kulisty. Liście duże.
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Symbol
Wysokość -     
szerokość

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

1/I 5-8 1 9,00

2/I 12-15 2 12,00

1/I 5-8 1 9,00

1/I 5-8 1 9,00

1/I  8-12 1 9,00

1/I 10-14 1 8,50

1/I  8-12 1 9,00

2/I 12-18 2 12,00

1/I  8-12 1 9,00

2/I 12-15 2 12,00

5/I 20-25 5 35,00

5/I 20-25 5 35,00

5/I 20-25 5 35,00

5/I 20-25 5 35,00

5/I 20-25 5 23,00

2/I 15-20 2 20,00

5/I 20-25 5 23,00

2/I 20-25 2 20,00

5/I 25-30 5 23,00

5/exI 25-30 5 27,00

2/I 20-25 2 20,00

5/I 25-30 5 27,00

Niska odmiana kalmii, średnio około 50-70 cm wysokości. Posiada zwarty pokrój,
powolny wzrost. Pąki w kolorze różowym, kwiaty wielobarwne. Dno kwiata białe, płatki
różowe, brzeg kwiata ponownie biały.

Silnie rosnąca krzewinka. Dorasta do wysokości 100 cm. Kwiaty talerzykowate, w pąku
czerwone, po rozwinięciu różowe. Kwitnie bardzo długo w lipcu.

Gęsta krzewinka, wys 10-15 cm. Rozrasta się poprzez zakorzenianie pokładających się
pędów. Listki podłużne, drobne, ciemnozielone, połyskujące. Owoce czarne, 5-6 mm
średnicy, dojrzałe są słodkie i jadalne. Wymaga mokrego stanowiska. 

Kalmia latifolia 'Kaleidoskop' - kalmia szerokolistna

Leucothoe fontanesiana 'Rainbow' - kiścień wawrzynowy

Kalmia latifolia 'Peppermint' - kalmia wielkolistna

Kalmia latifolia 'Minuet' - kalmia szerokolistna

Kalmia latifolia 'Ostbo Red' - kalmia szerokolistna

Leucothoe axillaris 'Red Lips' - kiścień axillaris

Pieris japonica 'Debutante' - pieris japoński

Pieris japonica 'Mountain Fire' - pieris japoński

Spośród innych andromed wyróżnia się bardziej wzniesionymi kwiatostanami. Kwiaty
silnie różowo wybarwione.

Kalmia angustifolia 'Rubra' - kalmia wąskolistna  

INNE ROŚLINY WRZOSOWATE

Rodzaj

Krzewinka kwitnąca w maju, jasnoróżowymi kwiatami przypominającymi kwiaty konwalii.
Listki drobne, matowe, niebieskozielone.

Andromeda polifolia 'Nikko' - modrzewnica zwyczajna

Karłowa, zwarta odmiana kiścienia. Liście bordowo-czerwone, błyszczące. Wewnątrz
krzewu mniej oświetlone zielenieją. 

Zimozielona, zwarta krzewinka o wąskich listkach z silnym niebieskim nalotem. Kwitnie
w maju i czerwcu. Kwiaty różowe, podobne do kwiatów konwalii.

Andromeda polifolia 'Blue Ice' - modrzewnica zwyczajna

Gaultheria procumbens - golteria rozesłana

Andromeda polifolia 'Compacta' - modrzewnica zwyczajna

Płożąca się krzewinka o sztywnych liściach. Kwitnie w lipcu. Kwiaty dzwonkowate, białe.
Ozdobą są czerwone owoce pozostające na roślinie przez całą zimę. Lubi mokre
stanowisko. Oprócz walorów ozdobnych posiada również walory lecznicze.

Zimozielony krzew o pstrych liściach. W wieku 10 lat osiąga wysokość ok. 1 m. Rozrasta
się na szerokość.

Charakteryzuje się szeroko otwartym kwiatostanem w kolorze jasnoróżowym, prawie
białym. Wewnątrz wyraźny, promienisty wzorek w kolorze kasztanowobrązowym.
Posiada zwarty, niski pokrój. Liście ciemnozielone, gładkie. Odporna na mróz. 

Kwiaty w kolorze malinowoczerwonym z białymi zakończeniami płatków, które tworzą
wspaniały, dwukolorowy efekt. Liście owalne, błyszczące. Krzew zimozielony. Osiąga
wysokość 1-1,3m.

Krzewinka o niespotykanych talerzykowatych, ciemnoróżowych kwiatach. Kwitnie w lipcu.
Wzrost krzewu wyprostowany, dorastający do około 80 cm. Po kwitnieniu krzewy należy
przyciąć, usuwając przekwitłe kwiatostany.

Empetrum nigrum - bażyna czarna 

Kalmia angustifolia - kalmia wąskolistna 

Bardzo efektowne kwiaty, w pąku czerwone, a po otworzeniu jasnoróżowe, co w trakcie
kwitnienia daje dwubarwny efekt. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Liście owalne,
błyszczące, ciemnozielone. Krzew zimozielony. Osiąga wysokość 1-1,3m.

Krzew dorastający do wysokości około 100 cm. Kwitnie bardzo długo na przełomie
kwietnia i maja charakterystycznymi białymi, zwisającymi gronami. Mrozoodporność
–24ºC.

Zimozielony krzew o błyszczących liściach, kwitnie podobnie jak `Debutante`. Dodatkową
ozdobą są młode przyrosty w kolorze czerwonym, co sprawia wrażenie powtórnego
kwitnienia.
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Aurora, Draper, Liberty**** 2-letnie 2 11,50

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Chanticleer****         NOWO ŚĆ! 2-letnia 2 11,50

Earliblue**** 2-letnia 2 11,50

Duke**** 2-letnia 2 11,50

Spartan 2-letnia 2 11,50

Patriot 2-letnia 2 11,50

Owocuje wcześnie, w kilka dni po odmianie Earliblue, ale kwitnie pó źno, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia kwiatów przez
przymrozki. Owoce duże, nieco spłaszczone, ciemnoniebieskie z popielatym nalotem, słodkie, lekko kwaskowe, bardzo
smaczne, aromatyczne. Krzewy rosną średnio silnie, są dostatecznie wytrzymałe na mróz. Aby odmiana dobrze owocowała,
wymaga gleb lekkich, odpowiedniego pH, oraz właściwego nawożenia.

35-45

Krzewy 120–180 cm wysokości, pokrój krzewu wzniesiony. Owoce zaczynają dojrzewać na początku lipca. Odmiana bardzo
plenna, jagody duże (49 jagód/0,25 l), smaczne, o mocnej skórce i wysokiej jakości. Zbiór pierwszych jagód ręczny. Późniejszą
część plonu można zbierać mechanicznie. Owoce z późniejszych zbiorów są nieco drobniejsze, 65 jagód/ 0,25l. Odmiana lepiej
rośnie na słonecznych i ciepłych stanowiskach – daje wtedy wyższe plony. Dobrze owocuje również na glebach cięższych.
Polecana do uprawy amatorskiej i na plantację. Odporność na mróz –34ºC.  Uznana za odporną na Phytophtora cinnamomi .                                                                                                                                                                             

Owoce dojrzewają o kilka dni wcześniej od odmiany Bluecrop. Plenna. Wzrost roślin średnio silny, pokrój luźny, kulisty.
Do dobrego owocowania należy regularnie prześwietlać. Owoce zróżnicowanej wielkości zebrane w grona, jędrne, bardzo
smaczne, pokryte intensywnym nalotem woskowym. Nadaje się zarówno do przetwórstwa, jak i do bezpośredniego spożycia.
Według danych ameryka ńskich porównywalna do odmiany Bluecrop. W krajach Europy za chodniej uznawana obecnie
za najlepsz ą wcześnie owocuj ącą odmian ę.

35-45

LICENCYJNE ODMIANY BORÓWKI

BORÓWKA AMERYKA ŃSKA (wysoka)

****odmiany dost ępne na jesie ń 2015

35-45

(V. corymbosum)

Owocowy krzew o sile wzrostu od 0,6 m do 2 m w zależności od odmiany. Owoce niebieskie, słodkie, czasem lekko kwaśne,
bardzo smaczne. W owocach borówki stwierdzono antocyjany, które posiadają naturalne właściwości antyoksydantów, kwas
egalowy, foliowy i przeciwutleniacze. Te właściwości borówki przyczyniają się do usuwania z organizmu człowieka wolnych
rodników, które są przyczyną powstawania chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych. Pod tym względem owoce
borówki przewyższają wszystkie inne. Te dobroczynne cechy spowodowały, że borówka została uznana za owoc XXI w. Krzewy
należy uprawiać w kwaśnym podłożu np. torfie lub w rozłożonych trocinach. Oferowane przez nas rośliny są bardzo dobrze
ukorzenione, zahartowane i silnie rozkrzewione od samej podstawy rosliny. Krzewy produkowane są metodą mikrosadzonki
opracowaną w naszej szkółce.

Bardzo plenna odmiana o średniej sile wzrostu i wyprostowanym pokroju. Owoce średniej wielkości, słodko-kwaśne. Jedna
z najwcześniej dojrzewających odmian borówki amerykańskiej o długim okresie owocowania. Kwitnie późno, po ustąpieniu
wiosennych przymrozków. 

Odmiana

35-45

35-45

Odmiany zostały uszeregowane wg kolejno ści dojrzewania.

Wysokość -                   
szerokość

Materiał w odmianach Aurora, Draper, Liberty w pojemniku C2 jest oferowany wyłącznie do nasadzeń na plantację. Odmiany te
są objęte licencją hodowlaną naszej partnerskiej szkółki - producenta borówki z Holandii. Wysokość opłaty licencyjnej wynosi
2,00 PLN. 

Wzrost krzewu średnio silny, rozłożysty. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie - 10 dni przed Bluecropem. Owoce pokryte silnym,
niebieskim nalotem, aromatyczne, smaczne, bardzo słodkie, dużej i średniej wielkości. Dojrzewają sukcesywnie. Z ostatnich
zbiorów mogą być drobne. Wyłącznie do bezpośredniego spożycia. Zaletą tej odmiany jest du ża plenno ść, wczesne
owocowanie oraz wysoka odporno ść na mróz. Opinie plantatorów są rozbieżne: jedni ganią za słaby smak i nierównomierne
owocowanie, inni chwalą za osiąganie wysokich cen z powodu wczesnego zbioru.

35-45
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Bluejay 2-letnia 2 11,50

Goldtraube 2-letnia 2 11,50

Bonifacy 2-letnia 2 11,50

Toro 2-letnia 2 11,50

3-letnia 5 17,50

Sierra 2-letnia 2 11,50

Bluegold 2-letnia 2 11,50

Chandler 2-letnia 2 11,50

Bluecrop**** 2-letnia 2 11,50

Nelson                       NOWO ŚĆ! 2-letnia 2 11,50

Meader                      NOWOŚĆ! 2-letnia 2 11,50

Brigitta**** 2-letnia 2 11,50

Darrow 2-letnia 2 11,50

35-45

35-45

35-45

Odmiana australijska. Krzewy rosną silnie, szybko, wcześnie wchodzą w okres pełnego owocowania. Owoce duże, smaczne,
jędrne, doskonałej jakości. Dojrzewają poźno i jednocześnie dają się długo przechowywać w warunkach kontrolowanych. Dobrze
znosi schładzanie, nie tracąc smaku. W chłodni można przechowywać do jednego miesiąca. Możliwość mechanicznego zbioru.
Bardzo cenna odmiana, polecana na plantacje towarowe. Niezupełnie odporna na mróz. W surowe zimy może przemarzać
szczególnie na glebach organicznych. 

35-45

35-45

Bardzo plenna odmiana o dużej silne wzrostu, rozłożystym pokroju i sztywnych pędach. Owoce bardzo duże, smaczne, nadające
się do przetwórstwa. Owocuje na przełomie lipca i sierpnia. Odmiana wyróżnia się bardzo wysoką mrozoodpornością do -34ºC. 

Obiecująca nowość. Rodzi duże i smaczne owoce. Spośród innych nowych odmian wyróżnia się obfitym owocowaniem, które
terminem wyprzedza Bluecrop o kilka dni.

35-45

Odmiana polskiej hodowli. Owocuje od początku sierpnia. Owoce bardzo smaczne, średniej wielkości. Krzewy odporne na
choroby.

Bardzo plenna, późno dojrzewająca odmiana - około 1-2 tygodnie po odmianie Bluecrop. Wzrost krzewu silny, pokrój zwarty.
Owoce bardzo duże, jasne, lekko spłaszczone, o intensywnym aromacie, dobrze znoszące transport. Odmiana wyróżnia się
bardzo wysoką odpornością na mróz do -34°C.

35-45

35-45

Dojrzewa znaczniej póżniej od odmiany Bluecrop ( koniec lipca – I połowa sierpnia ). Wzrost średnio silny, często nawet słaby.
Pokrój wzniesiony, a w starszym wieku kulisty do rozłożystego. Owoce bardzo duże, spłaszczone, pokryte słabym nalotem
woskowym. Miąższ zwarty, winno – słodki, aromatyczny, smaczny dopiero po uzyskaniu przez owoce pełnej dojrzałości. Zaletą
tej odmiany jest duża plenność. Owoce dojrzewaj ą sukcesywnie przez długi czas, dlatego jest szczególnie polecana do
uprawy amatorskiej. W chłodne lata istnieje niebezpieczeństwo, że pewien procent owoców może nie osiągnąć pełnej dojrzałości
przed jesiennymi przymrozkami.

Silnie rosnąca odmiana. Starsze krzewy mają budowę rozłożystą. Owoce w luźnych gronach, średniej wielkości, jasnoniebieskie,
aromatyczne. Idealne na przetwory. Dojrzewają w podobnej porze co Bluecrop. Jedną z większych zalet tej odmiany jest
przydatność do mechanicznego zbioru. Zaliczana do odpornych na mróz i choroby. Niewra żliwa na Antraknoz ę. Wymaga
intensywnego cięcia i dobrego podlewania.

Odmiana

Krzewy 160-200 cm wysokości. Wzrost średnio silny, pokrój kulisty, luźny, u obficie owocujących roślin z tendencją do
rozchylania się. Ulistnienie ciemnozielone. Bardzo plenna odmiana. Owoce duże (65 jagód/0,25 l), wyrównanej wielkości
w gronach, pokryte bardzo intensywnym nalotem woskowym. Nadają się do zbioru ręcznego i mechanicznego. Miąższ
zielonkawy, zwarty, średnio aromatyczny. Owoce dojrzewają około połowy lipca. Zaletą tej odmiany jest mała wrażliwość na
suszę i dostateczna odporność na mróz (-28ºC do -34ºC). Wadą jej jest tendencja do bardzo obfitego owocowania, co wpływa
na drobnienie owoców. Aby temu zapobiec, wymagane jest intensywne cięcie w pełni owocujących roślin.

Wysokość -                  
szerokość

Nowa odmiana o bardzo aromatycznych, dużych, smacznych owocach dojrzewających jednocześnie, o kilka dni wczesniej niż
Bluecrop. Owoce rozmieszczone luźno w długich gronach, wyglądem przypominające kiście winogron. Bardzo obiecująca
odmiana. Owoce uznawane za najlepsze do bezpośredniego spożycia. Polecana na plantacje towarowe i do mechanicznego
zbioru.

35-45

35-45

Ogromne, smaczne, jasnoniebieskie owoce o średnicy ok. 2 cm. Bardzo plenna. Owoce dojrzewają sukcesywnie. Okres
owocowania trwa od 4 do 6 tygodni. Rozpoczyna się w połowie lipca, a kończy w drugiej połowie sierpnia. Niektóre źródła podają
znacznie późniejszy okres owocowania – do połowy września. Nie nadaje się do długiego przechowywania. Łatwo ulega
uszkodzeniu w transporcie. Krzewy wyprostowane, właściwie ugałęzione. Wzrost średnio silny, około 150 cm.

35-45

Odmiana wczesna, zaliczana do słaborosnących. Bardzo plenna, owoce duże, spłaszczone z zielonym nalotem woskowym.
Polecana do uprawy amatorskiej.

40-60

35-45

To odmiana borówki o wyśmienitym smaku, która dojrzewa w połowie lata. Świetnie nadaje się do mrożenia, nie tracąc przy tym
na smaku. Owoce nie brudzą ust. Lepiej rośnie, jeśli jest ich kilka w pobliżu. Jest to szybkorosnąca odmiana z owocami
większymi niż przeciętne borówki.                                          
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Elizabeth**** 2-letnia 2 11,50

Elliott**** 2-letnia 2 11,50

Pink Lemonade****   NOWO ŚĆ! 2-letnia 2 15,00

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Northblue 2-letnia 2 11,50

North Country 2-letnia 2 11,50

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

1 9,00

Red Pearl 1 9,00 10-15

35-45

Bardzo plenna odmiana. Wzrost krzewów silny i zwarty. Owoce średniej wielkości, silnie woskowane. Owocuje bardzo późno, od
połowy sierpnia. Część owoców może nie zdążyć dojrzeć. W chłodni przechowuje si ę do dwóch miesi ęcy! Po długim
schładzaniu owoce tracą jednak smak. Mimo tej wady, bardzo chętnie sadzona w krajach Europy zachodniej. W warunkach
polskich do testowania w najlepszych warunkach klimatycznych. 

30-40

Wysokość -                  
szerokość

Runo Bielawskie

Wysokość -                   
szerokość

(V. vitis-idaea)

 10-15

Odmiana

Rewelacyjna nowość o niespotykanej wśród borówki wysokiej, różowej barwie owoców! Krzew rośnie wolno, dorasta do 1,5 m
wysokości. Pokrój zwarty, bardzo gęsty. Liście podłużne, błyszczące. Owoce niewielkie, słodkie, aromatyczne, w fazie dojrzałości
wybarwiają się na ciemnoróżowo. Odmiana późno owocująca - na przełomie sierpnia i września, bardzo plenna. Jesienią liście
przebarwiają się na kolor od złotego do czerwonego. 

25-35

25-35

Mała krzewinka występująca w lasach, o jadalnych, czerwonych owocach. Dostępna u nas odmiana zdecydowanie przewyższa
plennością gatunek leśny.

Odmiana holenderskiej hodowli, o wzniesionym pokroju, wyższa od większości odmian borówki brusznicy - osiąga do 40 cm
wysokości. Tworzy zwartą, wyprostowaną krzewinkę. Wytwarza atrakcyjne, czerwone owoce.

BORÓWKA BRUSZNICA

Odmiana półkarłowa. Mieszaniec borówki niskiej i wysokiej, dorasta do 60-120 cm. Owoce ciemnoniebieskie, niezbyt duże, ale
bardzo słodkie. Rośnie dobrze nawet w nie najlepszych warunkach glebowych. Ze względu na małe wymagania i niewielkie
rozmiary krzewu, szczególnie przydatna do sadzenia na działkach. Polecana do uprawy w surowych warunkach klimatycznych.
Bardzo wysoka mrozoodporność.

Odmiana

35-45

Odmiana ceniona na zachodzie Europy za późne owocowanie. Uznawana za najsmaczniejszą z odmian. Owocuje bardzo obficie.
Owoce ciemne. Polecana szczególnie na plantacje towarowe. W warunkach polskich część owoców może nie osiągać
dojrzałości przed przymrozkami. Krzewy rosną silnie i szeroko.

Wysokość -                  
szerokość

Odmiana

BORÓWKA PÓŁWYSOKA 
(V. angustifolium x V. corymbosum)

Krzewy osiągają najmniejsze rozmiary ze wszystkich borówek. Wysokośc 45-60 cm. Owoce średnicy około 1 cm, ciemne.
Odporna na niskie temperatury. Wyłącznie do uprawy amatorskiej. 
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Geneva 2,50 11,50

Julia 2,50 11,50

Ken's Red 2,50 11,50

Purpurna Sadowa 2,50 11,50

Weiki F 2,50 11,50

Weiki M 2,50 11,50

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2,5 10,00

Actinidia (Mini Kiwi) to wywodzące się z Azji północno-wschodniej silnie rosnące, mrozoodporne pnącze o aromatycznych
owocach wyglądem przypominających małe kiwi, a wielkością zbliżonych do orzecha włoskiego. Ze względu na znakomity,
słodko-kwaśny smak owoców oraz ich wysokie walory zdrowotne (zdecydowanie większe niż u klasycznego kiwi) mini kiwi
stanowi rewelacyjną nowość. Owoce są cenne ze względu na właściwości antyoksydacyjne, wysoką zawartość wit. A, C, K i E,
błonnika, kwasu foliowego oraz enzymu actinidin , poprawiającego trawienie. Skórka owoców jest bardzo delikatna, dzięki czemu
mogą być jedzone bez obierania. 
Actinidia jest w większości dwupienna, do owocowania wymagane są osobniki męskie i żeńskie. Kwitnie w maju. Rozpoczyna
owocowanie w wieku około 3 lat. Jesienią liście przebarwiają się na atrakcyjny, żółty kolor. Dorasta do około 6m, nie ma
specjalnych wymagań uprawowych.

Odmiana
Wysokość -                  
szerokość

Odmiana bardzo plenna, owoce czerwone, owalne ok. 3,5 cm długości, bardzo smaczne. Owocuje w końcu września.

50-70

50-70

50-70

Wysokość -                   
szerokość

ARONIA CZARNOOWOCOWA

Aronia melanocarpa  'Galicjanka' - aronia czarnoowocowa 

Owoce bardzo duże, słodkie, żółtozielone, owalne. Dojrzewają we wrześniu. Odmiana samopylna, owocują już młode rośliny.

Odmiana aktinidii owocująca najwczesniej. Owoce dojrzewają w połowie września. Wymaga podpór i słonecznego stanowiska.

Bardzo wysoka mrozoodporność -30oC. Podobnie jak inne aktinidie do owocowania wymaga zapylacza.

Krzew liściasty o wysokości do 2 m, pędy wyprostowane. Wiosną kwitnie na biało, a jesienią wytwarza smaczne, czarne owoce
zebrane w duże grona. Liście ciemnozielone, owalne, jesienią przebarwiają się na czerwonobrązowy kolor. Odmiana ta jest
wyselekcjonowana przez Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny w Albigowej i jest uważana za odmianę nr 1 na
plantacje towarowe.

50-70

Owoce duże 4cm długie, zielone - nasłonecznione purpurowe. Dojrzewają na przełomie września/października. Bardzo smaczne,
można spożywać ze skórką. Odmiana bardzo plenna.

Odmiana żeńska. Owoce długości około 3 cm., zielone, od strony naslonecznionej czerwono brazowe, dojrzewają w
październiku, ale można zbierać nieco  wcześniej, które przechowywane dojrzewają.

Męski klon aktinidii, który należy sadzić co ok. piąty krzew w celu uzyskania owoców na krzewach żeńskich.

Odmiana

(Aronia melanocarpa)

AKTINIDIA OSTROLISTNA - MINI KIWI
(Actinidia arguta)

50-70

50-70

INNE ROŚLINY OWOCUJĄCE

50-60
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(Cornus mas)

Rodzaj/gatunek Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Cornus mas - dereń jadalny 2 11,50

5 17,50

(Lycium barbarum)

Rodzaj/gatunek Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2 11,50

2 11,50

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Corallium 1 9,00

Macro Hoves 1 9,00

Pilgrim 1 9,00

Red Star 1 9,00

Stevens 1 9,00

Odmiana
Wysokość -                 
szerokość

 Wysokość -                  
szerokość

Wysoki wyprostowany krzew. Owoce czewrone, wielkości małej śliwki. Słodkie i kwaskowate, smaczne. Nadają się do spożycia
na surowo. Mogą też posłużyć do sporządzania słynnej dereniówki. Przebarwiające się liście jesienią są bardzo dekoracyjne.

10-15

Odmiana późna, o szybkiej sile wzrostu, wytwarza dużą ilość sztywnych owocopędów skierowanych ku górze, dzięki czemu
pokrój krzewinki jest zwarty i wyprostowany. Kwiaty w  kolorze  jasnoróżowym, owoce błyszczące,  czerwone.

10-15

JAGODA GOJI

40-50

Kolcowój szkarłatny, popularnie nazywany jagodą Goji, to owocujący krzew z rodziny psiankowatych, wytwarzający niewielkie,
podłużne, czerwone, jadalne owoce o długości około 2 cm, które w stanie surowym są gorzkie. Po wysuszeniu są lekko słodkie i
tracą gorzki smak. Obecnie jagody Goji, ze względu na swoje wyjątkowe, dobroczynne działanie, podbijają rynki amerykańskie i
europejskie i zostały uznane za jeden z najzdrowszych owoców świata, a od tysiącleci ich właściwości lecznicze wykorzystywane
były w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej. Krzew owocuje latem (sierpień-wrzesień), pędy ma pokryte kolcami i dorasta
do około 1-3 m wysokości. Wymaga gleby przepuszczalnej o pH obojętnym do lekko zasadowego. Bardzo wysoka
mrozoodporność -30ºC.

Lycium barbarum  'Korean Big'-  jagoda Goji

Średniopóźna odmiana, bardzo plenna o dużych owocach i intensywnie czerwonej skórce. Wytwarza dużą liczbę pędów
owoconośnych. 

Odmiana o jasnoróżowych kwiatach i kulistych, czerwonych owocach. Pokrój płożący, pędy w formie rozłogowej dorastające
w ciągu roku do 1 metra długości.

50-60

Wysokość -                   
szerokość

   DEREŃ JADALNY

40-60

Lycium barbarum  'New Big'- jagoda Goji

10-15

10-15

40-60

Odmiana o dużych, podłużnych, czerwonopomarańczowych owocach, słodszych niż u gatunku. Można je spożywać na surowo
lub po wysuszeniu. Osiągają długość do 2 cm, dojrzewają od sierpnia do października. Owoce tego krzewu posiadają lecznicze
właściwości. Liście są jasnozielone, podłużne i wąskie. 

Odmiana wolno rosnąca, o sztywnych pędach i małych liściach. Owoce  średniej  wielkości, ciemnoczerwone.

Odmiana jagody Goji o leczniczych właściwościach. Owoce nieduże, podłużne, czerwone. Najlepiej spożywać je w stanie
wysuszonym. Są wtedy w smaku słodkie z lekką goryczką. Dojrzewają od sierpnia do października.  

(V. macrocarpon)
          ŻURAWINA WIELKOOWOCOWA

10-15

Odmiana silnie rosnąca o luźnym pokroju. Owoce bardzo duże, do 2 cm długości, jasnoczerwone, żółte przy szypułce, pokryte
woskowym nalotem. Odmiana plenna, późno owocująca.

Dereń jadalny to owocujący i ozdobny krzew, który występuje naturalnie w południowo-wschodniej Europie i południowo -
wschodniej Azji. Owocuje w sierpniu. Owoce bardzo smaczne, czerwone, o długości około 2 cm i kształcie przypominającym
oliwki. Można spożywać surowe i suszone, idealnie nadają się również do sporządzania przetworów. Pokrój gęsty, wyprostowany.
Osiąga około 3-4 m wysokości. Wymaga przepuszczalnej, próchnicznej gleby o pH lekko kwaśnym do obojętnego.                                              

Szybko rosnąca krzewinka, tworząca długie płożące pędy. Obficie owocująca. Owoce jadalne, czerwone o średnicy 1-1,5 cm.
Listki drobne. Posiada właściwości lecznicze: antybakteryjne, probiotyczne. Wymaga wilgotnego, kwaśnego podłoża. Stosowana
również w celach dekoracyjnych.
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

1-17-59 1,5 10,00

Amphora 1,5 10,00

Blue Velvet 1,5 10,00

Czelabinka 1 8,50

1,5 10,00

KRZ3 Watra 1,5 10,00

Lebeduska 1,5 10,00

Leningradskij  Velikan 1,5 10,00

Morena 1,5 10,00

Nimfa 1 8,50

1,5 10,00

Roksana 1 8,50

T3 1,5 10,00

T5 1,5 10,00

Siniczka 1,5 10,00

25-30

Odmiana o dużych, smacznych, ciemnoniebieskich owocach kształtu baryłkowatego. Wzrost typowy dla gatunku, pokrój gęsty,
kulisty. Dorasta do 1,5-2 m wysokości. Owocowanie przypada w maju. 

Dość silnie rosnąca odmiana. Owoce duże, podłużne, lekko kwaskowe, smaczne. Pokrój gęsty, krępy. Pędy sztywne,
wyprostowane. Liście intensywnie zielone, owalne, o długości 5-8 cm.

25-30

Odmiana

25-30

25-30

20-25

Wysokość -                  
szerokość

15-20

Odmiana wyhodowana w Stacji Eksperymentalnej w Pawłowsku, o zwartym, kompaktowym pokroju i średniej sile wzrostu.
Owoce soczyste, słodko-kwaśne, o baryłkowatym kształcie, niskiej skłonności do osypywania się i równomiernie dojrzewające,
dobrze znoszące transport. Owocuje pod koniec maja.  

Bardzo plenna rosyjska odmiana jagody kamczackiej. Pokrój wyprostowany, gęsty, wzrost średnio-silny. Owoce bardzo duże,
owalne, pokryte nalotem woskowym, o słodko-kwaśnym smaku i niebieskim kolorze. Owocuje w maju.   

25-30

Dość plenna odmiana wyhodowana w Stacji Eksperymentalnej w Pawłowsku. Owoce duże, słodkie, baryłkowate, pokryte nalotem 
woskowym. Dojrzewa w czerwcu. Wzrost krzewu silny, pokrój zwarty, wyprostowany. Osiąga nawet 1,8 m wysokości.  

25-30

Jagoda kamczacka to owocowy krzew pochodzący z Azji północno-wschodniej, który cieszy się rosnącą popularnością ze
względu na bardzo wczesne owocowanie oraz walory zdrowotne i smakowe, którymi przewyższają wiele znanych na rynku
owoców, jak i wysoką plenność - uzyskuje się 2-3 kg owoców z jednego krzewu. Do dobrego owocowania powinno się sadzić co
najmniej 2 odmiany obok siebie. Pierwsze owoce możemy spożywać już w maju! Gatunek ten wytwarza niebieskie, podłużne,
słodko- kwaśne owoce o długości 2-4 cm, pokryte nalotem woskowym. Krzew charakteryzuje się wysoką odpornością na suszę i
niezwykle wysoką mrozoodpornością - wytrzymuje ponad 40 stopniowe mrozy, dzięki czemu może być uprawianyna terenie całej
Polski. 

Rosyjska bardzo plenna odmiana wyhodowana przez Nikolai’a Wawiłowa o średniej sile wzrostu, osiągająca około 1,5 m
wysokości. Liście lekko podwinięte ku górze. Owoce bardzo duże - osiągają do 2,5 cm długości, słodkie, aromatyczne, o
kształcie baryłkowatym i nierównej powierzchni. Dojrzewa w maju, około 1 tygodnia później od innych odmian rosyjskiej hodowli. 

Rosyjska plenna odmiana o rozłożystym pokroju. Owoce średniej wielkości, baryłkowate, jędrne o grubej skórce i słodkim smaku.
Wyróżnia się niską skłonnością do osypywania się. Owocuje w maju. 

JAGODA KAMCZACKA

25-30

Odmiana jagody kamczackiej o charakterystycznych liściach, pokrytych szaro-zielonym nalotem przypominającym welwet
i rozłożystym pokroju, dorastająca do 1 m wysokości. Owoce bardzo duże, smaczne, lekko kwaskowe o barwie
ciemnoniebieskiej. 

25-30

Silnierosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach pokrytych delikatnym nalotem woskowym. Wyróżnia
się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, osiągające około 6-10 cm, lekko podwinięte ku górze.

(Lonicera kamtschatica)

20-25

Rosyjska odmiana o bardzo dużych, osiągających ponad 2 cm długości, słodko-kwaśnych, długo utrzymujących się
na krzewie owocach. Odmiana o wysokiej mrozoodporności. Dojrzewa wcześnie w maju.

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo
aromatyczne, pokryte woskowym nalotem.  Dojrzewa pod  koniec maja.

15-20

25-30

25-30

Odmiana niska - ok. 1m wysokości. Owoce o przyjemnym smaku, nie opadają po dojrzeniu.

25-30

Silnierosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach pokrytych delikatnym nalotem woskowym. Wyróżnia
się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, osiągające około 6-10 cm, lekko podwinięte ku górze.
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Sinogłaska 1,5 10,00

Wojtek 1 8,50

1,5 10,00

Wołoszebnica 1 8,50

Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2 10,00

3 20,00

3 20,00

3 20,00

3 20,00

2 20,00

3 20,00

3 20,00

Odmiana dość silnie rosnąca o wyprostowanym pokroju, dorastająca do 1,8 m wysokości. Owoce podłużne, pokryte delikatnym
nalotem woskowym, granatowe o długości ok. 2cm. Owocuje na przełomie maja i czerwca. 

Rodzaj krzewów owocujących, należący do rodziny różowatych, naturalnie występujący na terenach Ameryki Północnej. Wiosną
świdośliwa obficie obsypuje się delikatnymi, białymi kwiatami, a latem wytwarza łagodne w smaku, słodkie, fioletowo-granatowe
owoce. Odporna na szkodniki i choroby. Ma niskie wymagania uprawowe, preferuje gleby przepuszczalne o pH lekko kwaśnym
do obojętnego.  

Wysokość -                   
szerokość

20-25

Wysokość -                  
szerokość

25-30

20-25

Odmiana

Odmiana o granatowych, smacznych owocach o nieregularnym kształcie i woskowym nalocie. Wzrost dość silny; dorasta do 2 m
wysokości. Pokrój gęsty. Owocuje wcześnie w maju. 

25-30
Bardzo wczesna odmiana jagody kamczackiej. Owoce granatowe, bardzo duże - do 4 cm długości, baryłkowate, słodkie, bardzo
smaczne i bardzo zdrowe. Do dobrego owocowania powinno się sadzić co najmniej 2 odmiany obok siebie. Z dorosłego krzewu
można zebrać do kilku kilogramów owoców. 

Amelanchier arborea 'Robin Hill' - świdośliwa drzewiasta 40-60

40-60

Niewysokie drzewa lub duże krzewy. Naturalnie występują na terenach Ameryki Północnej. Wiosną świdośliwa niezwykle obficie
obsypuje się delikatnymi, białymi kwiatami, zebranymi w grona, a latem wytwarza łagodne w smaku, słodkie, fioletowo-granatowe
owoce, przypominające owoce aronii. Niektóre są wyjątkowo duże i bardzo smaczne. Można spożywać je świeże, jak również
nadają się do wyrobu soków czy konfitur. Osiąga około 2 do 5 m wysokości, w zależności od gatunku czy odmiany. Wszystkie
odporne na szkodniki i choroby. Wymagania siedliskowe są niewielkie. Preferuje gleby przepuszczalne o pH lekko kwaśnym do
obojętnego. Równie dobrze rośnie na każdej glebie z wyjątkiem terenów podmokłych i suchych. Bardzo wysoka mrozoodporność: 
do -40ºC.

Nieduże, owocujące drzewko lub mały krzew. Owoce fioletowo-niebieskie o średnicy ok. 1 cm, zebrane w grona. Pierwsze owoce
dojrzewają już w końcu czerwca. 

40-60

ŚWIDOŚLIWA 
(Amelanchier)

Silnie rosnący krzew, można prowadzić również w formie małego drzewka. Kwitnie bardzo obficie wyjątkowo dużymi, białymi
kwiatami, które wspaniale prezentują się na tle młodych liści w kolorze miedzianym. Owoce jadalne, słodkie. 

40-60

Odmiana świdośliwy o granatowo-czerwonych słodkich, stosunkowo dużych owocach średnicy powyżej 1 cm. Owocuje bardzo
obficie. Rośnie w formie dużego krzewu lub niewysokiego drzewka. Wiosną kwitnie niezwykle obficie, tonąc w śnieżnobiałych
kwiatach. 

Rodzaj/gatunek

Amelanchier lamarckii  - świdośliwa Lamarcka

Owocują już bardzo młode krzewy, owoce przed dojrzeniem czerwone, dojrzałe bordowo-fioletowe, słodkie, bardzo smaczne. 

40-60

Amelanchier alnifolia - świdośliwa olcholistna

Amelanchier 'Prince William' - świdośliwa

Wysoki krzew lub małe drzewko. Kwitnie bardzo obficie i wcześnie. Kwiaty białe, w pąku różowe, pachnące. Owoce niewielkie,
ok. 8 cm, jadalne. Jesienią liście przybierają odcienie czerwieni. 

Amelanchier bartramiana 'Eskimo'  - świdośliwa bartrama

Amelanchier laevis 'Snowflakes' - świdośliwa gładka 40-60

Amelanchier 'Snowcloud' - świdośliwa

Fantastyczna odmiana świdośliwy. Owoce dojrzałe, soczyście czerwone do bordowych. Owocują bardzo obficie już małe krzewy
nawet w szkółce. 

Amelanchier x grandiflora (krzyżówka A. arborea i A. laevis) 40-60

Rośnie w formie dużego krzewu lub małego drzewka, owoce słodkie, bordowe, do spożycia na surowo oraz do wyrobu dżemów,
soków i.t.p. Wiosną drzewka obsypane białymi kwiatami zebranymi w grona. 

40-60
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

10 60,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

50-60

80-90

Picea abies  'Cranstonii' - świerk pospolity

Zwarta, strzelista forma świerka pospolitego. Siła wzrostu zbliżona do typu.

Abies procera  'Glauca' - jodła szlachetna
Jodła o szlachetnym wyglądzie. Długie, niebieskie igły są płasko ułożone na pędzie.
Wzrost powolny, często rośnie krzewiasto. 

Jodła podobna do Abies koreana, ale szybciej rosnąca. Drzewa silniej zagęszczone od
jodły krajowej. Szlachetny wygląd dużych drzew.

Odmiana świerka wężowego. Niezwykły wygląd szczególnie starszych drzew,
posiadających słabo rozgałęzione, szeroko rozpostarte konary. Drobniejsze gałązki
zwisają.

Picea abies  'Aurea' - świerk pospolity

30-40

60-70

60-70

100-110

40-50

60-70

50-60

50-60

60-70

40-50

40-50

50-60

Abies veitchii - jodła Veitcha

Abies pinsapo  'Glauca' - jodła hiszpańska

Główne zalety tej jodły to soczyście zielone igły i efektownie zwisające pędy. Pień należy
wyprowadzić przy paliku.

Wolno rosnąca jodła. Pokrój zwarty. Igły delikatne, srebrzyste.

Zwarta, gęsta odmiana jodły. Igły bardzo sztywne, niebiesko-srebrzyste. 

Jodła wolno rosnąca o pięknych, niebieskich, nastroszonych i sztywnych igłach. Gałązki
w dotyku przypominają szczoteczkę. Należy sadzić w zacisznym miejscu ze względu na
niepełną mrozoodporność. 

Abies pinsapo  'Horstmann' - jodła hiszpańska

Abies nordmanniana  'Pendula' - jodła kaukaska

Abies lasiocarpa  'Compacta' - jodła górska

Jodła o powolnym wzroście. Gęste i sztywne igły zakrywają całe gałązki.
Abies homolepis - jodła nikkońska 

20-30

Abies concolor var.  Iowiana  - jodła kalifornijska

Abies cephalonica - jodła grecka

Jodła o długich, delikatnych, zielonych igłach.

Gęsta, płożąca się forma jodły greckiej. Igły soczyście zielone, kłujące.

70-80

50-60

Gatunek jodły o sztywnych, kłujących, soczyście zielonych igłach.

70-80

Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' - jodła grecka

Jodła kalifornijska o długich igłach, płasko ułożonych na pędach. Wzrost średnio silny.
Jedna z najpiękniejszych odmian jodeł.

Abies concolor  'Violacea' - jodła kalifornijska

Abies koreana  'Silberlocke' - jodła koreańska

MATERIAŁ IGLASTY- SZCZEPIONY

Zwisająca forma świerka, bez tendencji do wypiętrzania się. 
30-40

50-70Picea abies 'Frohburg' - świerk pospolity
Świerk o zwisłej koronie. W zależności od sposobu prowadzenia po kilkunastu latach
uprawy często przyjmuje niewiarygodne, monstrualne formy.

Picea abies 'Cupressina' - świerk pospolity

Picea abies 'Formanek' - świerk pospolity

Świerk o formie stożkowatej, igły bardzo ciemnozielone, drobniejsze od typu. Wiosną
nowe przyrosty jasnożółte, co tworzy fantastyczny, kontrastowy efekt kolorystyczny. 

Picea abies  'Finedonensis' - świerk pospolity

Wysokość - szerokość

Igły tej jodły wyglądają bardzo efektownie. Wyginając się do góry, ukazują srebrzysty
spód. Wzrost powolny. 

Jodła o stożkowatym, zwartym pokroju. Wzrost powolny. Pozostałe cechy jak u jodły
pospolitej.

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Świerk o złotych igłach przez cały rok. Młode przyrosty czysto żółte, później częściowo
zielenieją. W trakcie wegetacji igły nie zamierają. Doskonały świerk do barwnych założeń
ogrodowych.

Abies alba  'Pyramidalis' - jodła pospolita
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 40,00

10 75,00

5 56,00

5 40,00

5 56,00

5 67,00

5 40,00

5 40,00

15 60,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

10 65,00

5 40,00

5 40,00

5 56,00

5 40,00

15 80,00

5 40,00

5 40,00

szer. 10-20

Pa<50

Świerk odwrócony o zwisających pędach. Wysokość uzależniona od wysokości
wyprowadzonego pnia.

(szczepiony na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Picea mariana  'Jana'  - świerk czarny

Picea mariorika  'Machala' - świerk mariorika

Picea omorika 'De Ruyter' - świerk serbski
Świerk o stożkowatej formie, w słońcu igły przez cały sezon częściowo żółte.

Picea omorika  'Pendula' - świerk serbski 70-85

10-25

60-70

80-90

Karłowa, kulista forma świerka serbskiego szczepiona na pniu.

Picea orientalis  'Aurea' - świerk kaukaski

Świerk o zwisających pędach. Igły tego świerku odwracają się w przeciwną stronę,
co daje efekt srebrzystości. Wzrost umiarkowany.

Picea omorika  'Wodan' - świerk serbski
Odmiana wolno rosnąca, po 10 latach osiąga 1 m wysokości i 0,5 m szerokości. Pokrój
piramidalny, ale niezbyt regularny, zwarty. Igły niebieskozielone, gęsto ułożone na
pędach, niektóre przegięte, ukazują spodnią, srebrzystą barwę.

100-120

120-140

40-50

30-40

70-80

szer. 15-20

40-50

Pa<50

szer. 10-20

40-50

Pa>50

40-50

szer. 20-30

szer. 20-30

30-40

30-40

(szczepiony na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Świerk kaukaski, wzrost wolniejszy od świerka pospolitego. Igły ciemnozielone, krótkie, w
okresie wykształcania się przyrostów cytrynowożółte.

Świerk o malowniczym pokroju. Atrakcyjność jego rośnie wraz z wiekiem, kiedy
to z coraz grubszych konarów zwisają długie, cienkie pędy. Sadzić należy, zapewniając
znaczną przestrzeń do rozwoju drzewa, aby móc podziwiać jego niezwykły urok. 

Kulista forma świerka o stalowoniebieskich, nastroszonych igłach. Rośnie powoli,
tworząc poduchowatą formę.

Picea omorika  'Nana' - świerk serbski

Świerk o połowę wolniej rosnący od typu. Starsze nieformowane drzewa są nieregularne
i gęste. Igły ciemnozielone. Niektóre z nich są odwrócone, co daje efekt srebrzystości.  

Karłowa, kulista forma świerka serbskiego szczepiona na pniu.

Picea omorika  'Aurea' - świerk serbski

Picea abies  'Hystrix' - świerk pospolity
Karłowa forma świerka pospolitego o zwartym pokroju.

Picea likiangensis  var. balfouriana  - świerk likiangejski

Picea breweriana  - świerk Brewera

(szczepiony na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Karłowy, bardzo wolno rosnący świerk, osiągający wysokość do 0,5 m po 10 latach
uprawy. Pokrój zwarty, kulisty, w późniejszej fazie wzrostu przechodzący w nieregularny,
stożkowaty. Igły ciemnozielone, krótkie i proste.   

Picea abies  'Pygmaea' - świerk pospolity

Picea abies  'Pygmaea' - świerk pospolity

Pa<50

Picea abies 'Pusch' -  świerk pospolity

30-40

20-25

Pa<50

Picea omorika  'Nana' - świerk serbski

Silnie rosnący japoński świerk o ciemnych igłach. Wiosną młode przyrosty od strony
nasłonecznionej są charakterystycznie brązowe. 

Wolno i zwarcie rosnący świerk o krótkich stalowoniebieskich igłach.

Picea koyamai - świerk Koyamy

Bardzo wolno rosnąca odmiana świerka, wytwarzająca na końcach pędów liczne pseudo
szyszki. Wzrost kopulasty.

Odmiana wyselekcjonowana w naszej szkółce z siewki P. mariana. Bardzo karłowa
forma tego świerka o gęstym, owalnym pokroju.

Karłowy, bardzo wolno rosnący świerk, osiągający wysokość do 0,5 m po 10 latach
uprawy. Pokrój zwarty, kulisty, w późniejszej fazie wzrostu przechodzący w nieregularny,
stożkowaty. Igły ciemnozielone, krótkie i proste.   

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Picea abies  'Inversa' - świerk pospolity

(szczepiony na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Wysokość - szerokość
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

15 60,00

5 56,00

5 67,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 56,00

5 67,00

5 40,00

5 40,00

10 75,00

Pinus armandii  - sosna Armanda

Picea pungens  'Hoopsii' - świerk kłujący

(szczepiony na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Najbardziej niebieski ze wszystkich świerków srebrnych. Wzrost typowy.

Picea pungens  'Iseli Fastigiate' - świerk kłujący

Picea pungens  'Glauca Compacta' - świerk kłujący

Strzelista, kolumnowa forma świerka srebrnego.

Picea orientalis  'Fasty Gold'  - świerk kaukaski

Picea pungens  'Blue Trinket' - świerk kłujący

Odmiana świerka srebrnego. Wyglądem przypomina Picea pungens Hoopsii. Stare igły
dłużej pozostają niebieskie, nie zielenieją.

Świerk o krótkich, gęstych, ciemnych igłach. Młode przyrosty, wiosną żółte, na tle
ciemnej zieleni drzewa prezentują się niezwykle efektownie.

Picea pungens  'Koster' - świerk kłujący

Kulista forma wolno rosnącego świerka srebrnego szczepionego na pniu. 

Kulista, gęsta forma sosny o jasnych igłach.
Pinus densiflora  'Umbraculifera'  - sosna gęstokwiatowa                      

Pinus densiflora  'Jane Kluis'  - sosna gęstokwiatowa

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Sosna silnie rosnąca w młodym wieku. Pokrój luźny, przejrzysty. Igły delikatne +/-
w  połowie długości przejrzyste, co daje niezwykły efekt kolorystyczny.

Pinus densiflora  'Umbraculifera'  - sosna gęstokwiatowa                      

szer. 15-25

Pa<50

60-70

50-70

Pa>50

40-50

70-80

60-70

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Pinus densiflora  'Oculus-draconis' - sosna gęstokwiatowa

Silnie rosnący krzew o luźnym pokroju. Igły cienkie, delikatne. 

Gęsta, kulista, wolno rosnąca sosna, o cienkich, jasnych i nastroszonych igłach gęsto
ułożonych na pędach. 

Pinus contorta  'Anna Aurea' - sosna wydmowa

Pinus densiflora  'Compacta' - sosna gęstokwiatowa

Picea sitchensis 'Tenas' - świerk sitkajski
Rośnie bardzo powoli, tworząc regularną kulę. Nastroszone igły posiadają białe,
widoczne paski od spodu, co jest bardzo efektowne w kontraście z zielono zabarwioną
górną powierzchnią igieł. 

Pinus cembra var. sibirica  - sosna limba
Sosna limba o gęstym pokroju i powolnym wzroście. Jadalne nasiona.

Gęsta, kulista wolno rosnąca sosna, o cienkich, jasnych i nastroszonych igłach gęsto
ułożonych na pędach. 

szer. 30-40

Sosna ta tworzy luźne, szeroko rozrastające się drzewka. Igły długie, cienkie, złotawe.

Drzewo wyselekcjonowane w naszej szkółce. Wzrost regularny, piramidalny, powolny.
Igły lekko powykręcane, cytrynowożółte przez cały rok. Szczególnie efektownie wygląda
w czasie zimy. Najlepiej sadzić na tle ciemnej, wysokiej zieleni.

szer. 40-50

Pa>50

Pa>50

120-130

40-50

40-50

60-70

szer. 15-20

30-45

Picea pungens  'Glauca Compacta' - świerk kłujący 

Srebrny świerk, ale znacznie wolniej rosnący od innych podobnych świerków.
Szczególnie przydatny do mniejszych ogrodów.

Srebrny świerk o żółtych przyrostach wiosną, latem igły stają się niebieskie. Odmiana
polskiej hodowli.

Świerk kłujący o jasnych, zielononiebieskich igłach. Wzrost nieco powolniejszy od typu.

Picea pungens  'Białobok' - świerk kłujący

Pinus densiflora 'Jane Kluis' - sosna gęstokwiatowa

90-100

80-90

Pa<50

Pinus densiflora  'Aurea' - sosna gęstokwiatowa

Kulista, gęsta forma sosny o jasnych igłach szczepiona na pniu.

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Igły jasnozielone, cienkie, delikatne. Bardzo duże szyszki wytwarzają jadalne nasiona
o smaku orzecha. Pokrój szeroki, wzrost średniosilny.

30-40

Wysokość - szerokość

30-40

30-40

60-70

50-60

szer. 30-40 
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 56,00

5 40,00

5 56,00

5 56,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

70-80

10-25

80-90

Pinus mugo 'Gnom' - kosodrzewina

Pa<50

Bardzo karłowa forma sosny górskiej, kulista i niezwykle gęsta.

Pinus mugo  'Frühlingsgold' - kosodrzewina

Pinus  nigra  'Géant de Suisse' - sosna czarna

Wysokość - szerokość

40-50

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Bardzo powoli rosnąca sosna o gęstej, stożkowatej koronie.

Pinus leucodermis  'Horak' - sosna bośniacka

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

50-60Pinus  mugo  'Pal Maleter'  - kosodrzewina

Karłowa sosna o kopulastej formie i jasnych igłach.

Odmiana kosodrzewiny dość silnie i regularnie rosnąca.

Kosodrzewina, której igły szczególnie zimą przybierają intensywnie żółty kolor.

Pinus mugo  'Peterle' - kosodrzewina

60-70

Silnie rosnąca sosna. Igły sztywne, grube. Wzniesione gałęzie tworzą zwartą, wyniosłą
formę korony.

Pinus mugo  'Winter Gold' - kosodrzewina

Sosnę zdobią sztywne i ciemne igły. Wszystkie pędy bardzo grube. Już młode drzewa
wyróżniają się bardzo masywną budową.

Pinus nigra var. caramanica - sosna czarna

Pinus parviflora  'Negishi'  - sosna drobnokwiatowa
Wolno rosnąca sosna o długich powykręcanych igłach, co daje zaskakujący efekt
kolorystyczny.

30-40

30-40

60-80

Wolno rosnące drzewko o zwartej budowie, igły ciemnozielone. W młodym wieku
zawiązuje efektowne fioletowe szyszki. 

Karłowa forma kosodrzewiny. Rośnie wyjątkowo regularnie.

50-60

Pa<50

80-100

Kosodrzewina o złotych przyrostach wiosną. Wzrost nieco silniejszy od typowej
kosodrzewiny.

Pinus mugo  'Gnom' - kosodrzewina

Karłowa sosna o bardzo ciemnych i gęsto ułożonych igłach. 

Bardzo wolno rosnąca gęsta sosna o ciemnozielonych i sztywnych igłach. Już młode
drzewa zawiązują dość duże, fioletowe szyszki.

Pa<50

szer. 15-20

90-100

Drzewo silnie rosnące o bardzo wysokiej, gęstej koronie. Drzewo dorasta do znacznych

rozmiarów, jednak zajmuje bardzo mało miejsca ze względu na kolumnową formę.

70-80

Pinus leucodermis  'Satellit' - sosna bośniacka

Pinus leucodermis  'Nana' - sosna bośniacka

Pinus  mugo  'Lilliput' - kosodrzewina

Odmiana kosodrzewiny o wyrównanej, gęstej, zwartej formie. Rośnie wolniej od typowej
kosodrzewiny.

Karłowa sosna o kopulastej formie i jasnych igłach.

Pinus mugo  'Lilliput' - kosodrzewina

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Wolno i gęsto rosnąca odmiana kosodrzewiny. Starsze krzewy przyjmują formę
spłaszczonej półkuli.

Pinus heldreichii  'Malinki' - sosna bośniacka

Pinus  nigra  'Pyramidalis' - sosna czarna

15-20

szer. 15-20

Kosodrzewina o zwartej i wyprostowanej formie.

Pinus  mugo  var. pumilio  - kosodrzewina

30-50

Pinus  mugo  'Mops' - kosodrzewina
(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Pięcioigielna, wolno rosnąca sosna o wyjątkowo silnie srebrnym odcieniu igieł.

szer. 20-30

20-35

40-50Pinus parviflora 'Glauca' - sosna drobnokwiatowa 

Pinus mugo  'Compacta' - kosodrzewina

Bardzo karłowa forma sosny górskiej, kulista i niezwykle gęsta.
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 40,00

5 67,00

5 25,00

5 40,00

5 40,00

Rodzaj - Gatunek - Odmiana Wysokość - szerokość

Pinus sylvestris  'Glauca' - sosna zwyczajna 
Silnie rosnąca sosna o niebieskich igłach. 

70-80

60-70

Pinus sylvestris  'Fastigiata' - sosna zwyczajna 

Pinus  sylvestris  'Aurea' -  sosna zwyczajna

30-50

Sosna o jasnozłotych igłach przez cały rok. Rośnie nieco wolniej od typu.

Karłowa forma sosny pospolitej. Rośnie podobnie jak kosodrzewina. Wzrost
wyprostowany.

70-80

Pinus sylvestris  'Tabuliformis' - sosna zwyczajna

Pinus wallichiana - sosna himalajska 40-50

60-70

Pinus sylvestris  'Watereri' - sosna zwyczajna

Klejnot ogrodów. Sosna o długich, jasnych zielononiebieskich 15-centymetrowych igłach.
Jedna z najpiękniejszych silnie rosnących sosen. Niepełna mrozoodporność. Sadzić
w miejscach zacisznych.

Pa>50

Wolno, krzaczasto rosnąca odmiana sosny. W starszym wieku przypomina
kosodrzewinę, ale o niebieskich igłach.

szer. 30-40

Pinus tabuliformis - selekt - sosna chińska

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Wolno, krzaczasto rosnąca odmiana sosny. W starszym wieku przypomina
kosodrzewinę, ale o niebieskich igłach.

30-50

Bardzo karłowa forma sosny Thunberga. Wzrost zwarty, igły krótkie, sztywne, ułożone
wzdłuż pędów. 

Krzaczasto i gęsto rosnąca sosna. Igły koloru  szarozielonego, krótsze od typu.

Pinus sylvestris  'Watereri' - sosna zwyczajna

50-60Pinus thunbergii  'Kotobuki' - sosna Thunberga

Gatunek botaniczny, wyselekcjonowany w naszej szkółce. Charakteryzuje się silnym
i regularnym wzrostem. Gałęzie uniesione. Igły delikatne, bardzo ciemnozielone.

30-40

Trójigielna sosna żółta o szerokim, stożkowym pokroju i średniej sile wzrostu. Po 30
latach dorasta do ok. 25 m wysokości. Wyróżnia się pięknymi, bardzo długimi igłami
osiągającymi ponad 20 cm długości i barwie ciemnoszarozielonej. Kora tej sosny
wewnątrz przybiera barwę pomarańczowożółtą. 

Karłowo rosnąca sosna o ciemnoniebieskim zabarwieniu.

Pinus ponderosa  - sosna żółta 80-90

Pinus sylvestris  'Beuvronensis' - sosna zwyczajna
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

5 25,00

10 35,00

2 10,00

2 10,00
Krzew rośnie powoli, tworząc  formę odwróconego stożka. Listki soczyście zielone.

2 10,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

3 10,00

3 10,00

3 10,00

3 10,00

3 10,00

2 30,00

3 30,00

15-25

Berberis thunbergii 'Green Carpet'**** - berberys Thunberga

15-25

Listki krzewu bardzo ciemnopurpurowe, młode przyrosty jaśniejsze. Forma krzewu
wyprostowana, zwarta.

Betula pendula 'Dalecarlica' - brzoza brodawkowata

50-60

Berberis thunbergii  'Kelleris'**** - berberys Thunberga

Betula pendula 'Purpurea' - brzoza brodawkowata

60-80

Brzoza o typowym wzroście. Liście silnie powcinane, palczasto-strzępiaste. Toleruje
różne stanowiska. 

Odmiana o soczyście żółtych listkach. Rośnie wolniej od innych berberysów.

Listki jasnobordowe, upstrzone smugowatymi, różowymi przebarwieniami. Wzrost
powolny.

Berberis thunbergii ' Pink Perfection'**** -  berberys Thunberga

Gęsta, kulista odmiana berberysa o żółtych liściach. Wzrost bardzo powolny, dorosta do
wysokości ok. 30cm.

Berberis thunbergii ' Erecta'**** - berberys Thunberga

Berberis thunbergii 'Goldalita'**** - berberys Thunberga

15-25

Acer palmatum - klon palmowy

Krzew tworzy formę zwartą, kulistą, rośnie powoli. Listki ciemnopurpurowe.

Rozłożysta forma. Rośnie powoli, listki czysto zielone. Może posłużyć do tworzenia
zielonych powierzchni.

Silnie rosnący krzew lub małe drzewko. Liście klapowane, jesienią przybierają ognisto
pomarańczowoczerwoną barwę. Wymaga osłoniętego stanowiska. 10-letnie krzewy
dorastają do 2-4 m.

90-120

15-25

15-25

Berberis thunbergii ' Dart's Red Lady'**** - berberys Thunberga

100-120

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

****odmiany dost ępne od czerwca 2015

Wysokość -                   
szerokość

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbrike' - brzoza brodawkowata

Berberis thunbergii ' Red Pillar'**** - berberys Thunberga

25-30

Niski, rozłożysty krzew. Liście ciemnozielone, błyszczące. Owoce owalne, twarde,
aromatyczne, zielone, później żółte. Nadają się na przetwory.

Drzewo o liściach żółtych, szczególnie wiosną, później przybierają barwę żółto-
zielonkawą. Wzrost wolniejszy od typu.  

DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

Odmiana nieco wolniej rosnąca od gatunku. Liście cały rok ciemnopurpurowe, prawie
czarne. 

Pa 60-80

15-25

15-25

40-60

80-100

Karłowa odmiana brzozy, rośnie w formie niedużego krzewu, 1-2 m wysokości. Liście
zielone, silnie powcinane, strzępiaste. 

Betula utilis var.  Jacquemontii - brzoza pożyteczna
Odmiana brzozy o niezwykłej śnieżnobiałej korze. Wspaniale prezentuje się na tle
ciemnej zieleni. 

Nieduży, ozdobny krzew o wyprostowanym pokroju, osiągający ok. 1 m wysokości. Liście
ciemnozielone, błyszczące, owalne. Kwiaty półpełne, kremowe z zielonkawym wnętrzem,
zebrane w gęste kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie wczesną wiosną. Owoce żółte,
jadalne, kwaśne, aromatyczne, kształtem przypominające jabłka. Mogą zastąpić cytrynę
do herbaty. 

25-35Betula 'Trost`s Dwarf'**** - brzoza 'Trost`s Dwarf'

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Pa 80-100

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Chaenomeles x superba  'Nicoline' - pigwowiec pośredni
25-30

Chaenomeles speciosa  'Yukigoten' - pigwowiec okazały
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2,5 10,00

2 10,00

3 14,00

5 20,00

2,5 14,00

2,5 14,00

5 20,00

2 14,00

2 10,00

3 10,00

3 10,00

2 10,00

5 80,00

5 50,00

5 60,00

5 70,00

5 60,00

5 70,00

5 50,00

5 60,00

5 50,00

5 60,00

80-100

Cotoneaster nanshan  'Boer'**** -  irga wczesna 

Cotinus coggygria 'Golden Spirit' PBR**** - perukowiec podolski

Cornus alba 'Aurea'**** - dereń biały

20-30

40-50

30-40

20-30

Krzew o wszystkich cechach perukowca, ale o żółtych liściach. Wzrost powolniejszy od
odmian o ciemnych liściach.

Cotinus coggygria 'Foliis Purpureis' - perukowiec podolski
Krzew wysokości 2,5-3 m. Liście owalne, młode jasnopurpurowe, starsze zielone.
Jesienią krzewy osnute bardzo dekoracyjnymi, pierzastymi, lotnymi aparatami nasion,
stąd nazwa perukowiec.

30-50

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' -  irga wczesna 

Cornus alba  'Elegantissima'**** - dereń biały

Odmiana perukowca o bardzo ciemnych, czerwonobordowych liściach. Brzegi liści
często intensywnie jasnoczerwone.

Szczepiony na pniu krzew o zimozielonych, żółto-pstrych liściach. Pędy krzewu zwisają.
Pożądane coroczne przycinanie, w przeciwnym razie sięgające ziemi pędy będą się
zakorzeniały, rozrastając się dalej jako krzew płożący.

Fagus sylvatica  'Black Swan'  - buk pospolity
Odmiana buka o zwisłej forme. Liście ciemno purpurowe. Drzewa silniej wypiętrzają się
od odmiany Pendula, osiągając z wiekiem monstrualne formy.

Fagus sylvatica  'Dawyck Gold'  - buk pospolity

Długowieczne drzewo, o płaczącej formie. Z wiekiem osiąga znaczne rozmiary, tworząc
wspaniały efekt dekoracyjny. Wymaga znacznej przestrzeni do rozwoju.

Kolumnowa forma buka o ciemnych, purpurowych liściach.

Wysokość -                   
szerokość

Krzew szybko rosnący, ale nie osiąga dużych rozmiarów. Dorasta do 2,5–3,5 m. Liście
nieregularne biało obrzeżone. Pędy zimą czerwone, wspaniale prezentujące się na bieli
śniegu.

Cotinus coggygria 'Rubrifolius'****- perukowiec podolski

Cotinus coggygria 'Royal Purple'**** -  perukowiec podolski

Krzew o średniej sile wzrostu, dorasta do ok. 2 m wysokości. Pokrój krzewu zwarty,
wzrost szeroki. Kwiaty białe, liście intensywnie żółte, kontrastujące z czerwonymi
pędami.

30-50

30-40

30-40

40-50

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'**** - trzmielina Fortunea 30-50

Sztywne pędy tej irgi wyginają się łukowato. Listki drobne, połyskujące. Owoce
czerwone, bardzo obficie wytwarzane, pozostają długo na krzewie.

Młode liście bordowopurpurowe, starsze wewnątrz krzewu zielone. 

Cotoneaster nanshan  'Eichholz' -  irga rozesłana

Odmiana o gęstej, płożącej formie. Nadaje się do tworzenia założeń dywanowych.
Posiada liczne, czerwone owoce.

20-30

20-30

160-180

Drzewo o wąskiej, kolumnowej lub stożkowej koronie. Dorasta do 15 m wysokości. Liście
zielonożółte, błyszczące, jesienią żółte lub czerwonobrązowe. Do sadzenia w ogrodach
i parkach. Wspaniale prezentuje się, rosnąc pojedynczo.

120-140

Fagus sylvatica  'Dawyck Purple'  - buk pospolity

Fagus sylvatica  'Zlatia'  - buk pospolity

Fagus sylvatica  'Pendula'  - buk pospolity

Fagus sylvatica  'Red Obelisk'  - buk pospolity

Krzew wolno rosnący, zimozielony, listki drobne, pędy pokładają się na ziemi
i zakorzeniają, zadarniając powierzchnię gleby. Jesienią zdobią krzew drobne czerwone
owoce.

100-120

Odmiana buka o żółtych liściach. Zacienione liście zielonkawe. Korony drzew przyjmują
formę kulistą. 

100-120

120-140

140-160

80-100

80-100

100-120

Odmiana podobna do odmiany Dawyck Purple . Starsze drzewa przyjmują nieco szerszą
formę.
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2 10,00

2,5 25,00

5 30,00

5 30,00

5 50,00

7,5 100,00

5 50,00

5 80,00

5 50,00

7,5 120,00

5 50,00

3 10,00

10 30,00

2 10,00

2,5 10,00

2 10,00

2 10,00

3 10,00

Wzrost bardzo powolny, liście duże, bardziej owalne niż u typu. Rośnie gęsto, tworząc
nieregularne, zwarte kępy. Jeżeli chcemy uzyskać bardziej regularną formę, roczne
przyrosty należy przycinać.  

Bardzo efektywna odmiana hortensji, której białe wydłużone płatki płonnych kwiatów
przypominają motyle. Stąd w handlu znajduje się również pod nazwą Butterfly. 

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

Ginkgo biloba  - miłorząb japoński

Odmiana rośnie podobnie jak wyżej opisana. Liście są typowe, wachlarzowate, ale
znacznie drobniejsze. Jeżeli będziemy skracać roczne przyrosty, odmiana utworzy
koronę w kształcie regularnej kuli. 

20-25

80-100

80-100

Bardzo wolno rosnąca odmiana miłorzębu. Tworzy gęste nieregularne kule, zalecane
cięcie korekcyjne nowych przyrostów. 

20-25

Ginkgo biloba 'Beijing Gold'  - miłorząb dwuklapowy 

Ginkgo biloba 'Baldi'  - miłorząb dwuklapowy

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

80-100

60-80

Ginkgo biloba 'Mariken'  - miłorząb dwuklapowy 

szer. 20-30

Krzew dorasta do wysokości 1,5 m. Kwitnie bardzo długo latem. Kwiatostany białe,
pomponowate, średnicy ok. 15 cm.

Hortensja o ogromnych, biało-kremowych, piramidalnych kwiatostanach. Kwitnie w
drugiej połowie lata od lipca do września.

Hydrangea paniculata  'Levana'**** - hortensja bukietowa

Ginkgo biloba 'Troll'  - miłorząb dwuklapowy 

Ginkgo biloba 'Mariken'  - miłorząb dwuklapowy 100-120

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   szer. 30-35

20-25

Odmiana wolniej rosnąca od typu. Liście osmugowane złoto-białymi paskami. 

Odmiana wolniej rosnąca od typu. Liście osmugowane złoto-białymi paskami. 

15-20

100-120

20-25

Hortensja o pomponiastych, białych kwiatach. Bardzo wcześnie wchodzi w okres
kwitnienia. Wzrost powolny, regularny, w formie półkuli. Jedna z najpiękniejszych
hortensji. 

Kwitnie bardzo obficie. Krzew wysokości ok. 2 m, kwiaty białe, lekko różowiejące,
zebrane w wiechy. Nie ma tendencji do wykładania się. Wczesną wiosną wskazane
skrócenie pędów o 1/3 długości w celu uzyskania ładnej formy krzewu.

Bardzo obficie kwitnąca hortensja. Kwitną już bardzo młode krzewy. Kwiatostany białe,
bardzo duże, wydłużone.

Hydrangea paniculata  'Unique'**** - hortensja bukietowa

30-40

40-50

Ginkgo biloba 'Baldi'  - miłorząb dwuklapowy 

Genista Iydia **** - janowiec lidyjski
Niska krzewinka do 20 cm wysokości o pokładających się cienkich, zielonych, licznych
pędach. Kwiaty motylkowe złotożółte, bardzo liczne, zakwitają na przełomie maja
i czerwca. Wymaga stanowisk słonecznych i kwaśnych gleb. Zalecane jest okrycie
na zimę. Polecana do ogrodów przydomowych, skalnych, na łagodne skarpy,
wrzosowiska.

Hydrangea paniculata  'Silver Dollar'**** - hortensja bukietowa

Bardzo wolno rosnąca odmiana miłorzębu. Tworzy gęste nieregularne kule, zalecane
cięcie korekcyjne nowych przyrostów. 

(szczepiona na pniu; Pa-wysoko ść pnia)   

Odmiana rośnie podobnie jak wyżej opisana. Liście są typowe, wachlarzowate, ale
znacznie drobniejsze. Jeżeli będziemy skracać roczne przyrosty, odmiana utworzy
koronę w kształcie regularnej kuli. 

Ginkgo biloba 'Beijing Gold'  - miłorząb dwuklapowy 

Hydrangea paniculata  'Candlelight' PBR**** - hortensja bukietowa

Hydrangea paniculata  'Limelight' PBR**** - hortensja bukietowa

Hydrangea  arborescens 'Annabelle'**** - hortensja krzewiasta

Wysokość -                   
szerokość

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

szer. 25-30

Reliktowy i endemiczny gatunek, który występował na ziemi przed 1250 milionami lat,
kiedy jeszcze nie było drzew liściastych. Jest ogniwem łączącym paprotniki z roślinami
nagozalążkowymi. Majestatyczne, wolno rosnące drzewo. Ze względu na bardzo
malowniczy pokrój najlepiej sadzić jako pojedyncze drzewo na dużej przestrzeni. Osiąga
wys. około 15-20 m. Niezwykłe, wachlarzowate liście, promieniście unerwione. Jesienią
przybierają jaskrawożółty kolor.
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Pojemnik
Cena 

hurtowa 

2 10,00

3 10,00

2,5 10,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

2,5 14,00

2 14,00

2 14,00

3 14,00

3 14,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

2 10,00

Physocarpus opulifolius ' Diabolo' PBR**** - pęcherznica kalinolistna

20-30

30-50

20-25

Krzew dorastający do 1-1,5 m wysokości o liściach ciemnobordowych. Kwitnie bardzo
obficie. Kwiaty ciemnoróżowe, lejkowate.

Wolnorosnący, silnie zagęszczony krzew o wielobarwnych, wewnątrz zielonych liściach.
Krawędzie liści częściowo białe, częściowo różowe. Kwiaty różowe. 

Spiraea japonica  'Albiflora'****  - tawuła japońska

Krzew dorasta do 2 m. Liście purpurowobrązowe.

Weigela florida  'Newport Red'**** - krzewuszka cudowna

Sambucus nigra  'Black Beauty' PBR**** - bez czarny

Weigela 'Rubidor'**** - krzewuszka cudowna

20-30
Nowa odmiana weigeli o soczyście czerwonych kwiatach. Kwitnie bardzo obficie.

30-40

30-50

20-30

Karłowy, gęsty krzew, bardzo obficie i długo kwitnący białymi kwiatami od lipca do
września. Wczesną wiosną dobrze jest przyciąć o 1/3 wysokości.

40-50

Spiraea japonica 'Genpei'****  - tawuła japońska 20-25

Syringa vulgaris 'Kardynał'**** -  lilak pospolity

Syringa vulgaris 'Mrs Edward Harding'**** - lilak pospolity 30-40

40-50

Krzew o wzniesionym pokroju i silnym wzroście. Pąki ciemnofioletowopurpurowe, kwiaty
różowo-lila, pełne, duże, o lekko poskręcanych płatkach, pachnące. Wiechy duże i gęste.
Bardzo dekoracyjny krzew w okresie kwitnienia. Polecany do parków i ogrodów.

Weigela florida  'Nana Purpurea'**** - krzewuszka cudowna

Weigela florida  'Nana Variegata'**** - krzewuszka cudowna

Weigela  florida 'Monet' ('Verweig') PBR**** - krzewuszka cudowna

Krzew wysokości 1,5–2 m. Rozwijające się kwiaty są różowe, w miarę przekwitania
bieleją. Liście efektownie biało obrzeżone.

20-30

20-30

40-50

Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy'**** - lilak pospolity

Spiraea japonica  'Anthony Waterer'****  - tawuła japońska

Lilak o bordowych, pojedynczych kwiatach o bardzo silnym, przyjemnym zapachu. 

Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott'**** - lilak pospolity 

Kwiaty półpełne, jasnoróżowofioletowe, pachnące.  

Krzew o typowym pokroju bzu, kwiaty białe, pełne.

Lilak o jasnoróżowych, pełnych kwiatach, które po rozwinięciu stają się prawie białe.

20-25

Salix integra 'Hakuro-nishiki'**** - wierzba całolistna

Odmiana bzu czarnego o ciemnopurpurowych liściach. Krzew rośnie silnie. Wiosną
dodatkową ozdobą są liczne różowe kwiatostany.

40-50

Wysokość -                   
szerokość

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'**** - lilak pospolity 

Krzew o różnobarwnych kwiatostanach: różowych i białych. Wzrost bardzo powolny -
dorasta do 0,6 m. Wczesną wiosną należy przyciąć do połowy wysokości.

Karłowa, kulista forma krzewu. Drobne różowo-liliowe kwiaty zebrane w kwiatostany.
Kwitnie latem od czerwca do sierpnia. Wiosną należy przyciąć o połowę wysokości.

Rodzaj - Gatunek - Odmiana 

Silnie rosnący krzew o pstrych liściach. Wskazane jest coroczne, silne cięcie, wtedy
krzewy wyglądają bardziej efektownie.

Weigela o żółtych liściach, dorasta do 1,5m wysokości. Kwiaty ciemno czerwone,
wspaniale prezentują się na żółtym kolorze liści. 

32



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   
www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50
78-125 Rymań, Rzesznikowo 42
tel. +48 42 2111800

OFERTA WIOSNA 2015

Rodzaj - Gatunek - Odmiana Barwa kwiatu Pojemnik
Cena 

hurtowa 

Athena biała 2 8,00

Blue Rambler fioletowa 2 8,00

Burgund czerwona 2 8,00

Chopin biała 2 8,00

Flammentanz ciemnoczerwona 2 8,00

Francois Juranville łososiowa 2 8,00

Fresia żółta 2 8,00

Golden Showers żółta 2 8,00

Hanne ciemnoró żowa 2 8,00

Lidka czerwona 2 8,00

Louise Odier różowa 2 8,00

New Dawn bladoró żowa 2 8,00

Paul's Scarlet czerwona 2 8,00

Pink Peace różowa 2 8,00

Schneewitchen biała 2 8,00

Shakespeare fioletowa 2 8,00

Sympathie czerwona 2 8,00

Tom Tom różowa 2 8,00

Westerland herbaciana 2 8,00

Whiscy Mac pomara ńczowa 2 8,00

The Fairy jasnoró żowa 2 8,00

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

Wysokość -                  
szerokość

RÓŻE

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20
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