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Różaneczniki do    polskich ogrodów
Bez wątpienia różaneczniki 
są jednymi z najpiękniej kwit-
nących krzewów w naszych 
ogrodach. Aby cieszyły swoim 
widokiem przez wiele lat,  
ważny jest właściwy dobór  
odmian do polskich warun-
ków klimatycznych 

Wiele odmian różaneczników wy-
hodowanych  w krajach o łagod- 
niejszym klimacie (strefy 7 i 8)  

nie wytrzymuje polskich zim. Na obszarze na-
szego kraju panuje bowiem głównie strefa 6,  
z wyjątkiem zachodniego pasa wybrzeża  
i obszaru wzdłuż zachodniej granicy państwa 
(strefa 7) oraz Suwalszczyzny i Tatr (strefa 
5). Wybierając odmiany, należy więc przede 
wszystkim brać pod uwagę ich mrozoodpor-
ność, a nie tylko barwę kwiatów. Odmiany  
o żółtej, łososiowej czy ceglastej barwie kwia-
tów zwykle są bardziej wrażliwe na mróz  
i w surowsze zimy mogą przemarzać. Należy 
pamiętać o zabezpieczeniu ich przed mrozem  
i osłonięciu od zimnych wiatrów. Ze względu 
na doskonałe przystosowanie do warunków 
klimatycznych panujących w Polsce ogromną 

popularnością cieszą się od wielu lat odmiany 
‘Nova Zembla’, ‘Roseum Elegans’ i ‘Cataw-
biense Grandiflorum’. Posadzone w zacisz-
nym i osłoniętym miejscu po latach osiągają 
nawet dwa metry wysokości. Istnieje jednak 
wiele innych odmian wartych polecenia.  
Zamieszczamy je poniżej.

Na uwagę zasługują też odmiany fińskiej ho-
dowli, które można sadzić w najzimniejszych 
rejonach Polski, wytrzymują bowiem tem-
peratury do -39°C. Najbardziej wartościowe 
odmiany fińskich różaneczników to: ‘Haaga’, 
‘Hellikki’, ‘Helsinki University’, ‘Pohjola’s 
Daughter’. Wszystkie mają kwiaty w odcie-
niach różu, kwitną w drugiej połowie maja.   

 Więcej informacji na stronie  
www.cieplucha.com.pl

Odmiany z grupy mieszańców wielkokwiatowych

Odmiany z grupy różanecznika jakuszimańskiego

Odmiana rozesłana  
(z grupy mieszńców Forrest'a) 

1   ‘Alfred’ – odmiana o fryzowa-

nych, jasnofioletowych kwiatach 

z oliwkową plamką. Dno kwiatu 

jest jaśniejsze. Kwitnie w drugiej 

połowie maja.  

Mrozoodporność: -25°C

2   ‘Calsap’ – odmiana o białych 

kwiatach z dużym, silnie kontra-

stującym bordowym oczkiem. 

Rośnie silnie i jest dość szeroki. 

Kwitnie w pierwszej połowie 

maja. Mrozoodporność: do -30°C

3   ‘Catawbiense Album’ – standar-

dowa, silnie rosnąca odmiana. 

Kwiaty czysto białe z oliwkową 

plamką. Odmiana bardzo 

odporna na infekcje, o wysokiej 

mrozoodporności – do -30°C

4   ‘Erato’ – odmiana o ciem-

noczerwonej barwie kwiatów, 

niezmieniającej się w czasie  

kwitnienia. Brzegi płatków 

delikatnie faliste i karbowane. 

Kwitnie na przełomie maja  

i czerwca. Pokrój szeroki.  

Mrozoodporność:  -24°C,  

-27° w kwiatostanach 

13   ‘Fantastica’ – odmiana o inten-

sywnej barwie kwiatów. Kwiaty 

w pąku są czerwone, a po roz-

winięciu ukazuje się prawie białe 

dno; po kilku dniach kwitnienia 

jaśnieją, co sprawia wrażenie 

wielobarwności kwiatostanów. 

Mrozoodporność: -25°C

14   ‘Hoppy’ – odmiana o kwiatach 

prawie białych, w pąku lekko 

różowych. W grupie odmian 

jakuszimańskich wzrost raczej 

silny. Pokrój regularny. Kwitnie 

niezawodnie i bardzo obficie. 

Mrozoodporność: -23°C

15   ‘Kalinka’ – w grupie odmian ja-

kuszimańskich stosunkowo silnie 

rosnąca odmiana. W wieku 10 lat 

osiąga wysokość 0,8-1 m. Kwiaty 

na zewnątrz są jasnoczerwone, 

wewnątrz – ciemnoczerwone. 

Brzeg płatków lekko falowany. 

Liście ciemnozielone, matowe. 

Mrozoodporność: - 26°C 

16   ‘Lamentosa’ – odmiana o kwia-

tach jasnoróżowych z fryzowany-

mi płatkami i ciemnobordowym, 

finezyjnie nakrapianym oczku. 

Krzew zwarty, niski. Kwitnie  

w drugiej połowie maja.  

Mrozoodporność: -26°C

12   ‘Baden Baden’ – jedna z najlepszych odmian rozesłanych.  

Kwiaty ognistoczerwone. Pokrój krzewu zwarty, gęsty.  

Kwitnie już pod koniec kwietnia. Mrozoodporność: -25°C

17   ‘Schneekrone’ – odmiana dość wolno rosnąca o zwar-

tym pokroju. Kwiaty w pąku różowe, a po rozkwitnięciu 

czysto białe. Mrozoodporność:  - 25°C 

5   ‘Libretto’ – odmiana długo 

kwitnąca, odporna na upały. 

Kwiaty fioletowe, nie zmieniają 

koloru pod wpływem bezpo-

średniego działania słońca. 

Płatki pofalowane na brzegach, 

z dużymi oliwkowozielonymi 

plamkami. Kwitnie na początku 

czerwca. Pokrój krępy, zwarty. 

Mrozoodporność: -26°C

6   ‘Peter Alan’ – obiecująca 

nowość. Krzew zwarty, wypro-

stowany, o średniej sile wzrostu. 

Kwiaty fioletowe, otwarte, 

z wyraźnym wybarwionym 

ciemnym oczkiem. Mrozoodpor-

ność:  -26°C

7   ‘Pearce’s American Beauty’ 
– odmiana o kwiatach ciemno-

różowych z widoczną wewnątrz 

złotożółtą plamką. Liście bardzo 

duże, ciemnozielone. Wzrost 

silny. Pokrój krzewu zwarty, 

15-letnie rośliny osiągają  

ok. 1,8 m wysokości i 1,6 m szero-

kości. Kwitnie później niż inne 

odmiany, bo w połowie czerwca. 

Mrozoodporność: -26°C

8   ‘Haaga’ – fińska odmiana o kwia-

tach ciemnoróżowych z domieszką 

fioletu. Wzrost średni, pokrój zwarty, 

wyprostowany.  Kwitnie w drugiej 

połowie maja. Wyjątkowo wysoka 

mrozoodporność:  -36°C 

9   ‘Purpureum Grandiflorum’  
– ulepszona odmiana ‘Catawbiense 

Grandiflorum’. Kwiaty większe, nieco 

ciemniejsze. Wzrost silny, krzewy forem-

ne, zwarte. Mrozoodporność: do -30°C

10   ‘Rasputin’ – odmiana o ciemnofio-

letowej barwie kwiatów. Duże,   

prawie czarne oczko, tworzy wyraź-

ny kontrast. Liście ciemnozielone. 

Wzrost średnio silny, pokrój zwarty. 

Kwitnie pod koniec maja i na począt-

ku czerwca. Mrozoodporność: -27°C

11   ‘Sternzauber’ – trudno oprzeć 

się urokowi kwiatów tej odmiany. 

Brzegi płatków są ciemnoczerwone, 

fryzowane, jaśniejące w miarę prze-

chodzenia w głąb kwiatu; dno jest 

prawie białe. Krzew rośnie dość silnie 

i szeroko, a kwiaty ułożone są  

w zwartych kwiatostanach.  

Mrozoodporność: -24°C
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Tekst i zdjęcia  
Anna Ciepłucha

Wybierając  
różaneczniki,  

należy się kierować  
ich odpornością  

na mróz


