Hurtowa oferta roslin - wiosna 2017

rośliny lisciaste

Rośliny liściaste
ABELIA
1

abelia chinensis

abelia chińska

25-30, c 2

abelia

25-30, c 2

gat. z Chin, rurkowate, białoróżowe kwiaty

2

abelia x Edward Goucher
błyszczące liście, różowe kwiaty latem, wys do 1 m

NOWOŚĆ

3

abelia x grandiflora Petite Garden ®

abelia wielkokwiatowa

25-30, c 2

abelia wielkokwiatowa

25-30, c 2

abelia wielkokwiatowa

25-30, c 2

abelia mosańska

70-90, c 7,5

abelia mosańska

25-30, c 3

abeliofylum koreańskie

40-50, c 2

syn. Minedward, kwiaty bladoróżowe, b. niska i gęsta

4

abelia x grandiflora Prostrata
odmiana o szerokim, rozłożystym pokroju

5

abelia x grandiflora Sherwood
odmiana karłowa wys. do 90 cm

6

abelia mosanensis
duża mrozoodporność, rurkowate, białe kwiaty

7

abelia mosanensis Monia
duża mrozoodporność, rurkowate, białe kwiaty

ABELIOPHYLLUM
8

abeliophyllum distichum
tzw biała forsycja, białe, pachnące kwiaty w marcu

ACER
NOWOŚĆ

9

acer Ample Surprise ®

klon

50-60, c 5

klon ostroząbkowy

250-300, c 12

klon Burgera

200/+, c 10

klon polny

fp 120, 2-letni
fp 8/10, c 40

klon polny

fp 10/12, c 35

a. amplum x a. platanoides, kulisty pokrój, czerwone liście

10

acer argutum
małe drzewo z Japonii o głęboko piłkowanych liściach

11

acer buergerianum
liście trójklapowe, całobrzegie, jesienią czerwone

12

acer campestre Carnival
liście o białych obrzeżach, wolny wzrost, wys. do 3 m

13

acer campestre Elsrijk
klasyczna odmiana do nasadzeń miejskich

NOWOŚĆ

14

acer campestre Evenly Red

klon polny

80-100, c 5
300-350, c 15

klon polny

220-250, c 15

klon polny

fp 150, poj.
fp 180, c 10
fp 200, 6/8

klon polny

fp 80, c 15

klon polny

fp 12-14, c 35

klon okrągłolistny

40-50, c 3

klon okrągłolistny

30-40, c 2

wyjątkowe, czerwone, jesienne przebarwienie liści

15

acer campestre Green Column
pokrój wąskokolumnowy, wyprostowane pędy

16

acer campestre Nanum
zwarta, kulista korona średnicy do 4-5 m

17

acer campestre Postelense
liście wiosną złocistożółte

18

acer campestre William Caldwell
szerokokolumnowy pokrój, atrakcyjne kolory jesienią

19

acer circinatum Burgundy Jewel
liście w słońcu purpurowe, wys. do 1,8 m

20

acer circinatum Monroe
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liście zielone, głęboko wcięte

21

acer circinatum Pacific Fire

klon okrągłolistny

25-30, c 2

klon okrągłolistny

40-60, c 4

klon winnolistny

160-180, c 12

klon wyrazisty

180-200, c 12

klon wyrazisty

100-120, c 5

klon wyrazisty

fp 60, c 10

klon wyrazisty

120-140, c 10
fp 60, c 12

klon głogolistny

100-120, c 5

klon Davida

60-80, c 3
100-120, c 10

klon Freeman'a

180-200 c 7,5
fp 8/10, c 25

klon nagi

100-120, c 7,5

klon strzępiastokory

40-60, c 3
120-140, c 7,5

klon strzępiastokory

30-50, c 3

koralowo-pomarańczowa kora na pędach

22

acer circinatum Red Wing
wyraźnie czerwone owoce- skrzydlaki

23

acer cissifolium
gatunek z Japonii o trójlistkowych liściach

24

acer x conspicuum Mozart
kora purpurowoczerwona, biało prążkowana

25

acer x conspicuum Red Flamingo
liście zielono-biało-różowe, pędy czerwone

26

acer x conspicuum Silver Cardinal
prążkowana kora, liście biało upstrzone

27

acer x conspicuum Silver Vein
ozdobna, biało prążkowana kora

28

acer crataegifolium Veitchii
liście różowo-biało pstre

29

acer davidii Serpentine
purpurowo nabiegła, prążkowana kora

30

acer x freemanii Jeffersred
Syn: Autumn Blaze, duże drzewo, jesienią pomarańczowe

31

acer glabrum
gat z Ameryki Pół, liście klapowane, podwójnie piłkowane

32

acer griseum
tzw klon cynamonowy, silnie łuszcząca się kora

33

acer griseum Golden Lucky
liście białopstre

NOWOŚĆ

34

acer griseum Narrow Form

klon strzępiastokory

50-60, c 5

odmiana o wąskiej koronie
NOWOŚĆ

35

acer griseum Suzanna

klon strzępiastokory

50-60, c 5

odmiana o bardzo gęstej i szerokiej koronie
NOWOŚĆ

36

acer japonicum Abby's Weeping

klon japoński

x/1/1, c 3

klon japoński

30-40, c 3

klon japoński

20-30, c 2

klon japoński

30-50, c 3

klon japoński

100-110, c 10

klon japoński

40-60, c 4

klon Miyabego

60-80, c 5

klon jesionolistny

80-100, c 10

pokrój płaczący, liście głęboko wcięte, jesienią szkarłatne

37

acer japonicum Aconitifolium
głęboko wcięte liście, jesienią szkarłatnoczerwone

38

acer japonicum Fairy Light
odm o najbardziej wciętych, zielonych liściach

39

acer japonicum Green Cascade
liście głeboko wcięte, wzrost poziomy, wys do 1 m

40

acer japonicum Taki No Gawa
duże liście o pięknych, jesiennych kolorach

41

acer japonicum Vitifolium
liście podobne do winorośli, piękne jesienne kolory

42

acer miyabei Butterball
kulista korona, liście jaskrawożółte jesienią

43

acer negundo Flamingo
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biało różowo pstre liście, szybko rosnący

44

acer opalus

klon włoski

180-200, c 7,5

klon palmowy

50-70, c 5
fp 90, c 22

duże, dłoniasto klapowane liście

45

acer palmatum Aka Shigitatsu Sawa
liście wiosną łososiowo kremowe, wys do 5 m

NOWOŚĆ

46

acer palmatum Alpenweiss

klon palmowy

40-60, c 2

liście wcięte, białoróżowe wzdłuż krawędzi
NOWOŚĆ

47

acer palmatum Amagi-Shigure

klon palmowy

30-40, c 3
80-100, c 10

klon palmowy

40-50, c 2

klon palmowy

80-100, c 7,5
120-140, c 10
160-180, c 25

klon palmowy

150-170, c 12

klon palmowy

30-40, c 3

klon palmowy

160-180, c 25

klon palmowy

200-220, c 18

liście ceglastoczerwone o ciemnym żyłkowaniu

48

acer palmatum Arakawa
odmiana o silnie skorkowaciałych pędach

49

acer palmatum Atropurpureum
niskie drzewko wys. do 5 m, liście ciemnoczerwone

50

acer palmatum Bi-hoo ®
kora pomarańczowo-żółta, krzew do 4 m wys.

51

acer palmatum Black Lace ®
liscie ciemnobordowe, głeboko klapowane

52

acer palmatum Bloodgood
liście ciemnopurpurowe, owoce czerwone

53

acer palmatum Butterfly
liście biało obrzeżone, krzew wys do 6 m

NOWOŚĆ

54

acer palmatum Caperci Dwarf

klon palmowy

25-30, c 2

klon palmowy

50-60, c 5

klon palmowy

40-60, c 5
100-125, br.

klon palmowy

60-80, c 7,5

klon palmowy

25-30, c 2
70-80, c 7,5
80-100, c 7,5

klon palmowy

40-50, c 2

klon palmowy

40-50, c 3

klon palmowy

70-80, c 10

odmiana karłowa, młode liście różowe

55

acer palmatum Coonara Pygmy
odm karłowa do 1 m, liście zielone, małe

56

acer palmatum Crimson Queen
głęboko powcinane, ciemnoczerwone liście, krzew do 2 m

57

acer palmatum Dissectum
liście głęboko powcinane, zielone, wys do 2 m

58

acer palmatum Dissectum Garnet
liście ciemnoczerwone, głęboko wcięte

59

acer palmatum Emerald Lace
liście zielone w typie Dissectum, odporny na słońce

60

acer palmatum Enkan
liście winnoczerwone o wąskich klapach, wys. ok. 2 m

61

acer palmatum (Geisha) Gone Wild
liście klapowane, różowo-purpurowo-zielone

NOWOŚĆ

62

acer palmatum Ginshi

klon palmowy

20-30, c 2

liscie purpurowe, głęboko wcięte o wąskich klapach
NOWOŚĆ

63

acer palmatum Green Fingers

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

80-100, c 5

klon palmowy

80-100, soliter

liscie zielone, głęboko wcięte o wąskich klapach

64

acer palmatum Higasa yama
liście klapowane, wcięte, z kremowym marginesem

65

acer palmatum Inaba Shidare
liście w typie Dissectum, winnoczerw, pokrój kaskadowy
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66

acer palmatum Inazuma

rośliny lisciaste

klon palmowy

40-60, c 4

klon palmowy

x/1/1, c 2

liście klapowane, za młodu purpurowe, duży krzew

67

acer palmatum Kasagi yama
liście 7-klapowe, wcięte, wiosną ceglastoczerwone

NOWOŚĆ

68

acer palmatum Koto Ito Komachi

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

30-40, c 3

liscie zielone, głęboko wcięte o b wąskich długich klapach

69

acer palmatum Koto No Ito
liscie zielone, głęboko wcięte o wąskich długich klapach

NOWOŚĆ

70

acer palmatum Marlo ®

klon palmowy

40-60, c 3

klon palmowy

x/1/1, c 2
20-30, c 2
soliter fp 60, c 15

liście klapowane, zielone z różowo-kremową obwódką

71

acer palmatum Mikawa Yatsubusa
odm karłowa do 1,5 m, liście skupione, jasnoziel.

72

acer palmatum Orange Dream

klon palmowy

30-40, c 2
50-60, c 3
160-180, c 20

klon palmowy

30-50, c 5

klon palmowy

50-60, c 7,5

klon palmowy

40-60, c 5

liście wiosną żółto-pomarańczowe

73

acer palmatum Peaches and Cream
liście kremowo białe z zielonym żyłkowaniem

74

acer palmatum Pendulum Angustilobum
liście zielone, duże, pierzasto powcinane

75

acer palmatum Pink Filigree
młode liście różowawe, Ornatum x Stella Rossa

NOWOŚĆ

76

acer palmatum Pixie

klon palmowy

x/1/1, c 2

odmiana karłowa o ciemnopurpurowych liściach
NOWOŚĆ

77

acer palmatum Red Cloud

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

80-100, c 3

klon palmowy

40-50, c 5

klon palmowy

fp 40, c 10
fp 90, c 10
fp 120, c 15

wydłużone wąskie czerwonobordowe klapy liści

78

acer palmatum Red Pygmy
karłowy do 2 m, liście klapowane, listki wąskie, purpurowe

79

acer palmatum Redwine ®
liście pomarańczowoczerwone, klapowane

80

acer palmatum Reticulatum Purple
liście czerwone z różowym żyłkowaniem

81

acer palmatum Ryusen ®
liście głeboko wcięte, zielone, pokrój płaczący

82

acer palmatum Sango kaku

klon palmowy

koralowo-czerwona kora na pędach, liście wiosną żółte

83

acer palmatum Sekka Yatsubusa

soliter

120-140, c 10
220-250, c 20

klon palmowy

60-80, c 5

klon palmowy

40-50, c 2
fp 90, c 6,5

klon palmowy

80-100, c 4

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

120-140, c 7,5
160-180, c 15

staśmione końcówki pędów, liście małe, skupione

84

acer palmatum Shaina
odm karłowa do 2 m, liście ciemnopurpurowe

85

acer palmatum Sherwood Flame
wys do 5 m, liście ciemnopurpurowe, nie bledną

86

acer palmatum Shindeshojo
liście wiosną szkarłatnoczerwone

87

acer palmatum Shirazz ®
Syn. Gwen's Rose Delight. liście jaskraworóżowe
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fp 90, c 18

88

acer palmatum Shishigashira

klon palmowy

50-70, c 7,5

liście zielone, pomarszczone, krótkie międzywęźla
NOWOŚĆ

89

acer palmatum Shojo nomura

klon palmowy

c2

liście purpurowe do czerwonych
NOWOŚĆ

90

acer palmatum Silhouette ®

klon palmowy

Syn Tsukasa. Wąskokolumnowy pokrój, liście zielone

91

acer palmatum Skeeter's Broom

180-200, c 35
soliter

klon palmowy

odmiana półkarłowa, liście klapowane, purpurowe

25-30, c 3
100-125, c 15

NOWOŚĆ

92

acer palmatum Starfish

klon palmowy

40-50, c 2

klon palmowy

130-150, c 15

klon palmowy

50-60, poj.

klapy ciemnopurpurowe, podwinięte, zaokrąglone

93

acer palmatum Summer Gold
liście klapowane, żółte, nie przypalane przez słońce

94

acer palmatum Taylor ®
liście wiosną bladoróżowe

NOWOŚĆ

95

acer palmatum Twombly's Red Sentinel

klon palmowy

x/1/1, c 2

klon palmowy

40-60, c 5

klon palmowy

60-80, c 5

klon palmowy

100-120, c 12

klon palmowy

50-70, c 5

klon pensylwański

80-100, c 3
fp 170, c 10

klon zwyczajny

fp 200, c 40

klon zwyczajny

50-60, 3 pędy
fp 120, poj.
fp 200, 6/8

klon zwyczajny

200-220, c 35

klon zwyczajny

200/+, c12

klon zwyczajny

fp 200, 8/10

klon zwyczajny

fp 30, c 5
fp 150, poj.

klon zwyczajny

175-200, c 60

klon zwyczajny

90-110, c 12

klon zwyczajny

150-170, c 7,5
200/+, c 10

pokrój kolumnowy, liście purpurowe

96

acer palmatum Villa Taranto
liście czerwone, głeboko wcięte, klapy wąskie, długie

97

acer palmatum Wabito
liście małe, zielone o zróżnicowanym kształcie

98

acer palmatum Wilson's Pink Dwarf
odm półkarłowa do 1,5 m, liście wiosną jasnoróżowe

99

acer palmatum Yashi oo
liście małe, różowo-pomarańczowe wiosną

100 acer pensylvanicum Erythrocladum
wys do 6 m, pędy koralowe, biało prążkowane

101 acer platanoides Beskid ®
pokrój kolumnowy, krótkie odgałęzienia, liście pomarszczone

102 acer platanoides Crimson Sentry
liście ciemnopurpurowe, błyszczące, gęsta korona

103 acer platanoides Cucullatum
pomarszczone, ciemnozielone liście

104 acer platanoides Drummondii
liście kremowo obrzeżone, wys do 10 m

105 acer platanoides Globosum
odmiana o zwartej kulistej koronie

106 acer platanoides Golden Globe
korona kulista, liście żółte

107 acer platanoides Holata WB
półkarłowy, kolumnowy pokrój, młode liście czerwone

108 acer platanoides Josef
odmiana półkarłowa

109 acer platanoides Laciniatum
wydłużone i poskręcane klapy liści
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110 acer platanoides Paldiski

rośliny lisciaste

klon zwyczajny

fp 150, 6/8

klon zwyczajny

160-180, c 10

klon zwyczajny

180-200, c 10

klon zwyczajny

obw 6/8 c 20

klon jawor

fp 150, c 10
fp 200, c 15

klon jawor

fp 180, c 25

klon jawor

fp 100, c 10

klon czerwony

160-180, c 7,5
fp 200, 10/12

klon czerwony

120-140, c 5

klon czerwony

fp 12/14, c 70

klon czerwony

15-20, c 5

klon czerwony

fp 10/12, c 70

klon czerwony

200-220, c 7,5

klon czerwony

160-180 c 7,5

klon czerwony

fp 10/12 c 35

klon czerwony

fp 80, poj.

klon czerwony

obw 8/10 c 15

klon cukrowy

200/+, c 12

klon Shirasawy

20-30, c 3
80-100, c 12

klon Shirasawy

50-60, c 4
100-120, c 7

klon Shirasawy

40-50, c 2

klon Shirasawy

x/1/1, c 2

klon Shirasawy

120-140, c 10

duże, głęboko powcinane liście, klapy zagięte

111 acer platanoides Princeton Gold
wys. 10-12 m, liście wiosną zielonkawo-cytrynowe

112 acer platanoides Pyramidale Nanum
gęsto rozgałęziony, o wąskiej koronie, 8-10 m wys.

113 acer platanoides Royal Red
drzewo do 20 m, liście ciemnopurpurowe

114 acer pseudoplatanus Brilliantissimum
młode liście łososiowo-pomarańczowe

115 acer pseudoplatanus Erythrocarpum
owoce wyraźnie czerwono nabiegłe

116 acer pseudoplatanus Esk Sunset
liście różowo i biało pstre, od spodu purpurowe

117 acer rubrum Brandywine
drzewo do 8 m, klon męski, długotrwałe kolory jesienią

118 acer rubrum Fairview Flame
klon żeński, szkarłatnoczerwone liście jesienią

119 acer rubrum Fastigiata Sartori
odmiana kolumnowa, wolno rosnąca

120 acer rubrum Green Pillar
odmiana kolumnowa, liscie jesienią żółte

121 acer rubrum Joseph Fastigiaat
odmiana kolumnowa, wolno rosnąca

122 acer rubrum Northwood
odm męska, wyjątkowo mrozoodporna

123 acer rubrum October Glory
korona owalna, poźno się przebarwia, odm żeńska

124 acer rubrum Red Sunset
zwarta korona, liście jesienią czerw-purpurowe

125 acer rubrum Sekka
charakterystycznie staśmione pędy

126 acer rubrum Summer Red
purpurowoczerwone liście na młodych przyrostach

127 acer saccharum
drzewo do 25 m z Ameryki Pn., symbol Kanady

128 acer shirasawanum Aureum
wolno rosnący, liście zielonożółte, okrągławe

129 acer shirasawanum Autumn Moon
wolno rosnący, liście żółtopomarańczowe, okrągławe

130 acer shirasawanum Gloria
liście powcinane, klapowane, ciemnopurpurowe

131 acer shirasawanum Johin
liście czerwone, kaskadowy pokrój

132 acer shirasawanum Jordan ®
liście złocisto-żółte, owoce czerwone, szybszy wzrost
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133 acer shirasawanum Luna

klon Shirasawy

liście okrągłe, słabo klapowane

rośliny lisciaste
30-40, c 2
80-90, c 4

NOWOŚĆ

134 acer shirasawanum Moonrise

klon Shirasawy

25-30, c 3
50-60, poj.

klon Shirasawy

80-100, c 5

klon Shirasawy

20-30, c 2

klon Shirasawy

180-200, c 15

klon tatarski

fp 6/8, c 25

klon tatarski

fp 10/12, c 35

klon trójkwiatowy

100-120, c 7,5

klon

110-120, c 7,5

kasztanowiec czerwony

40-50, c 5
140-160, c 10

kasztanowiec czerwony

40-50, c 5
fp 10/12, c 35

kasztanowiec gładki

120-140, c 20

kasztanowiec zwyczajny

60-70, c 3

kasztanowiec zwyczajny

160-180, c 12
fp 90, c 10

kasztanowiec zwyczajny

25-30, poj.

kasztanowiec zwyczajny

fp 120, poj.

kasztanowiec plamisty

40-60, c 4
fp 200, c 15

kasztanowiec plamisty

60-80, c 5
180-200, c 12
220-250, c 25

wiosenne liście jaskrawo czerwone, odporny na słońce

135 acer shirasawanum Ookisa
liście okrągłe, słabo klapowane

136 acer shirasawanum Sonya Marie
liście zielonkawożółte, sporadycznie zielono pstre

137 acer shirasawanum Victoria
liście duże, wiosną żółte, latem ciemnozielone

138 acer tataricum Hot Wings
jaskrawo czerwone owoce - skrzydlaki

139 acer tataricum subsp. ginnala Flame
atrakcyjne kolory liści jesienią

140 acer triflorum
drzewko 5-8 m, cienko łuszcząca się kora

141 acer White Tigress
kora oliwkowozielona, biało prążkowana

AESCULUS
142 aesculus x carnea Aureomarginata
liście z żółtym marginesem

143 aesculus x carnea Briotii
krwistoczerwone kwiaty, drzewo do 15 m wys.

144 aesculus glabra April Wine
liście wiosną fioletowobordowe

145 aesculus hipp Hampton Court Gold
liście wiosną złcistożółte

146 aesculus hippocastanum Laciniata
znacznie zredukowana blaszka liści

147 aesculus hippocastanum Monstrosa
odm karłowa o staśmionych pędach

148 aesculus mutabilis Rosea Nana
kwiaty różowe, odmiana karłowa

149 aesculus x neglecta Autumn Fire
atrakcyjne kolory jesienne

150 aesculus x neglecta Erythroblastos
młode liście łososiowo-czerwone

NOWOŚĆ

151 aesculus pavia Purple Spring

kasztanowiec krwisty

50-70, c 5

kasztanowiec japoński

60-80, c 7,5

bożodrzew gruczołkowaty

fp 6/8, c 25

odm karłowa, liście wiosną winnobordowe

152 aesculus turbinata
gatunek z Japonii, drzewo do 25 m wys.

AILANTHUS
153 ailanthus altissima Purple Dragon
klon żeński, młode liście purpurowe
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rośliny lisciaste

ALBIZZIA
NOWOŚĆ

154 albizzia julibrissin Chocolate Fountain

albicja jedwabista

125-150, poj.

albicja jedwabista

60-80, poj.

olsza szara

250-300, poj.

świdośliwa olcholistna

80-100, c 3

świdośliwa gładka

fp 10-12, poj.

świdośliwa Lamarcka

140-160, c 10

aralia japońska

60-80, poj.

aralia japońska

60-80, poj.

chróścina jagodna

c3

liście ciemnobordowe, pokrój płaczący

155 albizzia julibrissin Summer Chocolate
roślina tarasowa, liście ciemnobordowe, złożone

ALNUS
156 alnus incana Pendula
drzewo do 8 m o płaczącym pokroju

AMELANCHIER
157 amelanchier alnifolia Obelisk ®
białe kwiaty, jadalne owoce, kolumnowy pokrój

158 amelanchier laevis Ballerina
wys. 4-6 m, duże, jadalne owoce

159 amelanchier lamarckii
białe kwiaty IV/V, smaczne, jadalne owoce

ARALIA
160 aralia elata Golden Umbrella
odm półkarłowa, liście żółto obrzeżone

161 aralia elata Silver Umbrella
odm półkarłowa, liście biało obrzeżone

ARBUTUS
162 arbutus unedo Compacta
zimozielony krzew o owocach podobnych do truskawek

ARGYROCYTISUS
163 argyrocytisus battandieri

fp 120, c 10

roślina tarasowa o żółtych, pachnących kwiatach

ARISTOLOCHIA
164 aristolochia macrophylla

kokornak wielkolistny

c2
150-175, poj.

aronia czerwona

160-180, c 15

azalia japońska

fp 60, poj.

pnącze o dużych liściach i ciekawych kwiatach

ARONIA
165 aronia arbutifolia Erecta
pokrój kolumnowy, jadalne, czerwone owoce

AZALEA
166 azalea japonica w odmianach

Elsie Lee, Gibraltar, Goldtopas, Mowe, Petticoat, Schneeperle, Maruschka, M van Hecke, Royal Command, Pleasant White

BERBERIDOPSIS
167 berberidopsis corallina

berberidopsis

60-80, c 5

zimozielone pnącze, ozdobne kwiaty latem
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BERBERIS
168 berberis linearifolia Orange King

berberys prostolistny

50-70, c 3

berberys Thunberga

20-25, c 2

zimozielony, żółtopomarańczowe kwiaty wiosną

169 berberis thunbergii Concorde
krzew wys do 0,5 m, liście purpurowe z szarym nalotem

NOWOŚĆ

170 berberis thunbergii Fireball ®

berberys Thunberga

c2

kulisty, karłowy o jaskrawoczerwonych przyrostach
NOWOŚĆ

171 berberis thunbergii Orange Ice ®

berberys Thunberga

20-25, poj.

berberys Thunberga

20-25, c 3

pokrój kolumnowy, liście czerwonopomarańczowe

172 berberis thunbergii Sensation
młode liscie jasnozielone, latem złocistożółte

NOWOŚĆ

173 berberis Thunderbolt

berberys

P9

brzoza biała chińska

80-100, c 7,5

brzoza Ermana

150-170, c 7,5

brzoza Maksimowicza

120-150, c 7,5

brzoza Medwediewa

120-140, c 3

brzoza

40-60, c 3

liście purpurowoczekoladowe, kłujące, półzimozielony

BETULA
174 betula albosinensis Fascination
łososiowo-biało łuszcząca się kora

175 betula ermanii Hakkoda Orange
kora miedziano-pomarańczowa, łuszcząca się

176 betula maximowicziana
gat z Japonii, liście jesienią złocistożółte

177 betula medwiediewii
gat z Kaukazu, kora żółtoszara, wys 6-10 m

178 betula michauxii
gat karłowy do 0,5 m ze wschodniej Kanady

NOWOŚĆ

179 betula nana Golden Treasure ®

brzoza karłowata

niski płożący krzew wys 1 m, liście żółte

180 betula nigra Shiloh Splash

NOWOŚĆ

60-80, c 4
80-100, c 7,5

brzoza czarna

40-60, c 3

brzoza czarna

70-90, c 5

liście z nieregularnym białym marginesem

181 betula nigra Tecumseh Compact
Syn. Studetec. Pokrój zwarty, płaczący, szeroki

NOWOŚĆ

182 betula pendula Fastigiata Joes

brzoza brodawkowata

200-250, br.

brzoza brodawkowata

160-180, c 4

brzoza brodawkowata

fp 80, c 7,5

brzoza brodawkowata

100-120, c 7,5

brzoza brodawkowata

120-140, c 4

wąski, kolumnowy pokrój; biała kora

183 betula pendula Laciniata
odm do 10 m wys o powcinanych liściach

184 betula pendula Magical Globe ®
odmiana karłowa o zwartej kulistej koronie

185 betula pendula Obelisk
odmiana wąskokolumnowa o białej korze

186 betula pendula Purpurea
liście wiosną ciemnofioletowe

NOWOŚĆ

187 betula pendula Spider Alley ®

brzoza brodawkowata

180-200, c 10

brzoza brodawkowata

fp 8/10, c 35
fp 200, 6/8

odmiana o poskręcanych pędach i liściach

188 betula pendula Youngii
parasolowata, mocno zwisająca korona

NOWOŚĆ
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189 betula pendula Zold Szakall

rośliny lisciaste

brzoza brodawkowata

fp 150, 6/8

brzoza szara

80-100, c 3

brzoza

160-180, c 5

pokrój silnie płaczący, wolny wzrost

190 betula populifolia Whitespire Senior
wys do 12 m, biała, atłasowa w dotyku kora

191 betula Royal Frost
ciemnobordowe, błyszczące liście, kora z wiekiem biała

192 betula utilis Doorenbos

brzoza pożyteczna

czystobiała, łuszcząca się kora

193 betula x Veruna

multistam

brzoza

160-180, poj.
200/+, c 25
fp 60, c 15

czeska odmiana karłowa

BUDDLEJA
NOWOŚĆ

194 buddleja alternifolia Unique ®

budleja skrętolistna

c3

budleja Davida

40-50, c 3,5

odm karłowa, kwitnie na jednoletnich pędach, sterylna

195 buddleja davidii Miss Ruby
odmiana półkarłowa zwarta o rubinowych kwiatach

NOWOŚĆ

196 buddleja davidii Purple Chip ®

budleja Davida

25-30, c 3,5

bukszpan zwyczajny

fp 60, 30-35

bukszpan zwyczajny

80-90, c 35

bukszpan zwyczajny

30-50, c 3

bukszpan zwyczajny

20-30, c 3

pięknotka Bodiniera

30-40, c 3

pięknotka

60-80, c 3

odmiana karłowa, kwiaty purpurowofioletowe

BUXUS
197 buxus sempervirens - kula
krzew zimozielony o błyszczących liściach

198 buxus sempervirens - stożek
krzew zimozielony o błyszczących liściach

199 buxus sempervirens Compact Barza
odm karłowa, pokrój wzniesiony, liście zielone

200 buxus sempervirens Gold Tip
liście biało obrzeżone

CALLICARPA
201 callicarpa bodinieri Profusion
fioletowe, błyszczące, liczne owoce od IX

202 callicarpa kwangtungensis
endemit z Chin, błyszczące różowe owoce, duże liście

CALYCANTHUS
NOWOŚĆ

203 calycanthus x Aphrodite

kielichowiec

60-80, c 7,5

kielichowiec plenny

40-50, c 3

kielichowiec wonny

40-50, c 2

kielichowiec wonny

50-60, c 10

kielichowiec

30-40, poj.
130-150, c 20

kielichowiec

50-70, poj.

duże pachnące kwiaty w kolorze czerwonego wina

204 calycanthus fertilis
aromatyczny krzew do 3 m, kwiaty ciemnowiśniowe

205 calycanthus floridus
niski krzew, kwiaty ciemnoczerw. pachnące

206 calycanthus floridus Athens
odmiana o zielonożółtych pachnących kwiatach

207 x calycanthus raulstonii Hartlage Wine ®
duże kwiaty w kolorze czerwonego wina

208 calycanthus x Venus
duże, białe, pachnące kwiaty podobne do magnolii
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NOWOŚĆ

209 calycanthus x White Dress

kielichowiec

P 14, 60-80

duże, białe, pachnące kwiaty podobne do magnolii

CAMPSIS
NOWOŚĆ

210 campsis x Summer Jazz ® Fire

milin

60-80, c 2
80-100, c 7
fp 90, c 7,5

milin

90-100, c 7,5

grab pospolity

fp 40, c 10

grab pospolity

150-175, br.
200-220, c 12

grab pospolity

80-100, c 10

odmiana karłowa, kwiaty czerwone

211 campsis x tagliabuana Indian Summer ®
Syn. Kudian. Kwiaty jasnopomarańczowe

CARPINUS
212 carpinus betulus Columnaris Nana
odmiana karłowa, kolumnowa o wolnym wzroście

213 carpinus betulus Fastigiata
szybko rosnące drzewo o spiczastej koronie

214 carpinus betulus Argenteovar Pendula
pokrój płaczący, liście biało pstre

NOWOŚĆ

215 carpinus betulus Orange Retz

grab pospolity

100-120, c 3

grab pospolity

200-250, poj.
fp 100, c 15
fp 200, c 35

grab pospolity

obw 8/10 c 12

liście jesienią czerwonopomarańczowe

216 carpinus betulus Pendula
odm płacząca o wolnym wzroście, wys do 5 m

217 carpinus betulus Pinocchio
odm wąskokolumnowa o wys. ok. 6 m

NOWOŚĆ

218 carpinus betulus Rockhampton Red

grab pospolity

130-150, c 5

grab japoński

100-120, c 2

orzesznik gorzki

30-40, c 3

orzesznik owłosiony

100-120, c 3
fp 6/8 c 25

barbula klandońska

30-40, poj.

kasztan jadalny

40-50, c 3

kasztan jadalny

60-80, c 4

kasztan jadalny

80-100, c 3
fp 150, poj.

odmiana o czerwonych liściach jesienią

219 carpinus japonicus Chinese Lantern
liście piłkowane, ozdobne podobne do chmielu owocostany

CARYA
220 carya cordiformis
wysokie drzewo o jadalnych orzechach

221 carya illinoinensis
wysokie drzewo o jadalnych orzechach

CARYOPTERIS
222 caryopteris x clandonensis Blue Baloon ®
pokrój kulisty do 0,5 m nieb pachnące kwiaty

CASTANEA
223 castanea sativa Crispa
nitkowato zakończone ząbki na brzegach liści

224 castanea sativa Vincent Van Gogh
odm karłowa, zwarta, kulista, do 4 m, owoce mniejsze

225 castanea sativa Variegata
odmiana o liściach z białą obwódką
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CATALPA
226 catalpa bignonioides Aurea

surmia zwyczajna

100-120, c 5
fp 200, c 35

surmia zwyczajna

fp 150, c 15
fp 180, c 15
fp 200, 8/10

surmia wielkokwiatowa

120-140, c 10

prusznik

25-30, c 2

guzikowiec zachodni

30-40, c 3,5

guzikowiec zachodni

30-40, c 3

guzikowiec zachodni

30-40, c 3,5

grujecznik japoński

fp 200, 6/8

drzewo (15-20 m) o dużych, żółtych liściach

227 catalpa bignonioides Nana
odmiana o zwartej, kulistej koronie

228 catalpa speciosa Pulverulenta
liście marmurkowato biało nakrapiane

CEANOTHUS
229 ceanothus thyrsiflorus repens
niebieskie kwiaty latem, odmiana płożąca

CEPHALANTHUS
230 cephalanthus occidentalis Fiber Optics
odmiana karłowa

231 cephalanthus occ Magical Moonlight
odmiana karłowa

232 cephalanthus occidentalis Sugar Shack
odmiana karłowa

CERCIDIPHYLLUM
233 cercidiphyllum japonicum Amazing Grace
odmiana płacząca o szerokiej rozłożystej koronie
NOWOŚĆ

234 cercidiphyllum japonicum Glowball

grujecznik japoński

fp 110, c 10
fp 200, 8/10

grujecznik japoński

100-120, c 7,5

grujecznik japoński

fp 150, 8/10

grujecznik japoński

120-140, c 5

grujecznik japoński

fp 180, 6/8

grujecznik japoński

150-175, poj.
fp 180, 6/8

odmiana karłowa o kulistym pokroju

235 cercidiphyllum jap. Herkenrode Dwarf
odm karłowa, liście wiosną purpurowe, wys do 4-5 m

236 cercidiphyllum jap. Krukenberg Dwarf
odm półkarłowa o zwartym pokroju

237 cercidiphyllum jap. magnificum
liście nieco większe niż u gatunku

238 cercidiphyllum jap. Morioka Weeper
sercowate liście, łukowato zwisłe pędy, wąski pokrój

239 cercidiphyllum jap. Pendulum
sercowate liście, łukowato zwisłe pędy

NOWOŚĆ

240 cercidiphyllum jap. Ra ®

grujecznik japoński

fp 150, c 10

Syn. JWW3, młode liście żółtopomarańczowe

241 cercidiphyllum jap. Rotfuchs
młode liście ciemnofioletowe

grujecznik japoński
soliter

140-160, c 7,5
150-175, br.

CERCIS
242 cercis canadensis Ace of Hearts

judaszowiec amerykański

fp 120, c 35

judaszowiec amerykański

60-80, c 3

judaszowiec amerykański

30-40, c 2

odm karłowa o parasolowatej koronie

243 cercis canadensis Appalachia Red
obficie kwitnie, kwiaty czerwono-różowe

244 cercis canadensis Forest Pansy
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160-180, c 20

duże fioletowo-bordowe liście

245 cercis canadensis Hearts of Gold ®

judaszowiec amerykański

120-140, c 10
175-200, poj.

judaszowiec amerykański

120-140, c 7,5

judaszowiec amerykański

160-180, c 12

liście sercowate, żółte

246 cercis canadensis Lavender Twist ®

rośliny lisciaste

pokrój płaczący, liście zielone, różowe kwiaty

247 cercis canadensis Little Woody
odmiana karłowa do 3 m wys., zwarty pokrój

NOWOŚĆ

248 cercis canadensis Merlot

judaszowiec amerykański

250/+, c 35
fp 120, c 65

judaszowiec amerykański

150-170, c 12

jak Forest Pansy tylko mniejsza, bj zwarta i zdrowsza

249 cercis canadensis Oklahoma
winnoróżowe jaskrawe kwiaty; błyszczące liscie

NOWOŚĆ

250 cercis canadensis Pink Heartbreaker ®

judaszowiec amerykański

fp 140, c 12

pokrój płaczący, wys do 4 m, szeroko rozgałęziony
NOWOŚĆ

251 cercis canadensis Pink Pom Poms ®

judaszowiec amerykański

200-225, poj.

kwiaty duże, pełne, sterylne, jaskraworóżowe
NOWOŚĆ

252 cercis canadensis Red Force ® Minrouge3

judaszowiec amerykański

50-70, c 3

judaszowiec amerykański

50-60, poj.
100-120, c 5
200/+, c 10
fp 8/10, c 40
fp 10/12, c 40

liście czerwonopurpurowe, pokrój wyprostowany

253 cercis canadensis Ruby Falls ®
liście bordowe, pokrój płaczący

NOWOŚĆ

254 cercis canadensis Summer Tower

judaszowiec amerykański

60-80, c 7,5

odm o zielonych liściach i regularnym wyprostowanym pokroju
NOWOŚĆ

255 cercis canadensis Vanilla Twist ®

judaszowiec amerykański

200/+, c 10

judaszowiec chiński

25-30, c 3
130-150, c 12
150-170, c 25
fp 120, c 10

judaszowiec amerykański

fp 180, 10/12

pigwowiec

30-40, c 5

pigwowiec

50-60, poj.

pokrój płaczący, liście zielone, białe kwiaty

256 cercis chinensis Avondale
różowofioletowe kwiaty już u młodych roślin

257 cercis chinensis Don Egolf
odm sterylna, obficie kwitnie na różowo

CHAENOMELES
258 chaenomeles Cameo
kwiaty pełne, łososiowo-pomarańczowe, brak cierni

259 chaenomeles Friesdorfer Typ 205
kwiaty jasnoczerwone, przydatny na żywopłoty

NOWOŚĆ

260 chaenomeles Hot Fire ®

pigwowiec

fp 80, poj.

kwiaty intensywnie czerwone, pojedyncze
NOWOŚĆ

261 chaenomeles Red Joy

pigwowiec

fp 80, poj.

liście drobne, poskręcane, kwiaty czerwone
NOWOŚĆ

262 chaenomeles speciosa DOUBLE TAKE

pigwowiec

prawie sterylne, kwiaty pełne, obfite kwitnienie
odmiany: Mango Storm, Pink Storm, Scarlet Storm, Orange Storm

263 chaenomeles Tortuosa

pigwowiec

20-30, c 2
30-40, c 3
125/+, c 18
30-40, c 3

poskręcane pędy
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264 chaenomeles Vesuvius

rośliny lisciaste

pigwowiec

30-40, c 4

zimokwiat wczesny

60-80, c 10

śniegowiec chiński

40-50, poj.
140-150, c 7,5
150-175, br.

wys do 1,5 m, kwiaty pojedyncze, ciemnoczerwone

CHIMONANTHUS
265 chimonanthus praecox
jasnożółte, pachnące kwiaty na przedwiośniu

CHIONANTHUS
266 chionanthus retusus
pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach
NOWOŚĆ

267 chionanthus retusus Botanica Beauty

śniegowiec chiński

c2

śniegowiec wirginijski

c3
150-170, c 10
fp 120, br.

chitalpa taszkiencka

c3

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

czystek

30-40, poj.

obfitsze kwitnienie, bardziej efektowne kwiaty

268 chionanthus virginicus
pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach

CHITALPA
269 x chitalpa tashkentensis Summer Bells ®
kwiaty różowe, powtarza kwitnienie w końcu lata

CISTUS
270 cistus x argenteus Peggy Sammons
krzew zimozielony, kwiaty różowe, wys do 1 m

271 cistus x argenteus Silver Pink
odporna odmiana o moreloworóżowych kwiatach

272 cistus x dansereaui Decumbens
zimozielona krzewinka, kwiaty białe, pokrój płożący

273 cistus x oblongifolius
C. laurifolius x C. inflatus, kwiaty białe

274 cistus x pulverulentus
zimozielony, kwiaty różowe

275 cistus x purpureus
zimozielony, szeroki krzew wys do 1,5 m, kwiaty różowe

276 cistus salvifolius May Snow
kwiaty różowe, liście zimozielone, omszone

CLEMATIS
NOWOŚĆ

277 clematis alpina Ocean Pearl

powojnik

c2

kwiaty pełne i pojedyncze, niebieskie
NOWOŚĆ

278 clematis chiisanensis Amber

powojnik

c2

kwiaty żółte, pełne, Roślina Roku - Chelsea 2016
NOWOŚĆ

279 clematis Taiga

powojnik

c2

szczęślin późny

120-140, c 5

kwiaty fioletowe, końcówki płatków kremowe

CLERODENDRON
280 clerodendron trichotomum
ciepłolubny krzew do 2 m kwitnący od VIII do X
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rośliny lisciaste

CLETHRA
281 clethra alnifolia Hokie Pink

orszelina zwyczajna

50-60, br.

orszelina zwyczajna

c3

orszelina zwyczajna

100-125, br.

orszelina szara

40-50, c 3

moszenki pośrednie

40-60, c 5

komptonia amerykańska

20-40, c 2

dereń skrętolistny

70-90, poj.

dereń skrętolistny

60-80, c 3
110-120, c 25

dereń skrętolistny

80-100, c 7,5

dereń skrętolistny

110-130, c 10

różowe pachnące kwiaty od VII do IX, kolory jesienne

282 clethra alnifolia Pink Spire
różowe pachnące kwiaty od VII do IX

283 clethra alnifolia Ruby Spice
różowe pachnące kwiaty od VII do IX

284 clethra barbinervis
krzew do 3 m, kwiaty białe, pachnące

COLUTEA
285 colutea x media Copper Beauty
brązowo-żółte kwiaty, strąki w kolorze miedzi

COMPTONIA
286 comptonia peregrina
gat z Ameryki Pół. Liście o aromatycznym zapachu

CORNUS
287 cornus alternifolia Argentea
wys do 3 m, piętrowy układ gałęzi, liście białopstre

288 cornus alternifolia Golden Shadows
syn. Wstackman. Duże liście o żółtym obrzeżeniu

289 cornus alternifolia Pinky Spot ®
liście biało-różowo pstre, gęsty pokrój

290 cornus alternifolia Silver Giant
małe liście z wąskim, białym marginesem

NOWOŚĆ

291 cornus alternifolia Yama Buki

dereń skrętolistny

60-80, c 5

duże liście, zielone z żółtą poświatą
NOWOŚĆ

292 cornus x Celestial Shadow

dereń, cornus kousa x florida

70-90, poj.
130-150, c 10

dereń pagodowy

80-100, c 7,5

dereń pagodowy

80-100, c 7,5
150-170, c 12

dereń pagodowy

30-40, c 5
40-50, c 5
60-80, c 5
140-160, poj.

dereń

140-160, c 15
200-225, br.

dereń kwiecisty

90-110, c 5

dereń kwiecisty

140-160, c 15

liście żółto obrzeżone, podsadki białe

293 cornus controversa Candle Light
młode liście żółte, piętrowy układ gałęzi

294 cornus controversa Goldstar
młode liście żółto pstre, piętrowy układ gałęzi

295 cornus controversa Variegata
biało obrzeżone liście, piętrowy układ gałęzi

296 cornus x Eddie White Wonder
c. florida x c. nuttalii, duże, białe podsadki kwiatowe

297 cornus florida Alba Plena
podwójna ilość białych podsadek kwiatowych

298 cornus florida Cherokee Chief
szybko rosnąca odmiana o różowych podsadkach

NOWOŚĆ

299 cornus florida Cherokee Sunset

dereń kwiecisty

50-60, c 10
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rośliny lisciaste

duże różowe podsadki, liście żółto pstre
NOWOŚĆ

300 cornus florida Firebird ®

dereń kwiecisty

50-60, poj.

dereń kwiecisty

fp 90, c 10

dereń kwiecisty

120-140 c 7,5

dereń kwiecisty

c2
60-80, poj.

różowe kwiaty, liście biało obrzeżone, młode purpurowe

301 cornus florida Pendula
małe drzewko o płaczącym pokroju

302 cornus florida Pink Flame
młode liście różowe, później żółto obrzeżone

303 cornus florida Rainbow
liście żółtawo obrzeżone, podsadki białe

NOWOŚĆ

304 cornus florida Urbiniana

dereń kwiecisty

40-50, poj.

dereń Hessego

80-90, c 7,5

dereń kousa

160-170, c 12

dereń kousa

180-200, c 12

podsadki białe, wygięte ku górze, do - 15 st C

305 cornus hessei Erecta
liście ciemnoziel. pomarszczone, pędy wyprostowane

306 cornus kousa Angyo Dwarf
odmiana karłowa o wąskich, białych podsadkach

307 cornus kousa Autumn Rose
odm półkarłowa, podsadki zielonkawobiałe, jasne liście

NOWOŚĆ

308 cornus kousa Beni Fuji ®

dereń kousa

80-100, c 7,5

dereń kousa

150-170, c 7,5

dereń kousa

160-180, c 7,5

dereń kousa

fp 100, c 10

najbardziej czerwone podsadki wśród odmian c. kousa

309 cornus kousa Bultinck's Giant Flower
duże białe podsadki kwiatowe

310 cornus kousa Bultinck's Red Foliage
młode liście purpurowoczerwone

311 cornus kousa Bultinck's Weeping
małe drzewko o płaczącym pokroju

NOWOŚĆ

312 cornus kousa Cappucino

dereń kousa

80-100, c 5
120-150 c 7,5
160-180, c 7,5

dereń kousa

120-140, c 5
180-200, c 20
220-250, c 25

dereń kousa

100-120, c 7,5
140-160, c 7,5
220-250 c 12
250-300 c 35

liście purpurowe, podsadki kremowobiałe

313 cornus kousa China Girl
klasyczna odmiana obficie kwitnąca, podsadki białe

314 cornus kousa chinensis
małe drzewo, podsadki białe, nieco szersze

NOWOŚĆ

315 cornus kousa Doubloon

dereń kousa

140-160 c 25
220-250 poj.

dereń kousa

120-140, c 5

dereń kousa

60-80, c 5

dereń kousa

130-150, c 10

dereń kousa

fp 100 c 12
fp 120 c 12

dereń kousa

40-60, c 2

półpełne, białe podsadki kwiatowe

316 cornus kousa Dwarf Pink
forma karłowa, pokrój kolumnowy, podsadki różowe

317 cornus kousa Eurostar
bardzo długi okres kwitnienia - od VI aż do jesieni

318 cornus kousa Eva ® [Eva's Beauty]
fragmenty liści kremowo białe

319 cornus kousa Girard's Nana
odm karłowa, roczne przyrosty do 15 cm, podsadki białe

320 cornus kousa Laura
liście biało obrzeżone, białe podsadki, wys. 2 m
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321 cornus kousa Lizzie P

dereń kousa

rośliny lisciaste

fp 60, c10

odmiana karłowa o białych podsadkach
NOWOŚĆ

322 cornus kousa Le Try Delicatesse

dereń kousa

160-180 c 7,5

białe podsadki z różowym marginesem
NOWOŚĆ

323 cornus kousa Le Try Framboisii

dereń kousa

120-150, c 7,5

szybko rosnący, podsadki bladoróżowe
NOWOŚĆ

324 cornus kousa Melanie

dereń kousa

100-125, br.

dereń kousa

160-180, c 7,5

liście biało pstre, pokrój wąski, wyprostowany

325 cornus kousa Milky Way
białe, większe niż u gatunku podsadki

NOWOŚĆ

326 cornus kousa Moonbeam

dereń kousa

180-200, c 7,5
200/+, c 25

dereń kousa

180-200, c 10

duża mrozoodporność (-29 C), duże białe, podsadki

327 cornus kousa Peve Limbo
biało obrzeżone liście

NOWOŚĆ

328 cornus kousa Pink Lips

dereń kousa

60-80, c 3

dereń kousa

100-120, c 7,5
120-150, poj.

dereń kousa

80-100, c 10

dereń kousa

fp 100, c 10

dereń kousa

175-200, br.

dereń kousa

180-200, poj.

dereń kousa

120-140, c 10

liście białopstre, wąskie podsadki o róż brzegu

329 cornus kousa Satomi
klasyczna odmiana o różowych podsadkach

330 cornus kousa Satomi Akatsuki
liście kremowo obrzeżone, różowe podsadki

331 cornus kousa Satomi Compact
odm o zwartym pokroju i różowych podsadkach

332 cornus kousa Silver Cup
białe podsadki wygięte ku górze

333 cornus kousa Sluis Slim
odmiana o zwartym kolumnowym pokroju

334 cornus kousa Snow Flurry
odm obficie kwitnąca o białych podsadkach

NOWOŚĆ

335 cornus kousa Summer Gold

dereń kousa

70-90, c 7,5

dereń kousa

60-80, c 5

dereń kousa

160-180 c 12

liście ze złocistożółtym marginesem, podsadki białe

336 cornus kousa Summer Fun
liście biało obrzeżone, podsadki białe

337 cornus kousa Summer Majesty
podsadki białe, później różowiejące, długo kwitnie

NOWOŚĆ

338 cornus kousa Teresa

dereń kousa

40-50, c 3

dereń kousa

60-80, br.
80-100, c 7,5

dereń kousa

160-180, c 7,5

dereń kousa

150-175, br.

dereń kousa

50-70, c 5
80-100, c 5

dereń jadalny

180-200, c 7,5

liście z wąskim białym marginesem, podsadki białe

339 cornus kousa Teutonia
niemiecka wcześnie kwitnąca odm o białych podsadkach

340 cornus kousa Weaver's Weeping
odm o płaczącym pokroju i białych podsadkach

341 cornus kousa Weisse Fontaine
wąski pokrój, długi okres kwitnienia

342 cornus kousa White Dusted
liście biało nakrapiane, podsadki białe, zaostrzone

343 cornus mas Cecylia, Cynober, Cyryl, Cyprian
polskie odmiany owocowe z Arboretum w Sycowie
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rośliny lisciaste

NOWOŚĆ

344 cornus mas Helen

dereń jadalny

80-90, c 7,5

dereń jadalny

30-40, c 2
120-140, c 3

dereń jadalny

40-60, c 4

dereń jadalny

20-30, c 2

dereń jadalny

100-120, c 4

dereń jadalny

140-160, c 5

dereń jadalny

120-140, c 5

dereń jadalny

50-70, c 2
250-300, c 90

dereń jadalny

fp 80, c 5

dereń lekarski

30-40, c 3

ukraińska odm owocowa, wyjątkowo mrozoodporna

345 cornus mas Jolico
jadalne, bardzo duże owoce (do 6,5 g) o małej pestce

346 cornus mas Kasanlak
bułgarska odmiana owocowa, waga owoców 5-6 g

347 cornus mas Pyramidalis
stara odmiana o piramidalnym wyprostowanym pokroju

348 cornus mas Schumener
plenna odmiana owocowa z Bułgarii, owoce 5,5-6,5 g

349 cornus mas Słowianin
polska odmiana owocowa z Arboretum Bolestraszyce

350 cornus mas Titus
odmiana owocowa ze Słowacji, owoce 1,8-2,5 g

351 cornus mas Variegata
liście zielone z kremową obwódką

352 cornus mas Vidubetskiy [Red Star]
odmiana owocowa z Ukrainy, owoce do 7,5 g

353 cornus officinalis Kintoki
obfite kwitnienie, siarkowo-żółte kwiaty

NOWOŚĆ

354 cornus x Rosy Teacups ® KN144-2

dereń

60-80, poj.

dereń, cornus kousa x florida

50-60, c 3
60-80, c 5

wyjątkowo duże, różowe podsadki

355 cornus x rutgersensis Rutdan [Celestial]
syn. Galaxy, bardzo duże białe podsadki

NOWOŚĆ

356 cornus x rutgersensis Rutgan [Stellar Pink]

dereń, cornus kousa x florida

40-60, c 3
70-80, c 5
150-170 poj.

dereń, cornus kousa x nuttallii

60-80, c 5

dereń

80-100, poj.

trawa pampasowa

c 7,5

mieszaniec Ortona, podsadki bladoróżowe

357 cornus x rutgersensis Starlight
białe podsadki średnicy 8-10 cm

358 cornus x Venus ® KN30-8
wyjątkowo duże, białe podsadki

CORTADERIA
359 cortaderia selloana
kępiasty pokrój, wys do 2 m, duże białe wiechy

CORYLOPSIS
NOWOŚĆ

360 corylopsis glabrescens Lemon Drop

leszczynowiec nagi

80-100, c 10

l. skąpokwiatowy

50-60, c 5

leszczynowiec kłosowaty

160-180, c 10

leszczyna pospolita

80-100, c 5

odmiana obficiej kwitnąca niż gatunek

361 corylopsis pauciflora
krzew do 2 m, żółte, dzwonkowate kwiaty w marcu

362 corylopsis spicata
krzew do 2 m, kwiaty jasnożólte, pachnące (III)

CORYLUS
363 corylus avellana Anaconda
powyginane i wydłużone pędy
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364 corylus avellana Contorta

leszczyna pospolita

50-70, c 7,5
80-100, c 4

leszczyna pospolita

40-60, c 3
80-100, c 7,5
fp 120, c 10

skręcone pędy, pomarszczone liście, kwitnie w III

365 corylus avellana Red Majestic ®
skręcone pędy, liście bordowe

366 corylus avellana Twister

rośliny lisciaste

NOWOŚĆ

leszczyna pospolita

50-60, poj.
fp 120, c 12

perukowiec podolski

40-50, poj.

perukowiec podolski

25-30, c 2
30-40, poj.

bardziej zwarty pokrój, pogięte pędy

COTINUS
367 cotinus coggygria Dusky Maiden ®
liście purpurowe, pokrój zwarty, rozkrzewiony

368 cotinus coggygria Golden Spirit ® Ancot
liście żółte przez cały okres wegetacji

NOWOŚĆ

369 cotinus coggygria Lilla ®

perukowiec podolski

50-60, c 7,5

odm półkarłowa, zwarta, liście bordowofioletowe
NOWOŚĆ

370 cotinus coggygria Red Spirit ®

perukowiec podolski

25-30, c 2

perukowiec podolski

fp 80, c 7,5

perukowiec podolski

50-60, c 12

perukowiec podolski

30-40, c 3,5

perukowiec

140-160, c 7,5

głóg dwuszyjkowy

fp 6/8, poj.

głóg jednoszyjkowy

160-180, c 15

szczodrzeniec

c2

liście zielone, obfite różowe kwiatostany

371 cotinus coggygria Royal Purple
liście o intensywnym ciemnoczerwonym kolorze

372 cotinus coggygria Smokey Joe ®
liście zielone, obfite różowe kwiatostany

373 cotinus coggygria Young Lady ®
liscie zielone, kwiatostany różowe, obficie kwitnie

374 cotinus x Flame
atrakcyjne kolory jesienne

CRATAEGUS
375 crataegus laevigata Paul's Scarlet
ciemnoróżowe, pełne kwiaty V-VI, wys. 6-8 m

376 crataegus monogyna Variegata
liście biało pstre, kwiaty białe

CYTISUS
377 cytisus w odmianach

odm.: praecox, Allgold, Apricot Gem, Hollandia, White Lion, Andreanus Splendens, Boskoop Ruby, Lena, Roter Favorit

DAPHNE
378 daphne mezereum Rubra

wawrzynek wilczełyko

50-60, c 5

daphniphyllum

100-125, br.

dawidia chińska

125-150, br.

selekt o ciemniejszych kwiatach

DAPHNIPHYLLUM
379 daphniphyllum macropodum
krzew zimozielony (Japonia, Chiny, Korea)

DAVIDIA
380 davidia involucrata
osobliwe, białe podsadki kwiatowe
NOWOŚĆ
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381 davidia involucrata Lady Sunshine

rośliny lisciaste

dawidia chińska

20-30, c 2

dawidia chińska

10-15, c 5
fp 80, poj.
fp 180, poj.

palecznik Fargesa

120-140, c 12
180-200, c 25

liście żółtopstre

382 davidia involucrata Sonoma
większe kwiaty, kwitną już 2 letnie rośliny

DECAISNEA
383 decaisnea fargesii
ozdobne owoce - sinoniebieskie mięsiste strąki

DEUTZIA
NOWOŚĆ

384 deutzia NCDX2 Yuki Cherry Blossom

żylistek

20-30, c 3

odmiana karłowa do 0,5 m o różowych kwiatach
NOWOŚĆ

385 deutzia NCDX1 Yuki Snowflake

żylistek

30-40, c 3

hebanowiec kaki

60-80, poj.

dipelta brzuchata

40-50, br.

dwukwiat judaszolistny

100-120, c 12

kolcosił Siebolda

c3

enkiant dzwonkowaty

70-90, c 7,5

trzmielina oskrzydlona

50-60, br.

odmiana karłowa do 0,5 m o białych kwiatach

DIOSPYROS
386 diospyros kaki
drzewo owocowe do 15 m o czarnym drewnie

DIPELTA
387 dipelta ventricosa
lejkowate różowe kwiaty z pomarańczową gardzielą

DISANTHUS
388 disanthus cercidifolius
krzew z Azji o atrakcyjnych liściach jesienią

ELEUTHEROCCUS
389 eleutheroccus sieboldianus Variegatus
mały krzew o dłoniasto złożonych pstrych liściach

ENKIANTHUS
390 enkianthus campanulatus Victoria
czerwone dzwonkowate kwiaty, atrakcyjne kolory jesienne

EUONYMUS
391 euonymus alatus
listewki korkowe, szkarłatne liście jesienią
NOWOŚĆ

392 euonymus alatus Blade Runner

trzmielina oskrzydlona

80-100, c 7,5

trzmielina oskrzydlona

120-140, c 15

trzmielina oskrzydlona

40-60, c 3
fp 90, c 12

trzmielina Bungego

120-140, c 7,5

szerokie listewki korkowe już na młodych roślinach

393 euonymus alatus Chicago Fire
syn: Timber Creek. Szybko rosnąca

394 euonymus alatus Compactus
zwarty pokrój, szkarłatne liście jesienią

395 euonymus bungeanus Pendulus
syn. E. maackii Pendulus. Przewisające pędy
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396 euonymus europaeus Albofructus

rośliny lisciaste

trzmielina pospolita

fp 60, c 7,5

trzmielina Maksymowicza

50-60, c 7,5

trzmielina

30-40, c 3

trzmielina ostrolistna

60-80, c 5

trzmielina płaskoogonkowa

fp 60, c 12
fp 120, c 15

odmiana białoowocowa

397 euonymus maximowiczianus
rzadki gat z Chin o ozdobnych owocach, wys do 2,5 m

398 euonymus myrianthus
zimozielony gat z Chin o żółtych owocach

399 euonymus oxyphyllus
odporna na mróz, owoce bez skrzydełek

400 euonymus planipes
karminowoczerwone owoce

EXOCHORDA
NOWOŚĆ

401 exochorda x macrantha Lotus Moon ®

obiela mieszańcowa

40-50, c 4

syn. Bailmoon. Obficie kwitnący na biało krzew

402 exochorda x macrantha The Bride
obficie biało kwitnąca, pędy przewieszające się

403 exochorda Magical Springtime ®

obiela mieszańcowa
NOWOŚĆ

soliter

obiela mieszańcowa

c2
200-220 c 35
40-50, poj.

odm karłowa o zwartym wyprostowanym pokroju
NOWOŚĆ

404 exochorda racemosa Niagara ®

obiela wielkokwiatowa

40-60, poj.

buk karbowany

80-100, c 10

buk Englera

25-30, c 2

buk długoszypułkowy

110-120, c 30

buk wschodni

20-30, c 2

buk wschodni

250-300, c 12

buk pospolity

300/+ 6/8 c 15

buk pospolity

40-60, c 2

buk pospolity

90-100, c 7,5

odmiana karłowa, obficie kwitnąca, pędy przewieszone

FAGUS
405 fagus crenata
gatunek z Japonii o jajowatych karbowanych liściach

406 fagus engleriana
gatunek z Chin o matowych liściach z falistymi brzegami

407 fagus longipetiolata
zagrożony wyginięciem gat z Chin i Wietnamu

408 fagus orientalis
gat z Płw Bałkańskiego i Kaukazu

409 fagus orientalis Iskander
odm wąskokolumnowa, liście zielone

410 fagus sylvatica Aniek
odmiana wąskokolumnowa, liść zielony

411 fagus sylvatica Ansorgei
liście wąskie, wydłużone, ciemnopurpurowe

412 fagus sylvatica Aspleniifolia
liście wąskie, powcinane, małe owoce

NOWOŚĆ

413 fagus sylvatica Asterix ®

buk pospolity

25-30, c 5

buk pospolity

140-160, c 15

buk pospolity

40-60, c 4
fp 100, c 7,5

buk pospolity

140-160, c 7,5

odmiana miniaturowa, liście zielone

414 fagus sylvatica Atropunicea
syn. Atropurpurea, odmiana o purpurowych liściach

415 fagus sylvatica Aurea Pendula
wąski, płaczący pokrój, liście złocistożółte

416 fagus sylvatica Black Swan
płaczący, liście purpurowe, wygięty spiralnie przewodnik

NOWOŚĆ

417 fagus sylvatica Bolvorm

buk pospolity

fp 180, 8/10
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odmiana o kulistej, zwartej koronie

418 fagus sylvatica Brathay Purple

buk pospolity

60-80, c 7,5

buk pospolity

200-250, c 12

buk pospolity

175-200 c 7,5
fp 8/10, br.

buk pospolity

250-300, c 15
fp 8/10, br.

buk pospolity

120-140, c 7,5
300/+, poj.

buk pospolity

180-220, c 60

buk pospolity

180-200, c 90

buk pospolity

25-30, c 4

buk pospolity

70-90, c 5

buk pospolity

80-100, c 7,5

buk pospolity

fp 80, c 12

buk pospolity

250-300, c 15
fp 225, 8/10

liście brąz-czerw. poskręcane, wolny wzrost

419 fagus sylvatica Dawyck
pokrój kolumnowy, liście zielone

420 fagus sylvatica Dawyck Gold
pokrój wąskokolumnowy, liście żółte

421 fagus sylvatica Dawyck Purple
pokrój wąskokolumnowy, liście ciemnopurpurowe

422 fagus sylvatica Flagellaris
rzadko rozmieszczone pędy boczne, duże liście

423 fagus sylvatica Franken
liście zielone, biało upstrzone, gałązki z pomar. odcieniem

424 fagus sylvatica Friso
odm z Węgier, liście purpurowe, odporne na słońce

425 fagus sylvatica Gold Edge
małe liście z żółtym obrzeżeniem

426 fagus sylvatica Long Red
liście owalne, wydłużone, spiczaste i czerwone

427 fagus sylvatica Marmorata
liście zielone, drobno, kremowo upstrzone

428 fagus sylvatica Mercedes
odm karłowa, gęsty pokrój, liście powcinane, zielone

429 fagus sylvatica Pendula
odmiana płacząca o zielonych liściach

NOWOŚĆ

430 fagus sylvatica Prince of Darkness

buk pospolity

40-60, c 5

wyjątkowo ciemne liście, najmłodsze czerwone
NOWOŚĆ

431 fagus sylvatica Purple Drongo Weeper

buk pospolity

fp 150, 4-letni

buk pospolity

160-180, c 7,5
200-225, br.

buk pospolity

100-120, c 5
fp 200, c 25

buk pospolity

25-30, c 2

buk pospolity

80-100, poj.
200-220 c 12

buk pospolity

80-100, c 4

buk pospolity

200-250, poj.

nowa odmiana płacząca o purpurowych liściach

432 fagus sylvatica Purple Fontain
pokrój wąski, płaczący, liście ciemnopurpurowe

433 fagus sylvatica Purpurea Pendula
pokrój płaczący, liście ciemnopurpurowe

434 fagus sylvatica Purpurea Tortuosa
liście purpurowe, poskręcane pędy

435 fagus sylvatica Purpurea Tricolor
liście purpurowo-różowe wiosną

436 fagus sylvatica Red Obelisk
pokrój zwarty kolumnowy, liście purpurowe, pofalowane

437 fagus sylvatica Rohan Gold
liście powcinane o pofalowanych brzegach, żółte

NOWOŚĆ

438 fagus sylvatica Rohan Green Weeping

buk pospolity

fp 120, c 7,5

buk pospolity

220-250, c 12

buk pospolity

30-50, c 5

liście zielone, pofalowane, pokrój płaczący

439 fagus sylvatica Rohan Obelisk
liście zielone, karbowane, pokrój wąskokolumnowy

440 fagus sylvatica Rohan Weeping
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liście ciemnopurpurowe, pofalowane, pokrój płaczący

441 fagus sylvatica Silbertaler

buk pospolity

40-50, poj.

buk pospolity

120-140, c 5

buk pospolity

200-250 c 12

buk pospolity

200/+, c 12

bambus ogrodowy

50-60, poj.

bambus ogrodowy

c 1,5

bambus ogrodowy

150-175, poj.

bambus ogrodowy

40/+, c 4

bambus ogrodowy

60-80, poj.

bambus ogrodowy

80-100, poj.

forsycja pośrednia

fp 80, poj.

forsycja pośrednia

60-80, c 7,5

forsycja pośrednia

40-50, c 5

forsycja zwisła

40-60, c 3

forsycja zielona

70-90, c 7,5

forsycja zielona

60-80, c 5

liście kremowo pstre

442 fagus sylvatica Striata
liście zielone, poprzecznie paskowane

443 fagus sylvatica Swat Magret
ciemnopurpurowe, duże liście o falistych brzegach

444 fagus sylvatica Zlatia
liście złocistożółte, nie przypalane przez słońce

FARGESIA
444 fargesia murielae Asian Art (Famuri29)
mrozoodporny bambus ogrodowy, wys do 3 m, żółte źdźbła

445 fargesia murielae Selection
mrozoodporny bambus ogrodowy, wys do 3 m

446 fargesia murielae Superjumbo ®
mrozoodporny bambus ogrodowy, wys do 3 m

447 fargesia murielae Tauro
mrozoodporny żywozielony bambus ogrodowy, wys do 2 m

448 fargesia murielae Vampire
mrozoodporny, pędy purpurowe, wys do 2 m

449 fargesia x Winter Joy
F nitida x F. murielae, mrozoodporny do 3 m

FORSYTHIA
450 forsythia intermedia Courtalyn
syn. Week-end. Krzew do 2 m o żółtych kwiatach

451 forsythia intermedia Era
złotożółte kwiaty wczesną wiosną, liście kremowopstre

452 forsythia intermedia Nimbus ® Show Off
wys do 50 cm, obfite kwitnienie, gęsty pokrój

453 forsythia suspensa Aurea
żółte kwiaty, żółte liście

454 forsythia viridissima Citrus Swizzle ®
odm karłowa o żółto obrzeżonych liściach

455 forsythia viridissima Kumson
liście zielone o kremowym żyłkowaniu

FOTHERGILLA
NOWOŚĆ

456 fothergilla gardenii Brian Upchurch

fotergilla większa

40-60, c 5

fotergilla pośrednia

c2
50-60, c 4

franklinia amerykańska

c3
180-200, c 10

syn. Carolina odm karłowa do 1 m, brzeg liści piłkowany

457 fothergilla x intermedia Blue Shadow ®
odmiana o sinoniebieskich liściach

FRANKLINIA
458 franklinia alatamaha
gat z USA, kwitnie jak stewartia jesienią
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FRAXINUS
459 fraxinus excelsior Abiona

jesion wyniosły

fp 30, c 3

jesion wyniosły

fp 200, 12/14

jesion wyniosły

fp 120, 4-letni

jesion wyniosły

fp 90, c 12

jesion wyniosły

fp 10/12, c 90

jesion wyniosły

fp 180, 6/8

jesion wyniosły

fp 200, 8/10

iglicznia trójcierniowa

fp 80, c 10

odm miniaturowa o zwartym pokroju, wys ok. 1 m

460 fraxinus excelsior Aurea Pendula
pomarańczowo-żółte przewisające pędy

461 fraxinus excelsior Crispa
ciemnozielone, pomarszczone liście, zwarty pokrój

462 fraxinus excelsior Erosa
silnie zredukowana blaszka liściowa

463 fraxinus excelsior Jaspidea
drzewo o żółtopomarańczowej korze

464 fraxinus excelsior Monophylla Pendula
odmiana jednolistna o płaczącym pokroju

465 fraxinus excelsior Pendula
pokrój płaczący

GLEDITSIA
466 gleditsia triacanthos Elegantissima
odm karłowa, bezcierniowa o zielonych liściach
NOWOŚĆ

467 gleditsia triacanthos Emerald Cascade

iglicznia trójcierniowa

80-100, c 5

iglicznia trójcierniowa

120-140, poj.

iglicznia trójcierniowa

100-120, c 5
180-200, c 7,5

griselinia

60-80, poj.

gunnera olbrzymia

c3

ośnieża drzewiasta

140-160, c 12

ośnieża drzewiasta

60-80, c 5

ośnieża dwuskrzydła

100-120, c 4
fp 200 22/25

ośnieża czteroskrzydła

40-60, c 3

pokrój płaczący, liście żółte

468 gleditsia triacanthos Pendula
Syn. Bujotii. Pokrój płaczący, listki wąskie, zielone

469 gleditsia triacanthos Rubylace
odm bezcierniowa, młode liście brązowopurpurowe

GRISELINIA
470 griselinia littoralis Variegata
zimozielony krzew o żółtopstrych liściach

GUNNERA
471 gunnera manicata
wielkie, ciemnozielone liście do 2 m średnicy

HALESIA
472 halesia monticola Rosea
dzwonkowate, bladoróżowe kwiaty w kwietniu

473 halesia monticola Variegata
liście z wąskim, kremowym marginesem

474 halesia tetraptera
Syn.: H. carolina. Małe drzewo (6-8 m) z Ameryki Pół.

475 halesia tetraptera Uconn Wedding Bells
bardziej symetryczny pokrój, większe kwiaty

HAMAMELIS
NOWOŚĆ

476 hamamelis x intermedia Angelly

oczar pośredni

60-80, poj.
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zwarty pokrój, wolny wzrost, kwiaty żółte, późne, pachnące

477 hamamelis x intermedia Aphrodite

oczar pośredni

80-100, c 12

oczar pośredni

60-80, c 5

oczar pośredni

60-80, c 3

oczar pośredni

60-80, c 5

oczar pośredni

60-80, br.

oczar pośredni

60-80, c 12

oczar pośredni

100-120, c 7,5

oczar pośredni

60-80, br.

oczar pośredni

fp 100, c 10

oczar pośredni

c2

oczar japoński

100-120, c 10
fp 110, c 15

oczar omszony

60-80, c 10

oczar omszony

c2

oczar wiosenny

30-40, poj.
50-60, poj.
60-80, poj.

oczar wiosenny

60-80, br.

bluszcz pospolity

30-50, c 7,5

oryginalne pomarańczowo-czerwone kwiaty

478 hamamelis x intermedia Arnold Promise
żółte kwiaty o silnym zapachu

479 hamamelis x intermedia Danny
płatki ciemnoczerwone, jaśniejące ku górze, pachnie

480 hamamelis x intermedia Double Gold
kwiaty żółte, liście z żółtym obrzeżeniem

481 hamamelis x intermedia Feuerzauber
szybko rosnący, kwiaty czerwone, zapach słaby

482 hamamelis x intermedia Gimborn's Perfume
kwiaty żółte, o silnym, słodkim zapachu

483 hamamelis x intermedia Jelena
odmiana o kwiatach pomarańczowych, bez zapachu

484 hamamelis x intermedia Rubin
kwiaty czerwone o słabym zapachu

485 hamamelis x intermedia Vesna
kwiaty jasnopomarańczowe o silnym zapachu

486 hamamelis x intermedia Yamina
liście wiosną purpurowe, kwiaty żółte

487 hamamelis japonica Pendula
żółte kwiaty, pokrój kopulasty, płaczący

488 hamamelis mollis Gold Edge
liście z kremowym marginesem, kwiaty żółte

489 hamamelis mollis Jermyn's Gold
kwiaty złocistożółte, pachnące, wcześnie kwitnie

490 hamamelis vernalis Amethyst
kwiaty fioletowo bordowe, pachnące

491 hamamelis vernalis Sandra
liście wiosną purpurowo nabiegłe, kwiaty żółte

HEDERA
492 hedera helix Arborescens
forma dojrzała, zimozielony krzew kwitnący jesienią
NOWOŚĆ

493 hedera helix Ice cream

bluszcz pospolity

p9
c2

helwingia chińska

c2

heptakodium chińskie

60-80, c 5

forma dorosła, zimozielona, liście biało pstre

HELWINGIA
494 helwingia chinensis
drobne kwiaty na nerwie głównym górnej strony liści

HEPTACODIUM
495 heptacodium miconioides
rzadka roślina z Chin kwitnąca we IX na biało
NOWOŚĆ

496 heptacodium miconioides Tianshan ®

heptakodium chińskie

c3

Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 61/8980240, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl

25

Hurtowa oferta roslin - wiosna 2017

rośliny lisciaste

bardziej zwarty pokrój i wolniejszy wzrost

HIBISCUS
497 hibiscus moscheutos Carousel ®

ketmia błotna

30-40, poj.

ketmia syryjska

70-110, c 7,5

ketmia syryjska

c2

ketmia syryjska

c2

ketmia syryjska

c2

odmiany: Giant Top, Jolly Hear, Pink Candy, Red Wine

498 hibiscus syriacus Blue Chiffon ®
kwiaty niebieskie, pełne

499 hibiscus syriacus Helene
kwiaty białe, poj z ciemnoczerw środkiem i żyłkowaniem

500 hibiscus syriacus Melrose
kwiaty poj bladoróżowe z ciemnym środkiem

501 hibiscus syriacus Russian Violet ®
kwiaty duże (śr 10 cm) pojedyncze, liliowo-różowe

502 hibiscus syriacus Summer Festival ®

NOWOŚĆ

ketmia syryjska

fioletowo-różowe duże, pełne kwiaty

503 hibiscus syriacus Summer Sunset ®

60-80, br.

NOWOŚĆ

ketmia syryjska

60-80, br.

rokitnik wąskolistny

80-100, c 4

pstrolistka sercowata

c2

howenia słodka

60-80, c 5

kwiaty duże, różowe, półpełne

HIPPOPHAE
504 hippophae rhamnoides Friesdorfer Orange
odmiana samopylna, owoce jadalne

HOUTTUYNIA
505 houttuynia cordata Flame
bylina okrywowa, liście żółto-różowo-zielone

HOVENIA
506 hovenia dulcis
jadalne zgrubiałe rozgałęzienia kwiatostanów

HYDRANGEA
NOWOŚĆ

507 hydrangea anomala glabra Crug Coral

hortensja odmienna

40-50, poj.

® hortensja krzewiasta

c 3,5

hortensja krzewiasta

30/+, c 5

pnącze o jasnoróżowych płaskich kwiatostanach

508 hydrangea arb Endless Summer Bella Anna
czerwono-różowe, kuliste kwiatostany, sztywne pędy

509 hydrangea arborescens Hayes Starburst
odmiana o pełnych, gwiazdkowatych, białych kwiatach

NOWOŚĆ

510 hydrangea arborescens Ruby Annabelle ®

hortensja krzewiasta

c3

hortensja krzewiasta

c3

hortensja krzewiasta

c3

hortensja kosmata

60-80, c 10

hortensja kosmata

80-100, c 10

hortensja otulona

20-25, c 3

syn. NCHA3, czerwono-różowe kuliste kwiatostany

511 hydrangea arborescens Strong Annabelle ®
syn. Incrediball, białe kwiatostany na silnych pędach

512 hydrangea arborescens Sweet Annabelle ®
syn. NCHA4, różowe, duże, kuliste kwiatostany

513 hydrangea aspera Hot Chocolate ®
spód liści fiolet-czerw, różowe, płaskie kwiatostany

514 hydrangea aspera Macrophylla
wys do 2 m, pędy owłosione, duże liście, kwitnie od VII

515 hydrangea involucrata Yokudanka

Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 61/8980240, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl

26

Hurtowa oferta roslin - wiosna 2017

rośliny lisciaste

wys do 1 m, kwiaty pełne, jasnoróż, podobne do begonii
NOWOŚĆ

516 hydrangea mac. Black Diamonds ®

hortensja ogrodowa

nowa seria odmian o ciemnopurpurowych liściach

c5
c 10

NOWOŚĆ

517 hydrangea macrophylla Diva Fiore ®

hortensja ogrodowa

nowa seria odmian kwitnąca na 1 rocznych pędach

30-40, c 5
c 10

NOWOŚĆ

518 hydrangea macr. Endless Summer ® Bloomstar

hortensja ogrodowa

c3

hortensja ogrodowa

c5

odmiana kwitnąca na 1 i 2 letnich pędach, ciemne pędy

519 hydrangea macr. Everbloom Blue Wonder
kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, duże niebieskie kwiaty

NOWOŚĆ

520 hydrangea macrophylla LA Dreamin' ®

hortensja ogrodowa

c5

kwiaty od różowych do niebieskich, kwitną 1 i 2 letnie pędy
NOWOŚĆ

521 hydrangea macrophylla Little XS ®

hortensja ogrodowa

c2

seria karłowych i zwartych odmian, wys. do 60 cm
NOWOŚĆ

522 hydrangea macrophylla Miss Saori ® H-20-2

hortensja ogrodowa

c3

hortensja ogrodowa

20-25, c 3

kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, kwiaty dwukolorowe

523 hydrangea macrophylla Otaksa
pierwsza odmiana ogrodowa o niebieskich kwiatach

NOWOŚĆ

524 hydrangea macrophylla Red Ace ®

hortensja ogrodowa

25-30, poj.

płatki czerwonoróżowe z białym brzeżkiem
NOWOŚĆ

525 hydrangea macrophylla Ruby Tuesday ®

hortensja ogrodowa

30-40, poj.

hortensja ogrodowa

25-30, poj.

kwiaty zmienne w kolorze - od zielonych po krwistoczerwone

526 hydrangea macrophylla Schloss Wackerbarth ®
kwiaty zmienne w kolorze - od zielonych po krwistoczerwone

NOWOŚĆ

527 hydrangea paniculata Baby Lace ®

hortensja bukietowa

60-80, c 7,5

hortensja bukietowa

30-40, c 3,5
50-60, c 10
fp 80, c 7,5

hortensja bukietowa

40/+, c 3,5

karłowa do 1,2 m pokrój kulisty, kwiaty białe

528 hydrangea paniculata Bobo ®
odmiana karłowa, zwarty pokrój, białe kwiatostany

529 hydrangea paniculata Diamant Rouge ®
kwiaty kremowe przechodzące w intensywnie różowe

NOWOŚĆ

530 hydrangea paniculata Fraise Melba ®

hortensja bukietowa

30-40, c 3,5
50-60, c 7,5

hortensja bukietowa

40-50, c 3,5

hortensja bukietowa

fp 90, c 3

hortensja bukietowa

c 7,5

hortensja bukietowa

30-40, c 3,5

hortensja bukietowa

40-50, c 3,5

hortensja bukietowa

fp 90, c 3

hortensja bukietowa

40-60, c 5
60-80, c 7,5

sztywne pędy, czerwieniejące, duże, pełne kwiatostany

531 hydrangea paniculata Great Star
ażurowe kuliste kwiatostany, płatki znacznie wydłużone

532 hydrangea paniculata Limelight
duże stożkowate zielokawobiałe kwiatostany

533 hydrangea paniculata Little Lime ®
karłowa wersja odmiany Limelight o kulistych kwiatostanach

534 hydrangea paniculata Magical Starlight ®
kwiaty płone gwiazdkowate, płatki lekko wywinięte

535 hydrangea paniculata Silver Dollar ®
późna o gęstych, białych, stozkowatych kwiatostanach

536 hydrangea paniculata Phantom
ulepszona wersja Grandiflory, b duże kwiatostany

537 hydrangea paniculata Pinky Winky ®
kwiaty białe i różowe, duża mrozoodporność
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fp 90, c 3

538 hydrangea paniculata Polar Bear

hortensja bukietowa

20-30, c 3

odm o krępym niższym pokroju,kwiatostany białe, gęste
NOWOŚĆ

539 hydrangea paniculata Sparkling

hortensja bukietowa

30-40, c 3

karłowa, zwarta o słodko pachnących białych kwiatach
NOWOŚĆ

540 hydrangea paniculata Tickled Pink

hortensja bukietowa

40-50, c 3,5

hortensja bukietowa

40-50, c 3,5

hortensja bukietowa

30-50, c 5

hortensja pnąca

100/+, c 2

hortensja pnąca

80-100, c 5

hortensja pnąca

60-80, c 5

hortensja dębolistna

50-60, c 5

hortensja dębolistna

20-30, c 2

gęste stożkowate kwiatostany, lekko wygięte płatki

541 hydrangea paniculata White Diamonds
pełne kwiatostany, kwiaty pozostają białe

542 hydrangea paniculata Vanilla Fraise ®
pełne czerwieniejące, stożkowate kwiatostany

543 hydrangea petiolaris
pnącze o białych, płaskich kwiatostanach

544 hydrangea petiolaris Mirranda
małe, żółto obrzeżone liście

545 hydrangea petiolaris Silver Lining
liście szeroko biało obrzeżone

546 hydrangea quercifolia
duże, podobne do dębu liście, purpurowe jesienią

547 hydrangea quercifolia Harmony
odmiana o olbrzymich białych kwiatostanach

NOWOŚĆ

548 hydrangea quercifolia Queen of Hearts

hortensja dębolistna

20-30, c 2

późna, o dużych kwiatostanach i obfitym kwitnieniu
NOWOŚĆ

549 hydrangea quercifolia Ruby Slippers

hortensja dębolistna

20-30, c 2
40-50, poj.

hortensja dębolistna

20-30, c 2

hortensja piłkowana

50-70, c 4

dziurawiec

20-25, poj.

ostrokrzew

fp 60, c 10

ostrokrzew kolczasty

fp 80, c 35

ostrokrzew kolczasty

100-125, br.

duże, sztywne kwiatostany, szybko czerwieniejące

550 hydrangea quercifolia Snowflake
stożkowate kwiatostany o pełnych kwiatach

551 hydrangea serrata Golden Sunlight
odmiana o żółtych liściach

HYPERCUM
552 hypericum Miracle
odmiany: Blossom, Grandeur, Marvel, Summer

ILEX
553 ilex x altaclarensis Golden King
liście całobrzegie, żółto obrzeżone, czerw. owoce

554 ilex aquifolium Alaska
odmiana obficie owocująca, liść zielony

555 ilex aquifolium Handsworth New Silver
odm żeńska, zwarta o biało pstrych liściach

NOWOŚĆ

556 ilex aquifolium Heckenzwerg ® (Wichtel)

ostrokrzew kolczasty

50-60, c 7,5

ostrokrzew kolczasty

50-60, poj.

karłowy do 30 cm, ciemnoziel., ząbkowane liście, do -22 C

557 ilex aquifolium J.C. van Toll
odm samopylna, liście ciemnozielone, całobrzegie

NOWOŚĆ

558 ilex x attenuata Sunny Foster

ostrokrzew

30-40, c 5

I. opaca x cassine, młode liście w słońcu żółte, żeński
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559 ilex cornuta Good Taste

rośliny lisciaste

ostrokrzew chiński

50-60, c 7,5

ostrokrzew karbowany

fp 50, c 15

wys do 2 m, czerwone jagody, (mieszaniec z i. pernyi)

560 ilex crenata Stokes
odm niska, karłowa, liście jasnozielone, drobne

NOWOŚĆ

561 ilex x meserveae Anny's Dwarf

ostrokrzew Meservy

fp 50, c 10

ostrokrzew Meservy

40-60, c 7,5

nowa odmiana karłowa

562 ilex x meserveae Casanova ®
liście biało pstre, kolczaste, wysoka mrozoodporność

NOWOŚĆ

563 ilex x meserveae Little Rascal ®

ostrokrzew Meservy

20-25, c 3,5

o. długoszypułkowaty

60-80, c 3
120-140, c 7,5

ostrokrzew Perny'ego

40-60, c 7,5

jaśmin nagokwiatowy

140-160, c 7,5

orzech włoski

80-100, poj.

orzech włoski

40-50, c 5

orzech włoski

70-80, c 7,5

kalmia szerokolistna

40-50, c 4

kalmia szerokolistna

80-100, c 7,5

kalmia szerokolistna

30-40, c 4

kolcosił drzewiasty

120-140, c 10

kolcosił drzewiasty

30-40, c 2

mydleniec wiechowaty

40-50, br.

odmiana karłowa, klon męski, liście zielone, małe

564 ilex pedunculosa
zimozielony, czerwone owoce na długich szypułkach

565 ilex pernyi Compacta
małe kłujące liście, czerw owoce, wys do 2 m

JASMINUM
566 jasminum nudiflorum Aureum
żółte kwiaty na przedwiośniu, żółte liście

JUGLANS
567 juglans regia Jupiter
odmiana wielkoowocowa, szczepiona

568 juglans regia Laciniata
postrzępione, mniejsze, głeboko wcięte liście

569 juglans regia Rote Donaunoot
orzechy o ciemnoczerwonym miąższu

KALMIA
570 kalmia latifolia Carousel
kwiaty białe z purpurową obwódką

571 kalmia latifolia Mitternacht
pąki bladoróżowe, kwiaty czekoladowoczarne

572 kalmia latifolia Peppermint
kwiaty bladoróżowe z promienistymi purpurowymi smugami

KALOPANAX
573 kalopanax pictus (= septemlobus)
małe drzewo o kolczastych konarach

574 kalopanax septemlobus maximowiczii
małe drzewo o kolczastych konarach, liście głęboko wcięte

KOELREUTERIA
575 koelreuteria paniculata Beachmaster
odmiana zwarta, półkarłowa, wys. do 3 m

576 koelreuteria paniculata Rosseels

mydleniec wiechowaty

150-170, c 10

odmiana szczególnie obficie kwitnąca
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rośliny lisciaste

LABURNOCYTISSUS
577 x laburnocytissus adamii

laburnocytisus Adama

30-40, c 2

złotokap alpejski

fp 90, 2-letni
fp 150, 6/8

złotokap Waterera

fp 120, poj.

złotokap Waterera

120-140 c 7,5
fp 120, poj.
fp 200, 6/8

ślazówka

c3

ślazówka

c3

ślazówka

c3

ślazówka

c3

bagno grenlandzkie

c2

lespedeza krzewiasta

c3

lespedeza Thunberga

120-140, c 7,5

ambrowiec chiński

300/+, c 25

ambrowiec amerykański

220-250, c 10

ambrowiec amerykański

80-100, c 5

chimera peryklinalna, kwiaty żółte i różowe

LABURNUM
578 laburnum alpinum Pendulum
pokrój płaczący, kwiaty żółte w długich gronach

579 laburnum x watereri Sunspire
pokrój kolumnowy, zwarty, krótsze kwiatostany

580 laburnum x watereri Vossii
kwiatostany do 50 cm długości, żółte kwiaty

LAVATERA
581 lavatera Barnsley Baby
kwiaty bladoróżowe, odmiana karłowa do 80 cm

582 lavatera Blue Bird ® 'Renlav'
kwiaty jasnofioletowe, kwitnie do końca lata

583 lavatera Chamallow ® 'Inovera'
zwarty pokrój, kwiaty jaskraworóżowe

584 lavatera Red Rum
zwarty pokrój, kwiaty czerwonoróżowe

LEDUM
585 ledum groenlandicum Helma
wiecznie zielona krzewinka o białych kwiatach w maju

LESPEDEZA
586 lespedeza bicolor Yakushima
odmiana karłowa, kwiaty fioletowopurpurowe, pachnące

587 lespedeza thunbergii White Fountain
zwisające, płożące pędy, białe motylkowate kwiaty latem

LIQUIDAMBAR
588 liquidambar acalycina
liście 3-klapowe, jesienią różowo-czerwone

589 liquidambar styraciflua
duże drzewo o atrakcyjnych kolorach jesiennych

590 liquidambar styraciflua Autumn Color
wjątkowo atrakcyjne jesienne kolory liści

NOWOŚĆ

591 liquidambar styraciflua Golden Treasure

ambrowiec amerykański

125-150, br.
200/+, c 25

ambrowiec amerykański

30-50, poj.
fp 180, c 10

ambrowiec amerykański

40-60, c 7,5

odmiana półkarłowa, liście żółto obrzeżone

592 liquidambar styraciflua Gum Ball
odmiana o kulistym, zwartym pokroju

593 liquidambar styraciflua Oakville Highlight
pokrój wąskokolumnowy, wys. do 15 m
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594 liquidambar styraciflua Pendula

rośliny lisciaste

ambrowiec amerykański

220-250, c 10

ambrowiec amerykański

160-180, c 7,5

ambrowiec amerykański

60-80, c 3
200/+, c 10
200/+, c 25

ambrowiec amerykański

220-250, c 12

tulipanowiec amerykański

220-250, c 7,5

tulipanowiec amerykański

fp 6/8, poj
fp 8/10, poj.

przewieszające się pędy boczne

595 liquidambar styraciflua Silver King
liście biało obrzeżone

596 liquidambar styraciflua Slender Silhouette
wąsko kolumnowy pokrój, atrakcyjne kolory jesienne

597 liquidambar styraciflua Worplesdon
odmiana bardziej odporna na niesprzyjające warunki

LIRIODENDRON
598 liriodendron tulipifera
drzewo do 20 m o charakterystycznych liściach

599 liriodendron tulipifera Aureomarginatum
liście z szerokim, żółtym obrzeżem

600 liriodendron tulipifera Edward Gursztyn

tulipanowiec amerykański

odmiana karłowa o kulistym pokroju

601 liriodendron tulipifera Fastigiatum

tulipanowiec amerykański

200/+, c 12
6/8 br.

tulipanowiec amerykański

250-300, c 30

tulipanowiec amerykański

200/+, c 10

tulipanowiec amerykański

200/+, c 7,5

tulipanowiec amerykański

c2

wąski, kolumnowy pokrój, wys. 8-12 m

602 liriodendron tulipifera Glen Gold

sprzedaż wstrzymana
na prośbę szkółki Gursztyn

maślanożółte wiosenne liście

603 liriodendron tulipifera Mediopictum
liście z żółtą plamą pośrodku blaszki

604 liriodendron tulipifera Rothaan
liście o pofalowanym brzegu i zaokrąglonych klapach

LIRIOPE
605 liriope muscari Big Blue
duże kwiatostany fioletowych kwiatów, błyszczące liście

LONICERA
NOWOŚĆ

606 lonicera crassifolia Little Honey

wiciokrzew

20-30, c 1,5

wiciokrzew pachnący

30-40, c 5

żółtnica pomarańczowa

140-160, c 7,5

żółtnica pomarańczowa

140-160, c 3

magnolia drzewiasta

180-200, c 12

magnolia drzewiasta

60-80, c 7,5

zimozielona płożąca krzewinka, drobne żółte kwiaty

607 lonicera fragrantissima
białe, silnie pachnące kwiaty na przedwiośniu

MACLURA
608 maclura pomifera Naughty Boy
odmiana męska

609 maclura pomifera Pretty Woman
odmiana żeńska o większych owocach

MAGNOLIA
610 magnolia acuminata
najbardziej mrozoodporny gatunek, drzewo do 30 m

611 magnolia acuminata Blue Opal
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80-100, c 3

kwiaty w pąku sinoniebieskie, po otwarciu żółte

612 magnolia Aurora

rośliny lisciaste

magnolia

220-250, c 12

magnolia

220-250, c 25

magnolia

60-100, c 7,5
100-120, poj

magnolia

200/+, c 10

wąski pokrój, kwiaty duże jasnoróżowe

613 magnolia Barbara Nell
kwiaty kremowo białe z różowym rumieńcem u podstawy

614 magnolia Bjuv
kwiaty białe, u podstawy purpurowe

615 magnolia Black Beauty
M. acuminata x M. liliiflora, b. ciemne kwiaty

616 magnolia Black Tulip ®

magnolia

100-120, c 7,5
120-140, c 7,5
soliter 200-220, c 18

magnolia

120-140, c 7,5

czarkowate, ciemnobordowe kwiaty, Vulcan x Iolanthe

617 magnolia Brixton Belle ®
hodowli Vance Hoopera, ogromne różowe kwiaty

NOWOŚĆ

618 magnolia Burgundy Star ®

magnolia

40-50, c 3
80-100, c 3

magnolia

180-200, c 15

pokrój kolumnowy, duże, ciemnoczerwone kwiaty

619 magnolia Butterflies
wielopłatkowe, żółte kwiaty, długo kwitnąca

NOWOŚĆ

620 magnolia Cameo

magnolia

40-50, c 5
60-80, poj.

magnolia

60-80, c 7,5
fp, 6/8, c 25

magnolia

70-90, c 3
fp 120, poj.

kwiaty czarkowate, czerwono-purpurowe, wewnątrz białe

621 magnolia Cleopatra
mrozoodporna, kwiaty różowoczerwone

622 magnolia Coral Lake
kwiaty żółto-jasnoróżowe, Legend x Butterflies

NOWOŚĆ

623 magnolia Crystal Tulip

magnolia

120-140, c 7,5
140-160, c 12
180-220, c 12

magnolia walcowata

60-80, c 3

magnolia

140-160, poj
160-180, poj.

magnolia

60-80, c 7,5
80-100, c 3
110-120, c 7,5

magnolia naga

220/+, c 15

magnolia naga

150-170, c 25

magnolia naga

140-160, c 12
200/+, poj.

magnolia

80-100, c 3

magnolia

80-100, poj.
220/+, c 35

magnolia

30-40, c 3
80-100, c 7,5

odmiana o białych czarkowatych kwiatach

624 magnolia cylindrica
kwiaty białe, cylindryczne, pachnące. Gat z Chin

625 magnolia Daphne
złociście żółte kwiaty, długi okres kwitnienia

626 magnolia Daybreak
b. duże, późne, pachnące, różowe kwiaty

627 magnolia denudata
białe, pachnące kwiaty kremowe u nasady, gat z Chin

628 magnolia denudata Fragrant Cloud
kwiaty jasnoróżowe, silnie pachnące

629 magnolia denudata Jade Lamp
czystobiałe czarkowate kwiaty, wys ok. 3 m

630 magnolia Early Red
wczesna, różowoczerwone kwiaty

631 magnolia Elizabeth
kremowożółte duże kwiaty dł. 12,5 cm; wys do 10 m

632 magnolia Felix Jury ®
Atlas x Vulcan, b. duże róż-czerw kwiaty
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633 magnolia Fire

rośliny lisciaste

magnolia

120-130, c 10

magnolia

40-60, c 3

kwiaty ciemnoczerwone, półpełne

634 magnolia Flamingo
M. acuminata Fertile Myrtle x M. sprengeri Diva

NOWOŚĆ

635 magnolia Frank's Masterpiece

magnolia

fp 200, c 65

magnolia

fp 6/8, br.

magnolia

120-140, c 5
160-180, c 10
180-200, poj.

magnolia

140-160, c 7,5

magnolia

30-40, c 2

magnolia

80-100, c 12
fp 130, c 25

magnolia

80-100, c 3

magnolia

160-180, c 25

magnolia

60-80, poj.
160-180, c 10

wielkie ciemne kwiaty, łukowato zwieszone pędy

636 magnolia Galaxy
mrozoodporna, kwiaty różowe dł. do 12,5 cm

637 magnolia Genie ®
ciemnobordowe, duże kwiaty, odporne na przymrozki

638 magnolia George Henry Kern
wys do 3 m, kwiaty ciemnoróżowe, średnicy 10-12 cm

639 magnolia globosa
pachnące, kremowe, zwisłe kwiaty średnicy do 7,5 cm

640 magnolia Golden Gift
odm półkarłowa o żółtych kwiatach, b obficie kwitnie

641 magnolia Golden Joy
intensywnie żółte, duże kwiaty, sztywne płatki

642 magnolia Golden Sun
duże żółte kwiaty średnicy do 18 cm, obficie kwitnie

643 magnolia Goldstar
maślanożółte kwiaty o licznych płatkach

NOWOŚĆ

644 magnolia grandiflora Alta ®

magnolia wielkokwiatowa

50-60, c 5

magnolia wielkokwiatowa

100-125, c 12

magnolia wielkokwiatowa

100-125, c 12

magnolia wielkokwiatowa

40-50, c 5

magnolia

110-130, c 5

odm o zwartym, piramidalnym pokroju

645 magnolia grandiflora Kay Parris
Little Gem x Brackens Brown Beauty, liście pofalowane

646 magnolia grandiflora Little Gem
odm półkarłowa o kolumnowym pokroju, wys do 4 m

647 magnolia grandiflora Victoria
odmiana z Kanady odporna na mróz (-26 C)

648 magnolia Hannah
duże kwiaty, purpurowo białe

NOWOŚĆ

649 magnolia Honey Tulip

magnolia

180-200, c 10

magnolia szerokolistna

20-30, c 3
200-220, c 10

magnolia

60-80, c 3

magnolia

125-150, c 12

magnolia z Kew

160-180, c 15

magnolia japońska

fp 150, 8/10

kwiaty kuliste, stabilnie maślanożółte

650 magnolia hypoleuca
syn. M. obovata, duże liście, pachnące kwiaty

651 magnolia Ian's Red
Pickard's Ruby x Vulcan, różowoczerwone kwiaty

652 magnolia Kate Brook
czarcia miotła na M. x soulangeana, wys do 2 m

653 magnolia x kewensis Wada's Memory
piramidalny pokrój do 6 m, kwiaty białe do 18 cm średnicy

654 magnolia kobus
białe kwiaty przed liśćmi, duża mrozoodporność

NOWOŚĆ

655 magnolia kobus Isis

magnolia japońska

130-150, poj.
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180-200, poj.

odmiana wąskokolumnowa z Węgier

656 magnolia liliiflora Nigra

m. czerwonokwiatowa

50-60, c 3
125-150, br.
140-160, c 7,5

magnolia Loebnera

fp 120, c 15

magnolia Loebnera

120-150, c 10

magnolia Loebnera

140-160, c 5
200-220, c 20

magnolia Loebnera

100-120, poj.
120-140, c 10
soliter 200-220, c 60
soliter fp 6/8, c 25

ciemnopurpurowe, duże kwiaty od V do VI

657 magnolia x loebneri Leonard Messel

rośliny lisciaste

kwiaty jasnoróżowe, odporna na mróz

658 magnolia x loebneri Mag's Pirouette
kwiaty białe pełne

659 magnolia x loebneri Merill
kwiaty czysto białe, wczesna, odporna na mróz

660 magnolia x loebneri Wildcat
białe kwiaty o 52 płatkach, mrozoodporna

661 magnolia macrophylla

magnolia wielkolistna

30-40, c 5

magnolia wielkolistna

20-30, c 2

magnolia

50-60, c 3

magnolia

60-80, c 5

największe liście wśród magnolii - do 1 m długości

662 magnolia macrophylla subsp. ashei
mniejsze kwiaty i liście

663 magnolia March Till Frost
kwiaty ciemnoróżowe, kwitnie całe lato

664 magnolia Maryland
virginiana x grandiflora, zimozielona, kwiaty białe

NOWOŚĆ

665 magnolia Maxine Merill

magnolia

kwiaty bladożółte, płatki nie opadają, acuminata x loebneri

80-100, c 7,5
80-100, br.

NOWOŚĆ

666 magnolia Mighty Mouse

magnolia

50-60, poj.

magnolia

150-180, c 12

magnolia lekarska

30-40, c 2
40-50, c 3

magnolia

175-200, br.
200/+, c 12

magnolia

60-80, c 7,5

magnolia

60-80, poj.

magnolia

160-180, poj.

magnolia

60-80, c 5

magnolia

220-250, c 10

magnolia Proctora

160-180, c 10

magnolia Proctora

60-80, c 3

miniaturowa wesja odmiany Genie

667 magnolia Moon Spire
odmiana o żółtych kwiatach i wąskim pokroju

668 magnolia officinalis biloba
duże liście do 0,5 m wcięte na szczycie, kwiaty kremowe

669 magnolia Peachy
wzniesiony pokrój, pomarańczowo-czerwone kwiaty

670 magnolia Pickard's Ruby
czarkowate, czerwonopurpurowe kwiaty

671 magnolia Pickard's Schmetterling
kwiaty wąskie, długie, białe z purpurową podłużną smugą

672 magnolia Pink Beauty
kwiaty bladoróżowe o wielu płatkach

673 magnolia Pink Royalty x Rose Marie
kwiaty różowe

674 magnolia Porcelain Dove
M. globosa x M. virginiana. Kwiaty białe pachnące

675 magnolia proctoriana
krzyżówka M. salicifolia x M. stellata, kwiaty białe

676 magnolia proctoriana Rosea
M. salicifolia x M. stellata, kwiaty bladoróżowe
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677 magnolia Purple Planets

magnolia

rośliny lisciaste
80-100, poj.

kwiaty duże, czarkowate, różowo-purpurowe [M. Gottschalk]
NOWOŚĆ

678 magnolia Rose Marie

magnolia

60-80, c 7,5
150-160, c 25

magnolia wierzbolistna

130-150, c 7,5

magnolia

50-60, c 3
80-100, poj.
100-125, poj.

magnolia

80-100, c 3

magnolia

150-175, br.

Dennis Ledvina; kwiaty duże, różowe, bardzo późne

679 magnolia salicifolia Concolor
duże białe kwiaty, kwitnie później niż gat.

680 magnolia Satisfaction
duże różowo-białe czarkowate kwiaty, odm półkarłowa

681 magnolia Sentinel
duże, bladoróżówe kwiaty, wąski pokrój do 5 m

682 magnolia Shirazz
m. denudata x Vulcan. Kwiaty czerwonobordowe

NOWOŚĆ

683 magnolia Shirley's Perfume

magnolia

60-80, c 7,5

magnolia Siebolda

120-140, c 7,5

magnolia Siebolda

180-200, c 7,5

magnolia Siebolda

60-80, c 5

magnolia

60-80, c 3

magnolia pośrednia

fp 120, c 12

magnolia pośrednia

80-100, br.

magnolia pośrednia

160-180, c 10
200-220, c 15

magnolia pośrednia

40-60, poj.
80-100, br.

magnolia pośrednia

140-160, c 10

magnolia pośrednia

60-80, c 3

magnolia gwiaździsta

100-120, poj.
fp 120, c 10

magnolia gwiaździsta

30-40, c 3
50-60, c 10
fp 120, c 10

magnolia gwiaździsta

110-130, c 12

magnolia gwiaździsta

140-160, c 7,5
fp 6/8, c 25

magnolia

60-80, c 7,5
fp 120, c 25

kwiaty bladoróżowe, duże, pachnące

684 magnolia sieboldii
białe, zwisające, pachnące kwiaty w czerwcu

685 magnolia sieboldii Plena
kwiaty czarkowate, częściowo półpełne, kwitnie latem

686 magnolia sieboldii White Flounces
kwiaty podwójne, 16-24 płatków, płaskie

687 magnolia Simple Pleasures
liliiflora x Norman Gould [D. Ledvina ] odporna na mróz

688 magnolia x soulangeana
duże białe kwiaty z róż. rumieńcem, do 5 m wys

689 magnolia x soulangeana Alba Superba
wczesna o czysto białych dużych kwiatach

690 magnolia x soulangeana Lennei
kwiaty ciemnoróżowe, wewnątrz białe, czarkowate

691 magnolia x soulangeana Lennei Alba
czysto białe, duże kwiaty

692 magnolia x soulangeana Rustica Rubra
czarkowate kwiaty, na zewnątrz czerwonopurpurowe

693 magnolia x soulangeana Winelight
duże, purpurowo-czerwone kwiaty 10-12 cm, wys do 5 m

694 magnolia stellata
wys. do 5 m, białe, kwiaty od III odporne na przymrozki

695 magnolia stellata Chrysanthemumiflora
kwiaty blado różowe, do 25 płatków pod różnym kątem

696 magnolia stellata Rosea
kwiaty bladoróżowe

697 magnolia stellata Royal Star
kwiaty wczesne, czysto białe, pełne (18-25 płatków)

698 magnolia Sunrise
duże kremowe kwiaty z purpurowymi smugami od nasady
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699 magnolia Sunsation

rośliny lisciaste

magnolia

100-120, c 10

magnolia

60-80, c 5
fp 70, c 12

magnolia

fp 120, poj.

magnolia Thompsona

60-80, poj.

płatki żółte z różowym rumieńcem u nasady

700 magnolia Susan
purpurowoczerwone kwiaty, obfite kwitnienie

701 magnolia Sweet Valentine
Vance Hooper 2004, Sweet Simplicity x Black Tulip

702 magnolia x thompsoniana
M. tripetala x virginiana, półzimozielona, kwiaty pachnące

NOWOŚĆ

703 magnolia Thousand Butterflies

magnolia

60-80, c 7,5

magnolia parasolowata

50-70, c 5

magnolia parasolowata

100-125, c 12

magnolia

220-250, c 25

magnolia wirginijska

110-130, c 7,5

magnolia wirginijska

60-80, c 5

magnolia wirginijska

60-80, c 3

magnolia wirginijska

80-100, poj.

magnolia

fp 60, c 30

magnolia

60-80, c 3
110-130, c 7,5

magnolia Wiesenera

125-150, br.

magnolia Wiesenera

40-60, c 3

magnolia Wilsona

50-60, br.
160-180, c 30

magnolia

180-200, c 7,5

magnolia

250-300, c 20

magnolia

120-140, c 7,5
220-250, c 15

magnolia

40-60, c 3

mahonia

30-40, c 3

M. veitchii x M. denudata. Kwiaty bladoróżowe od podstawy

704 magnolia tripetala
wys. do 12 m, duże liście, białe, pachnące kwiaty

705 magnolia tripetala Petit Form
odmiana karłowa

706 magnolia Ultimate Yellow
złociścieżółte kwiaty

707 magnolia virginiana
gat amerykański, pachnące małe, białe kwiaty

708 magnolia virginiana Glauca
kwiaty półpełne, pachnące, bardziej krzewiasta

709 magnolia virginiana Havener
duże kremowe kwiaty do 11 cm o 20 płatkach

710 magnolia virginiana Moonglow
Syn. Jim Wilson. Szybko rosnąca, mrozoodporna

711 magnolia Vosyka
czarcia miotła z Czech, wzrost i kwiaty 3 x mniejsze

712 magnolia Vulcan
Lanarth x M. liliiflora. Kwiaty czerwonobordowe

713 magnolia x wieseneri
M. obovata x M. sieboldii, kwiaty kremowe pachnące

714 magnolia x wieseneri Aashild Kalleberg
kwiaty białe, purpurowe pręcikowie. Kwitnie obficie

715 magnolia wilsonii
kremowe pachnące, zwisające kwiaty, róż. owocostany

716 magnolia Yellow Bird
intensywnie żółte kwiaty w maju / czerwcu

717 magnolia Yellow Lantern
duże, jasnożółte, wąskie i wydłużone kwiaty

718 magnolia Yellow River
duże, jasnożółte kwiaty o mięsistych płatkach

719 magnolia zenii Pink Parchment
kwiaty o bardziej intensywnej pigmentacji

MAHONIA
720 mahonia Cabaret ®
karłowa, zimozielona, żółtopomarańczowe kwiaty
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rośliny lisciaste

MALUS
721 malus Brockmann Rote Kugel

jabłoń ozdobna

fp 60, 4-letnia

jabłoń ozdobna

fp 100, c 7,5

jabłoń ozdobna

fp 60, c 5

zwarty kulisty pokrój, młode liście purpurowe

722 malus Fontana
pokrój płaczący, owoce czerwone

723 malus ioensis Plena
mało drzewko do 6 m, bladoróżowe pełne kwiaty

NOWOŚĆ

724 malus Ruby Tears 'Bailears'

jabłoń ozdobna

fp 180, 6/8

nieszpułka zwyczajna

220-250, c 35

nieszpułka zwyczajna

140-160 c 7,5

morwa biała

fp 200, 6/8

morwa czarna

40-60, c 3

odm płacząca, kwiaty różowe, owoce ciemnoczerwone

MESPILUS
725 mespilus germanica
wys 4 m, białe kwiaty, jadalne kuliste owoce

726 mespilus germanica Macrocarpa
odmiana owocowa o większych owocach

MORUS
727 morus alba Pendula
odmiana o płaczącym pokroju

728 morus nigra
jadalne czarnoczerwone owoce

x MUKGENIA
NOWOŚĆ

729 x mukgenia Nova Flame

mukgenia

c 3,5

banan ogrodowy

c 12

Mukdenia x Bergenia. Bylina o ciemnoróżowych kwiatach

MUSA
730 musa basjoo Sakhalin
wys 2-3 m, odporność na mróz do - 21 C, sterylny

NANDINA
NOWOŚĆ

731 nandina domestica Obsessed ® 'Seika'

nandina

25-30, c 3

błotnia chińska

80-100, c 3

błotnia chińska

40-60, c 2

błotnia leśna

140-160, c 7,5

błotnia leśna

175-200, c 7,5

piwonia ITOH

c 3,5

zimozielona, karłowa, zwarta. Młode liście purpurowe

NYSSA
732 nyssa sylvatica Inferno
selekt Chrisa Lane, fantastyczne kolory jesienią

733 nyssa sinensis Jim Russell
wyselekcjonowana siewka, spektakularne kolory jesienne

734 nyssa sylvatica
drzewo do 20 m o atrakcyjnych kolorach jesiennych

735 nyssa sylvatica Lakeside Weeping
wyraźny przewodnik, boczne gałęzie zwisające

PAEONIA
736 paeonia ITOH Bartzella
kwiaty żółte, pełne, średnicy do 24 cm. Wys. do 75 cm
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737 paeonia ITOH Border Charm

rośliny lisciaste

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 10

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 10

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 3,5

piwonia ITOH

c 10

piwonia

P 12

piwonia krzewiasta

P 11

piwonia krzewiasta

P 11

piwonia krzewiasta

P 11

piwonia Veitch'a

P 12

piwonia

P 12

żeń szeń właściwy

c 7,5

kwiaty pojedyncze, żółte. Wys do 45 cm

738 paeonia ITOH Callie's Memory
kwiaty półpełne, kremoworóżowe. Wys. do 75 cm

739 paeonia ITOH Canary Brilliants
kwiaty półpełne, jasnopomarańczowe średnicy do 10 cm

740 paeonia ITOH Cora Louise
kwiaty półpełne, białe z ciemnolawendowymi plamami

741 paeonia ITOH First Arrival
kwiaty półpełne, jasnoróżowe, średnicy 15-20 cm

742 paeonia ITOH Garden Treasure
kwiaty pełne, złocistożółte. Kwitnie do 1 miesiąca

743 paeonia ITOH Hillary
kwiaty pół/pełne, brzoskwiniowe, pachnące

744 paeonia ITOH Julia Rose
kwiaty pomarańczowe, pachnące, o purpurowym brzegu

745 paeonia ITOH Lemon Dream
kwiaty półpełne, jasnożółte z różowymi plamami

746 paeonia ITOH Old Rose Dandy
kwiaty poj/półpełne w odcieniach różu

747 paeonia ITOH Pastel Splendor
kwiaty półpełne, bladoróżowe z purpurowymi plamami

748 paeonia ITOH Pink Ardour
kwiaty pełne różowe. Wys do 60 cm

749 paeonia ITOH Prairie Charm
kwiaty półpełne, zielonkawożółte z purpurowymi plamami

750 paeonia ITOH Scarlet Heaven
kwiaty krwistoczerwone, pojedyncze

751 paeonia ITOH Yellow Heaven
kwiaty półpełne, żółte

752 paeonia ITOH Yellow Waterlilly
kwiaty pełne, intensywnie żółte z ciemnym środkiem

753 paeonia mascula subsp. russoi
listki owalne, kwiaty różowe, poj. z żółtymi pylnikami

754 paeonia suffruticosa Lavender
kwiaty pełne, jasnofioletowe z ciemniejszym środkiem

755 paeonia suffruticosa Shima Nishiki
Syn. Fire Flame. Kwiaty pełne, białoczerwone

756 paeonia suffruticosa (import z Japonii)
krzew wys do 2 m o dużych kwiatach w maju, 6 kolorów

757 paeonia veitchii
zwarta, niska (60 cm), liście powcinane, kwiaty czerwone

758 paeonia x chameleon
P mlokosewitschii x P. caucasica, pochodzi z Gruzji

PANAX
759 panax ginseng
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rośliny lisciaste

znana roślina lecznicza, wytrzymuje do - 43 stopni C

PARROTIA
760 parrotia persica Bella

parocja perska

160-180, c 5

pokrój drzewkowaty o wąskiej koronie
NOWOŚĆ

761 parrotia persica Persian Spire ®

parocja perska

c3
100-120, c 7,5

parocja perska

140-160, c 10

syn. JLColumnar. Pokrój kolumnowy, węższe liście

762 parrotia persica Vanessa
bardziej symetryczny pokrój

PAULOWNIA
NOWOŚĆ

763 paulownia fortunei Fast Blue ® 'Minfast'

paulownia

150/+, c 7,5

paulownia puszysta

fp 8/10, c 35

kwiaty ciemnofioletowe, pokrój piramidalny, do -25 C

764 paulownia tomentosa
drzewo o b szybkim wzroście i dużych liściach

PHILADELPHUS
NOWOŚĆ

765 philadelphus Little White Love ®

jaśminowiec

60-80, c 4

odm karłowa o białych pełnych kwiatach, wys do 1 m
NOWOŚĆ

766 philadelphus Starbright ®

jaśminowiec

120-140, c 10

głogownik Frasera

120-140, c 15

głogownik Frasera

100/+, c 7,5

bambus ogrodowy

100-150, c 12

bambus ogrodowy

150-200, c 18

bambus ogrodowy

140-160, poj.

pęcherznica kalinolistna

60-80, c 10

pęcherznica kalinolistna

70-90, c 12

pęcherznica kalinolistna

c3

wys do 3 m, kwiaty pojedyncze z ciemnym kielichem

PHOTINIA
767 photinia x fraseri Camilvy
zimozielony krzew, młode przyrosty krwistoczerwone

768 photinia x fraseri Red Robin
zimozielony krzew, młode przyrosty miedzianoczerwone

PHYLLOSTACHYS
769 phyllostachys aurea
klasyczny bambus o żółtych łodygach, odporny do - 18 C

770 phyllostachys aureosulcata f. spectabilis
żółte łodygi, purpurowo nabiegłe, odporny do - 26 C

771 phyllostachys vivax Aureocaulis
źdźbła jaskrawo żółte w zielone prążki

PHYSOCARPUS
772 physocarpus opulifolius Amber Jubilee ®
młode przyrosty żółtopomarańczowe

773 physocarpus opulifolius Centre Glow
młode liście miedziano-złote z żółtą plamą pośrodku

774 physocarpus opulifolius Compacta Red
odm karłowa, niska i zwarta o purpurowych liściach

NOWOŚĆ

775 physocarpus opulifolius Little Angel ®

pęcherznica kalinolistna

25-30, poj.

zwarta, niska odm do 1 m, liście purpurowe, małe
NOWOŚĆ

776 physocarpus opulifolius Midnight ®

pęcherznica kalinolistna

50-60, c 7,5

bardzo ciemne liście, zwarty pokrój
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777 physocarpus opulifolius Red Baron

rośliny lisciaste

pęcherznica kalinolistna

fp 90, c 7,5

pieris

50-60, poj.

pieris japoński

12-15, c 3

pieris japoński

c3
50-60, poj.

pieris japoński

25-30, c 3

pędy i liście ciemnoczerwone, zwarty pokrój

PIERIS
778 pieris x Brouwer's Beauty
P. floribunda x japonica, kwitnie wcześnie na biało

779 pieris japonica Bisbee Dwarf
odm karłowa (do 80 cm w 10 lat), przyrosty czerwone

780 pieris japonica Mountain Fire
młode przyrosty karminowoczerwone

781 pieris japonica Passion ®
kwiaty różowoczerwone, liście zielone, błyszczące

NOWOŚĆ

782 pieris japonica Pink Passion ® 'Opstal 69'

pieris japoński

25-30, c 3

pieris japoński

40-50, poj.

pieris japoński

30/+, c 3

kwiaty bladoróżowe, liście zielone, błyszczące

783 pieris japonica Purity
śnieżnobiałe, duże kwiaty, kwitnie późno

784 pieris japonica Ralto ®
krwistoczerwone kwiaty, liście biało obrzeżone

NOWOŚĆ

785 pieris japonica Ralto Rose ® 'Opstal 10'

pieris japoński

25-30, c 3

platan klonolistny

fp 10/12, c 35

jasnoróżowe kwiaty, liście biało obrzeżone

PLATANUS
786 platanus x hispanica
duże drzewo o łuszczącej się ozdobnej korze
NOWOŚĆ

787 platanus x hispanica Fischer's Kugel

platan klonolistny

6/8 fp 200

platan klonolistny

120-150, poj.

poncyria trójlistkowa

30-40, c 3,5

topola amerykańska

220-250, c 15

topola osika

125-150, poj.

zwarta, kulista korona mniejsza niż u Alphens Globe

788 platanus x hispanica Tremonia
korona wąsko piramidalna, wys 15-20 m

PONCIRUS
789 poncirus trifoliata
zielone, cierniste pędy, skórzaste owoce

POPULUS
790 populus deltoides Purple Tower ®
młode pędy purpurowobrązowe

791 populus tremula Erecta
wąski, kolumnowy pokrój, wys. do 15 m

POTENTILLA
NOWOŚĆ

792 potentilla fruticosa Bellissima ® 'Hachliss'

pięciornik krzewiasty

25-30, poj.

wiśnia ozdobna

fp 130, c 10

karłowy, zwarty pokrój, wys do 60 cm, kwiaty różowe, poj.

PRUNUS
793 prunus Accolade
kwiaty półpełne, jasnoróżowe, wys 6-8 m, wcześnie kwitnie
NOWOŚĆ

794 prunus cerasifera Crimson Point

śliwa wiśniowa

80-100, c 7,5
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rośliny lisciaste

odmiana czerwonolistna, kolumnowa

795 prunus cerasifera Nigra

śliwa wiśniowa

fp 180, 6/8

wiśnia osobliwa

fp 180, c 10
fp 200, 8/10

wiśnia gruczołkowata

40-60, c 3

wiśnia wczesna

30-40, c 3
fp 80, poj.

wiśnia wczesna

60-80, c 5

wiśnia wczesna

100-120, c 5

laurowiśnia wschodnia

40-60, poj.

klasyczna odmiana czerwonolistna

796 prunus x eminens Umbraculifera
idealnie kuliste gęste korony średnicy do 3 m

797 prunus glandulosa Alba Plena
białe, pełne kwiaty podobne do migdałka

798 prunus incisa Kojo-no-mai
białe kwiaty wczesną wiosną, zygzakowate pędy

799 prunus incisa Mikinori
bladoróżowe, poj kwiaty o postrzępionych płatkach

800 prunus incisa Oshidori
bladoróżowe podwójne kwiaty

801 prunus laurocerasus Gajo ®
wys do 0,8 m, liście wąskie, mniejsze niż Otto Luyken

NOWOŚĆ

802 prunus laurocerasus Genolia ® 'Mariblon'

laurowiśnia wschodnia

40-60, c 3

laurowiśnia wschodnia

30-40, poj.

wyprostowany, wąski, zwarty pokrój, wys. do 3 m

803 prunus laurocerasus Herbergii
wiecznie zielony krzew, większa mrozoodporność

NOWOŚĆ

804 prunus laurocerasus Kleopatra ® 'JM 34'

laurowiśnia wschodnia

60-80, poj.

laurowiśnia wschodnia

30-40, c 3,5

laurowiśnia wschodnia

30-40, c 3
40-50, poj.

czeremcha pospolita

160-180, c 5

zwarta, niska, mrozoodporna. Przyrosty miedzianoczerwone

805 prunus laurocerasus Mount Vernon
prawie płożący pokrój, wolny wzrost, liście eliptyczne

806 prunus laurocerasus Otto Luyken
odm. o wąskich liściach, biało kwitnąca, niska

807 prunus padus Canada Red
liście ciemnopurpurowe do jesieni

808 prunus serrula

wiśnia tybetańska

brązowowiśniowa, łuszcząca się i połyskująca kora

809 prunus serrulata Gyoiko

150-175, poj.
4-6 pędów

wiśnia piłkowana

fp 130, c 15

wiśnia piłkowana

fp 10/12, c 25
180-200, c 15

wiśnia piłkowana

fp 120, poj.
fp 180, 8/10

wiśnia piłkowana

180-200, poj.

wiśnia piłkowana

160-180, c 7,5
fp 120, 8/10

wiśnia piłkowana

220-250, c 12

wiśnia piłkowana

180-200, c 7,5

kwiaty jasnozielone z bordowym środkiem

810 prunus serrulata Kanzan
duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty w V, wys do 10 m

811 prunus serrulata Kiku-shidare-zakura
odm płacząca o jasnoróżowych pełnych kwiatach

812 prunus serrulata Miyako
kwiaty białe, pełne

813 prunus serrulata Royal Burgundy
liście purpurowe, kwiaty pełne, różowe, wys 8 m

814 prunus serrulata Shirofugen
Syn. Fugenzo, kwiaty białe, różowiejące, pełne

815 prunus serrulata Sunset Boulevard
kwiaty białe, pojedyncze, atrakcyjne kolory jesienne

NOWOŚĆ

816 prunus Snow Fountain

wiśnia

fp 150, c 18
fp 200, 8/10

śliwa tarnina

80-100, c 5

pokrój silnie zwisły, obficie kwitnie na biało

817 prunus spinosa Purpurea
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liście purpurowe, kwiaty bladoróżowe

818 prunus subhirtella Pink Ballerina

wiśnia różowa

fp 180, c 70

wiśnia ozdobna

150-175, c 15

wiśnia ozdobna

fp 150, c 10

wiśnia kosmata

p9
40-50, poj.

wiśnia kosmata

60-80, poj.

migdałek trójklapowy

50-60, c 4

migdałek trójklapowy

40-50, c 3,5

styrakowiec chiński

fp 8/10, c 15

styrakowiec japoński

30-50, c 2

grusza drobnoowocowa

fp 10/12, c 35

grusza drobnoowocowa

fp 8/10, c 25

grusza pospolita

300/+, c 15

grusza wierzbolistna

120-140, c 5

dąb

70-90, c 7,5

dąb biały

200-220, c 25

dąb

140-160, c 7,5

pokrój płaczący, kwiaty jasnoróżowe, wczesne

819 prunus Taoflora - pink/red/white
kwiaty pełne, duże, kwitnie b obficie

820 prunus The Bride
kwiaty duże, biełe, pojedyncze, wcześnie kwitnie

821 prunus tomentosa
krzew o jadalnych owocach, b. odporny na mróz

822 prunus tomentosa Orient
krzew o jadalnych owocach, odm samopylna

823 prunus triloba Multiplex
kwiaty różowe, pełne, tuż przed rozwojem liści

824 prunus triloba Rosenmund
kwiaty różowe, pełne, ciemniejsze niż u gat.

PTEROSTYRAX
825 pterostyrax corymbosa
kwiatostany dł do 15 cm, kwiaty białe w VI

826 pterostyrax hispida
kwitnie na początku lata, białe kwiaty zebrane w wiechy

PYRUS
827 pyrus calleryana Chanticleer
późno opadające błyszczące liście, prawie nie owocuje

828 pyrus calleryana Redspire
wąska, piramidalna korona, skape owocowanie

829 pyrus communis Litomyśl
pokrój kolumnowy, czerwone owoce

830 pyrus salicifolia
liście szarozielone, wydłużone, podobne do wierzby

QUERCUS
831 quercus acrodonta Ace 1978
gat z Chin, wys do 15 m, liście zimozielone

832 quercus alba Clara
liście purpurowe wiosną i jesienią

833 quercus aliena acuserrata
liście zielone o piłkowanym brzegu, pochodzi z Chin

NOWOŚĆ

834 quercus x bimundorum Crimson Spire

q. robur x q. alba

80-100, c 4
300/+.c 20

dąb burgundzki

80-100, c 5

dąb burgundzki

140-160, c 10
180-200, c 10

dąb burgundzki

100-120, c 5

Syn. Crimschmidt, odm kolumnowa, liście jesienią czerwone

835 quercus cerris
gat z południa Europy i Azji Mniejszej, wys 20-30 m

836 quercus cerris Curly Head ®
odm karłowa o ciemnych, pomarszczonych liściach

837 quercus cerris Marmorata
liście biało nakrapiane
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838 quercus cerris Variegata

rośliny lisciaste

dąb burgundzki

25-30, c 2

dąb szkarłatny

fp 200, 8/10

dąb szkarłatny

60-80, c 5
180-200, c 7,5

dąb Hilla

220-250, c 25

dąb węgierski

30-50, c 5
140-160, c 5

liście intensywnie kremowo obrzeżone

839 quercus coccinea
gat z Ameryki Pół., liście jesienią szkarłatnoczerwone

840 quercus coccinea Splendens
selekt o szczególnie intensywnych kolorach jesienią

841 quercus ellipsoidalis Red December
czerwonawe liscie zimą, pozostają długo na drzewie

842 quercus frainetto
drzewo do 30 m, liście regularnie klapowane

NOWOŚĆ

843 quercus Garden Brilliant

q. streimii Pungens x q. robur

160-180, c 7,5

dąb gontowy

30-50, c 2

zwarty szeroko kolumnowy pokrój, wcześnie owocuje

844 quercus imbricaria
gat z Ameryki Pół. o całobrzegich sezonowych liściach

NOWOŚĆ

845 quercus macrocarpa Fastigiata

dąb wielkoowocowy

150-175, br.

dąb błotny

220/+, c 10

dąb błotny

30-40, c 5

dąb błotny

fp 70, c 5
fp 200, c 10

dąb błotny

220-250, c 10
250-300, c 10

dąb błotny

50-60, c 5
fp 80, poj.

dąb bezszypułkowy

100-120, c 5

dąb bezszypułkowy

150-170, c 5

dąb pontyjski

30-40, c 2

dąb omszony

130-150, c 5

dąb szypułkowy

130-150 c 7,5

dąb szypułkowy

90-120, poj.
160-180, c 12

dąb szypułkowy

40-60, c 3
300/+, c 20

dąb szypułkowy

300/+, 10/12

dąb szypułkowy

40-60, c 5

dąb szypułkowy

40-50, c 2

żołędzie do 5 cm długości, forma kolumnowa

846 quercus palustris
drzewo wys do 25 m, liście jesienią szkarłatne

847 quercus palustris Flaming Suzy
selekt o szczególnie intensywnych kolorach jesienią

848 quercus palustris Green Dwarf
odm karłowa o kulistej koronie i wolnym wzroście

849 quercus palustris Green Pillar
pokrój wąskokolumnowy, liście jesienią szkarłatne

850 quercus palustris Isabel
pokrój stożkowy, zagęszczony, szkarłatne kolory jesienią

851 quercus petraea Columna
pokrój kolumnowy do 20 m, wolno rośnie

852 quercus petraea Insecata
liście wąskie, wydłużone i postrzępione

853 quercus pontica
gat z Kaukazu, niski do 10 m, liście całobrzegie

854 quercus pubescens Dissecta
gat śródziemnomorski, liście mniejsze, powcinane

855 quercus robur Alnarp (Weeping)
selekt ze Szwecji, szeroka korona, zwisające pędy

856 quercus robur Argenteomarginata
liście ciemnoziel. z wąskim, białym marginesem

857 quercus robur Concordia
małe drzewo (do 8 m) o żółtych liściach

858 quercus robur Fastigiata
pokrój kolumnowy, wys do 20 m, szer. 3-4 m

859 quercus robur Gnom
liście mniejsze z zielonożółtymi nerwami, odm karłowa

860 quercus robur Pectinata
liście głęboko powcinane
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861 quercus robur Pulverulenta

rośliny lisciaste

dąb szypułkowy

100-120, c 5

dąb szypułkowy

250-300, c 20

dąb szypułkowy

160-180, c 5

dąb szypułkowy

30-50, c 5

dąb szypułkowy

25-30, c 3
40-60, c 7,5

dąb czerwony

fp 6/8, c 20

liście nieregularnie biało pstre

862 quercus robur Purpurescens
młode liście purpurowe

863 quercus robur Rzepin
polski selekt, oryginalne całobrzegie, owalne liście

864 quercus robur Timuki
selekt z Litwy o purpurowych liściach

865 quercus robur Tromp Dwarf
odmiana miniaturowa o rocznych przyrostach 3 cm

866 quercus rubra
liście jesienią szkarłatnopomarańczowe

867 quercus rubra Haaren

dąb czerwony

odm karłowa zwarta pochodząca od czarciej miotły

868 quercus rubra Indian Summer

fp 120, poj.
soliter

dąb czerwony

100-120, c 3

dąb czerwony

220-250, c 20

dąb czerwony

30-50, c 5

q. prinus x q. robur

220-250, c 12

dąb Turnera

50-60, c 3

dąb jedwabisty

180-200, c 10

q. bicolor x q. robur

80-100, c 5

nowy selekt z USA

869 quercus rubra Magic Fire
małe drzewo, liście jesienią intensywnie żółte

870 quercus rubra Sunshine
liście żółte, mniej wrażliwy niż Aurea

871 quercus x sargentii Little Thomas
nisko osadzona korona, atrakcyjne kolory jesienne

872 quercus x turneri Pseudoturneri
zimozielone drzewo wys. do 10 m

873 quercus velutina
gatunek z Ameryki Pn o błyszczących liściach

874 quercus x warei Chimney Fire
pokrój wzniesiony, młode liście purpurowe, także jesienią

NOWOŚĆ

875 quercus x warei Kindred Spirit (Nadler)

q. bicolor x q. robur

110-130, c 7,5

q. bicolor x q. robur

200-220, c 15

kruszyniec koreański

80-100, poj.

szakłak kruszyna

30-40, c 3
40-60, poj.

różanecznik uszkowaty

25-30, c 3

różanecznik

20-30, c 2

różanecznik

25-30, poj.

pokrój wąskostożkowaty, odporny na mączniaka

876 quercus x warei Regal Prince
pionowy, gęsty, wąskoowalny pokrój

RHAMNELLA
877 rhamnella franguloides
krzew do 2 m pochodzący z Chin o kolorowych owocach

RHAMNUS
878 rhamnus frangula Fine Line ®
pokrój wąskokolumnowy, gęsty, liście wąskolancetowate

RHODODENDRON
879 rhododendron auriculatum
późno kwitnie, wys 2-5 m, kwiaty białe, pachnące. Chiny

880 rhododendron barbatum
czerwone kwiaty wczesną wiosną do 5 tyg, ozdobna kora

881 rhododendron Bloombux ® 'Microhirs 3'
Rh. micranthum x Rh. hirsutum, karłowy, kwiaty bladoróżowe

Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 61/8980240, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl

44

Hurtowa oferta roslin - wiosna 2017

882 rhododendron Brasilia ® - INKARHO ®

rośliny lisciaste

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

fp 60, poj.

azalia nagietkowa

25-30, c 1,5

różanecznik długolistny

15-20, c 3

kwiaty róż-pomarańcz-żółte, toleruje gleby wapienne

883 rhododendron Brisanz
hodowli Hansa Hachmanna, kwiaty czysto czerwone

884 rhododendron calendulaceum
duże pomarańczowe kwiaty (4-5 cm) przed liśćmi

885 rhododendron calophytum
wyjątkowo długie liście do 36 cm, kwiaty bladoróżowe

NOWOŚĆ

886 rhododendron campylogynum Lilly Bell

różanecznik krzywozalążniowy

20-25, c 3

różanecznik okazały

25-30, c 3

ciemnoróżowe, dzwonkowate kwiaty. Karłowy

887 rhododendron decorum subsp. diaprepes
białe, pachnące kwiaty (VI), większy niż gatunek

NOWOŚĆ

888 rhododendron Dufthecke ® INKARHO ®

różanecznik

30-40, c 5

3 odmiany o silnym zapachu: żółta, fioletowa, biała

889 rhododendron fastigiatum Indigo Steel

różanecznik wyprostowany 10-15, c 1,5

karłowy do 40 cm, liście szarozielone, kwiaty fioletowe

890 rhododendron floccigerum

różanecznik

20-30, c 2

różanecznik

10-15, c 1,5

różanecznik

10-20, c 1,5

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

40-45, poj.

różanecznik

fp 60, poj.

różanecznik

40-45, poj.

różanecznik

20-25, c 3

różanecznik ozdobny

10-15, c 2

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

10-15, c 1,5

czerwone, dzwonkowate kwiaty, liście wąskie, podłużne

891 rhododendron glandulosum
kwiaty białe, liście małe, aromatyczne. Podobny do bagna

892 rhododendron glaucophyllum Peter Chapell
półkarłowy (60 cm), kwiaty dzwonkowate, róż-fiolet.

893 rhododendron Hachmann's Charmant ®
kwiaty białe z ciemnoczerwonym brzegiem

894 rhododendron Hachmann's Metallica
kwiaty fioletowe z ciemnobordową plamą, do - 24 C

895 rhododendron Hachmann's Piccobello ®
kwiaty białe z ciemnoczerwoną plamą w środku

896 rhododendron Hans Hachmann ®
kwiaty kremowe z ciemnoróżowym brzegiem i plamą

897 rhododendron hyperythrum
endemiczny gatunek z Tajwanu o białych kwiatach

898 rhododendron insigne
kwiaty w odcieniach różu, liście sztywne, odporny na mróz

899 rhododendron Junifeuer ® INKARHO ®
kwiaty czerwone, wewnątrz jaśniejsze toleruje gleby wapienne

900 rhododendron Kabarett ® INKARHO ®
kwiaty fioletoworóżowe z plamą, toleruje gleby wapienne

901 rhododendron keiskei Yaku Fairy
płożący, zimozielony, karłowy, kwiaty cytrynowożółte

NOWOŚĆ

902 rhododendron keleticum Lilly Bell Love

różanecznik powabny

20-25, c 3

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

30-40, c 3

fioletowe, dzwonkowate kwiaty. Karłowy

903 rhododendron Lilofee ® INKARHO ®
kwiaty purpurowofioletowe, toleruje gleby wapienne

904 rhododendron lutescens
kwiaty kremowożółte, młode przyrosty purpurowe
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905 rhododendron luteum

rośliny lisciaste

azalia żółta

40-60, c 5

różanecznik

30-40, poj.

różanecznik

fp 100, poj.

rożanecznik ostrokończysty

25-30, c 2

różanecznik

30-40, poj.
fp 60, poj.

różanecznik

40-50, c 5

różanecznik

5-10, c 1,5

różanecznik

30-40, poj.

kwiaty żółte, lejkowate, silnie pachnące (V)

906 rhododendron Marcel Menard ® INKARHO ®
kwiaty ciemnofioletowe z plamą, toleruje gleby wapienne

907 rhododendron Milan
kwiaty czystoróżowe, w końcu maja, zwarty pokrój

908 rhododendron mucronulatum
kwiaty dzwonkowate, lilaróżowe (IV), wąskie liście

909 rhododendron nerium Burletta
kwiaty, pąki i spód liści czerwone

910 rhododendron Nova Zembla INKARHO ®
kwiaty czerwone, dobra mrozoodporność, toleruje wapń

911 rhododendron nivale subsp. nivale
`

drobne liście, kwiaty fioletoworóżowe, gat. karłowy

912 rhododendron Rasputin ® INKARHO ®
kwiaty ciemnofioletowe z plamą, toleruje gleby wapienne

NOWOŚĆ

913 rhododendron repens Lilly Bell Love

różanecznik rozesłany

20-25, c 3

azalia Schlippenbacha

10-15, c 1,5

różanecznik Smirnowa

15-20, c 1,5

robinia szczeciniasta

180-200, c 7,5
fp 130, c 15

robinia biała

fp 200, 8/10

robinia biała

160-180, c 10

robinia biała

60-80, c 7,5

robinia biała

fp 160, c 7,5

robinia

fp 8/10, c 25

malina

c2

malina

c2

malina

c2

czerwone, dzwonkowate kwiaty. Karłowy

914 rhododendron schlippenbachii
kwiaty jasno do ciemnoróżowych z purpurowymi cętkami

915 rhododendron smirnovii
`

kwiaty dzwonkowate, jasno-purpurowo-różowe w maju

ROBINIA
916 robinia hispida Rosea
krzew ok 1 m, kwiaty różowe, czerwonawe pędy

917 robinia pseudoacacia Frisia
liście złocistożółte, wys 12-15 m, rzadko kwitnie

918 robinia pseudoac. Pendulifolia Purpurea
młode liście purpurowe, listki przewisające

919 robinia pseudoacacia Tortuosa
poskręcane pędy

920 robinia pseudoacacia Twisty Baby
poskręcane pędy

921 robinia Purple Robe
ciemnoróżowe kwiaty w zwisających gronach, mało cierni

RUBUS
922 rubus idaeus Glen Ample ®
bezkolcowa, szybko rosnąca, średnio późna, letnia

923 rubus idaeus Tulomeen
późna o b dużych, podłużnych owocach

924 rubus idaeus Zeva
odporna i plenna, owocuje od sierpnia do mrozów

NOWOŚĆ

925 rubus Reuben ®

jeżyna

c2

owoce b duże, do 4,5 cm, słodkie, na 1-rocznych pędach

SALIX
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926 salix alba Hatchinson's Yellow

rośliny lisciaste

wierzba biała

180-200 c 15

wierzba

50-60, poj.
fp 120, c 7,5

wierzba fińska

20-30, c 4

wierzba wiotka

100-120, c 10

pędy jaskrawo żółtopomarańczowe

927 salix chaenomeloides Mount Aso
bazie duże, różowe, wytrzymała na mróz

928 salix x finmarchica
karłowa, pokładająca się, liście szarozielone

929 salix gracilistyla Melanostachys
oryginalne, czarne bazie w marcu

NOWOŚĆ

930 salix udensis Golden Sunshine ®

wierzba sachalińska

60-80, poj.
140-160, c 10

bez czarny

40-60, c 5
fp 80, poj.

bez czarny

40-60, c 3

krzew o złocistożółtych liściach odpornych na przypalanie

SAMBUCUS
931 sambucus nigra Black Lace ®
ciemnopurpurowe wcięte liście, różowe kwiaty

932 sambucus nigra Black Tower ®
pokrój wyprostowany, duże, ciemnofioletowe liście

NOWOŚĆ

933 sambucus nigra Instant Karma 'Sanivalk'

bez czarny

c5

bez czarny

30-40, c 3

bez czarny

30-40, c 3,5

liście biało obrzeżone, białe kwiatostany latem

934 sambucus nigra Linearis
silnie zredukowane, wąskie liście

935 sambucus nigra Madonna
liście żółtopstre

NOWOŚĆ

936 sambucus nigra Serenade ®

bez czarny

P 10,5
40-60, c 3

bez czarny

30-40, c 4
50-60, poj.

liście głęboko powcinane, na młodych pędach różowe

937 sambucus nigra Thundercloud
ciemnopurpurowe liście, bladoróżowe baldachy

NOWOŚĆ

938 sambucus racemosa Lemony Lace ®

bez koralowy

150-175, br.

bez koralowy

40-50, c 7,5

głęboko wcięte, złocistożółte liście

939 sambucus racemosa Sutherland Gold
głęboko wcięte, złocistożółte liście

NOWOŚĆ

940 sambucus racemosa Welsh Gold ®

bez koralowy

30-40, c 3,5

sarkokokka

40-50, c 2

sasafras lekarski

60-80, c 2

przywarka japońska

c2
30-40, c 3

głęboko wcięte, złocistożółte liście

SARCOCOCCA
941 sarcococca hookeriana Winter Gem ®
białe, silnie pachnące kwiaty zimą, zimozielona

SASSAFRAS
942 sassafras albidum
drzewo do 12 m o aromatycznym zapachu

SCHIZOPHRAGMA
943 schizophragma hydrang. Rose Sensation
pnącze podobne do hortensji pnącej, kwiaty bladoróżowe

SINOCALYCANTHUS
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944 sinocalycanthus chinensis

kielichowiec chiński

rośliny lisciaste
c3

krzew do 3 m, duże, bladożółte kwiaty latem

SKIMMIA
NOWOŚĆ

945 skimmia japonica Pabella ®

skimia japońska

50-60, poj.

perełkowiec japoński

60-80, poj.

perełkowiec japoński

fp 200, 10/12

jarząb pospolity

200/+, c 7,5
fp 80, c 4

jarząb pospolity

140-160, c 10

zimozielony krzew, obfite, jaskrawoczerwone owoce

SOPHORA
946 sophora japonica Flavirameus
ozdobna, pomarańczowożółta kora

947 sophora japonica Pendula
odmiana o płaczącym pokroju

SORBUS
948 sorbus aucuparia Autumn Spire ®
pokrój wąskokolumnowy, żółte owoce

949 sorbus aucuparia Fastigiata
pokrój kolumnowy, wys do 8 m, owoce ciemnoczerwone

NOWOŚĆ

950 sorbus aucuparia Fingerprint ®

jarząb pospolity

150-175, poj.

jarząb pospolity

200/+, c 5

jarząb pospolity

200/+, c 10

wąskokolumnowy zwarty pokrój, szybki wzrost

951 sorbus aucuparia Konzentra
liczne owoce o wysokiej zawartości wit. C

952 sorbus aucuparia Laciniata
liście podwójnie, głęboko powcinane, owoce typowe

NOWOŚĆ

953 sorbus commixta Dodong [Olympic Flame]

jarząb dalekowschodni

140-160, c 7,5
fp 10/12, c 35

jarząb dalekowschodni

140-160, c 12

jarząb Koehnego

100-120, c 5
120-140, c 15

jarząb

250-300, c 12

jarząb

fp 80, poj.

jarząb Vilmorina

220-250, c 12

tawuła japońska

25/+, c 3,5

tawuła japońska

40/+, c 3,5

tawuła japońska

40/+, c 3,5

spektakularne czerwone wybarwienie liści jesienią

954 sorbus commixta Ethel's Gold
owoce żółte, liście jesienią szkarłatne

955 sorbus koehneana
liście pierzaste, ciemnozielone, białe owoce

956 sorbus Likjornaja
odmiana owocowa o czarnych słodkich owocach

957 sorbus Pink Veil
wolno rosnący do 4 m, owoce jasnoróżowe

958 sorbus vilmorinii
gat z Chin, wys do 6 m, owoce drobne, różowe

SPIRAEA
959 spiraea japonica Golden Elf
odm okrywowa, zwarta o złocistożółtych liściach

960 spiraea japonica Green and Gold
wys do 1,2 m, liście wiosną żółte, przyrosty purpurowe

961 spiraea japonica Pink and Gold
wys do 1,2 m, złocistożółte liście, jasnoróżowe kwiaty

NOWOŚĆ

962 spiraea japonica Sundrop ® 'Bailcarol'

tawuła japońska

25-30, c 3,5

tawuła Van Houtte'a

c2

odm karłowa o żółtych liściach i różowych kwiatach

963 spiraea vanhouttei Gold Fountain
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rośliny lisciaste

łukowato zwieszone pędy, złociste liście, białe kwiaty

STACHYURUS
964 stachyurus chinensis

stachyurus

80-100, c 4

stewarcja kameliowata

c3
160-180, c 7,5
200-250, c 35

stewarcja kameliowata

80-100, c 10

stewarcja dzióbkowata

100-125, br.

żółtawe kwiaty w zwieszonych kwiatostanach III/IV

STEWARTIA
965 stewartia pseudocamellia
białe, duże kwiaty latem, ozdobna kora

966 stewartia pseudocamellia Ogisu
białe kwiaty latem, podobne do kamelii

967 stewartia rostrata
dolna część płatków czerwonawa

STYRAX
NOWOŚĆ

968 styrax japonica Evening Light ®

styrak japoński

50-60, poj.
125-150, br.

styrak japoński

50-60, c 5
150-160, c 15

ciemnofioletowe liście, białe, pachnące kwiaty

969 styrax japonica Fragrant Fountain
pokrój płaczący, pachnące, białe kwiaty

NOWOŚĆ

970 styrax japonica Momo Shidare

styrak japoński

25-30, c 3

styrak japoński

250-300, c 12

pokrój płaczący, kwiaty bladoróżowe

971 styrax japonica Snow Cone
szerokopiramidalna zwarta korona, białe kwiaty

SYCOPARROTIA
NOWOŚĆ

972 sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso ®

sykoparocja

30-50, c 3

syn. Sartori, Liście jesienią szkarłatnoczerwone

SYRINGA
NOWOŚĆ

973 syringa Bloomerang ® Dark Purple

lilak

powtarza kwitnienie, wys do 1,8 m, kwiaty purp-różowe

40-50, c 7,5
fp 80, poj.

NOWOŚĆ

974 syringa Bloomerang ® Pink Perfume

lilak

30-50, c 7,5
fp 80, c 12

lilak chiński

60-80, c 10

lilak chiński

100-120 c 7,5

powtarza kwitnienie, wys do 1,2 m, kwiaty lilioworóżowe

975 syringa x chinensis Bicolor
kwiaty białoróż., poj. z purpurowym oczkiem

976 syringa x chinensis Saugeana
kwiaty czerwonolila, pachnące, gęsty krzew do 3 m

NOWOŚĆ

977 syringa meyeri Flowerfesta ® Pink

lilak Meyera

30-40, c 3,5

karłowy do 1,25 m, duże kwiatostany, powtarza kwitnienie
NOWOŚĆ

978 syringa meyeri Flowerfesta ® White

lilak Meyera

30-40, c 3,5

s. oblata x s. vulgaris

80-100, c 7,5

s. pubescens x s. meyeri

30-40, c 3

lilak Meyera

30-40, c 3

karłowy do 1,25 m, duże kwiatostany, powtarza kwitnienie

979 syringa x hyacinthiflora California Rose
kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe

980 syringa Josee
powtarza kwitnienie, kwiaty różowe

981 syringa meyeri Palibin
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50-60, c 10
fp 150, poj.

odm karłowa do 1,2 m, kwiaty różowe

982 syringa Miss Poland

rośliny lisciaste

lilak

fp 100, c 10

lilak perski

80-100 c 12

lilak

40-50, poj.

lilak japoński

100-120, c 5

lilak

30-40, c 3,5

lilak pospolity

40-50, c 3

lilak pospolity

80-100, c 7,5
fp 120, poj.

lilak pospolity

fp 120, poj.

lilak pospolity

fp 120, poj.

lilak pospolity

fp 120, poj.

lipa drobnolistna

fp 200, 12/14

lipa drobnolistna

fp 60, c 7,5
fp 120, c 12

lipa drobnolistna

fp 8/10, c 10

lipa holenderska

fp 8/10, c 15

lipa Henry'ego

70-90, c 4

lipa Maksimowicza

80-90, c 5

lipa mongolska

110-130, c 5

lipa Olivera

120-140, c 5

lipa szerokolistna

130-150, c 7,5

jasnoróżowe pachnące kwiaty na pocz. VI

983 syringa persica Laciniata
głęboko powcinane liście, kwiaty bladofioletowe

984 syringa Red Pixie
kwiaty w pąku purpuroworóżowe, silnie pachnące

985 syringa reticulata Ivory Silk
zwarty kulisty pokrój do 6 m, kwiaty białe, wcześnie kwitnie

986 syringa Tinkerbelle ® 'Bailbelle'
kwiaty w pąku winnoczerwone, S. meyeri x S. microphylla

987 syringa vulgaris Aucubaefolia
liście żółto pstre, kwiaty podwójne, niebieskie

988 syringa vulgaris Beauty of Moscow
kwiaty pełne, gwiaździste, różowoperłowe

989 syringa vulgaris Charles Joly
kwiaty purpurowofioletowe, podwójne

990 syringa vulgaris Lila Wonder
kwiaty jasnofioletowe, poj., płatki z białym brzegiem

991 syringa vulgaris Mme Lemoine
odm późna, kwiaty białe, pełne

TILIA
992 tilia cordata Green Globe
zwarta, kulista korona średnicy do 4 m

993 tilia cordata Komsta
polska odmiana miniaturowa

994 tilia cordata Spiralis
spiralnie wygięte pędy

995 tilia x europaea Vik (Aurea)
odmiana o złocistożółtych liściach z Czech

996 tilia henryana
gat z Chin, liście ząbkowane, kwiaty silnie pachną

997 tilia maximowicziana
endemiczny gatunek z Japonii

998 tilia mongolica
drzewo do 10 m, liście lekko klapowane

999 tilia oliveri
gat z Chin, młode liście oliwkowozielone

1000 tilia platyphyllos Aurea
liście żółte

NOWOŚĆ

1001 tilia platyphyllos Belvedere

lipa szerokolistna

40-60, c 5

lipa szerokolistna

fp 10/12, c 15

lipa szerokolistna

160-180, c 4

czarcia miotła, zwarty kulisty pokrój, małe liście

1002 tilia platyphyllos Fastigiata
wąski, piramidalny pokrój

1003 tilia platyphyllos Tortuosa
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powyginane pędy

1004 tilia platyphyllos Vitifolia

lipa szerokolistna

140-160, c 5

lipa srebrzysta

80-100, c 5

lipa srebrzysta

fp 6/8, c 35

lipa srebrzysta

80-100, c 5

cedrela chińska

300/+, c 15

trójsklepka

30-40, c 3

wiąz

fp 200, 10/12
fp 220, 10/12

wiąz górski

120-140, c 4

wiąz polny

60-70, br.

liście klapowane, podobne do winorośli

1005 tilia tomentosa Grey Pillar
pokrój wyprostowany, średnica korony 6-9 m, wys do 18 m

1006 tilia tomentosa Pendula
szerokość 10-12 m, pędy boczne przewieszające się

1007 tilia tomentosa Varsaviensis
wąska piramidalna korona, liscie jesienią długo żółte

TOONA
1008 toona sinensis Flamingo
młode liście jasno różowe

TRICYRTIS
1009 tricyrtis Pink Freckles ® 'Innotripf'
kwitnie od lata do mrozów, karłowa do 60 cm

ULMUS
1010 ulmus Camperdownii
korona półkulista, pędy łukowato zwisające do ziemi

1011 ulmus glabra Crispa
liście wydłużone, wzdłuż brzegu pomarszczone

1012 ulmus minor Jacqueline Hillier
odmina karłowa, liście zielone., wolny wzrost

NOWOŚĆ

1013 ulmus minor suberosa

wiąz polny

40-50, c 4
150-175, br.
220-250, c 40

odm korkowa - silnie skorkowaciałe pędy

1014 ulmus parvifolia Geisha

wiąz drobnolistny

małe, piłkowane liście z białym brzeżkiem

1015 ulmus Wredei

soliter

wiąz holenderski

małe drzewo o wąskim pokroju i złotożółtych liściach

fp 70, c 7,5
180-220, c 90
c3
220-250, c10
fp 90, c 7,5

VACCINIUM
NOWOŚĆ

1016 vaccinium Blue Suede ® TH-682

borówka

40-60, poj.

samopylna, wysoki plon, duże owoce, długo owocuje
NOWOŚĆ

1017 vaccinium corymbosum Hortblue Petite ®

borówka amerykańska

40-60, poj.

borówka

40-60, poj.

borówka

25-30, poj.
30-40, c 5

kalina bodnanteńska

30-40, c 3

zwarty pokrój, karłowa, powtarza kwitnienie i owocowanie

1018 vaccinium Pink Lemonade
odmiana o różowych owocach, wys do 1,5 m

1019 vaccinium Tophat
V. corymbosum x angustifolium, karłowa, samopylna

VIBURNUM
1020 viburnum x bodnantense Aberconway
kwiaty bladoróżowe, krzew do 3 m
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1021 viburnum x bodnantense Charles Lamont

rośliny lisciaste

kalina bodnanteńska

fp 90, poj.

kalina Burkwooda

20-30, poj.
30-40, poj.
60-80, br.
fp 100, poj.

kalina angielska

50-60, c 3,5
120-140, c 12
fp 100, c 12

kalina koreańska

70-90, c 7,5

kalina koreańska

100-120, c 12

kalina Dawida

c2

kalina ząbkowana

160-180, c 30

kalina ząbkowana

40-50, c 3,5

kalina

fp 80, c 10

kalina

30-50, c 7,5

kalina wonna

50-70, c 4
60-80, poj.
fp 100, c 12

kalina Henry'ego

100-120, c 7,5

kalina hordowina

80-100, c 15

kalina naga

30-40, c 3,5
120-140, c 10

kalina koralowa

120-140, c 10

kalina koralowa

fp 90, c 15

kalina japońska

30-40, c 5

kalina japońska

80-90, c 20

kalina japońska

20-25, c 2

kalina japońska

40-50, c 4
200/+, poj.

bladoróżowe, silnie pachnące kwiaty zimą

1022 viburnum x burkwoodii Anne Rusell
kwiaty w pąku różowe, później białe, pachnące (III-IV)

1023 viburnum x carlcephalum
kulisty krzew do 3 m, pachnące białe kwiatostany (V)

1024 viburnum carlesii Aurora
krzew do 2 m, kwiaty w pąku różowe, później białe

1025 viburnum carlesii Variegata
liście kremowo obrzeżone

1026 viburnum davidii
zimozielona, białe kwiaty V, owoce ciemnonieb.

1027 viburnum dentatum Autumn Jazz
liście błyszczące, jesienią czerwone, czarne owoce

1028 viburnum dentatum Blue Muffin ®
liście jesienią czerwone, owoce intensywnie niebieskie

1029 viburnum Eskimo
półzimozielona, kuliste, białe kwiatostany (V)

1030 viburnum Eskimo Variegated
kuliste, białe kwiatostany, liście kremowo zółto pstre

1031 viburnum farreri Candidissimum
czysto białe, pachnące kwiaty późną zimą

1032 viburnum henryi
liście wąskie, zimozielone

1033 viburnum lantana Aureum
młode pędy złocistożółte

1034 viburnum nudum Pink Beauty
liście jesienią purpurowe, owoce różowe i czarne

1035 viburnum opulus Apricot
pomarańczowy kolor owoców

1036 viburnum opulus Compactum
odmiana karłowa, białe kwiaty, czerwone owoce

1037 viburnum plicatum Elizabeth Bullivant
sy. White Beauty. Pofalowane liście, białe kwiatostany

1038 viburnum plicatum Fireworks
kwiaty płodne czerwone, sterylne białe

1039 viburnum plicatum Kern's Pink
kuliste kwiatostany, kwiaty bladoróżowe, nie owocuje

1040 viburnum plicatum Kilimandjaro ®
wąskostożkowy pokrój, horyzontalny układ gałęzi

NOWOŚĆ

1041 viburnum plicatum Kilimandjaro Sunrise ®

kalina japońska

60-80, poj.

kalina japońska

70-90, c 7,5

wąskostożkowy pokrój, kwiaty bladoróżowe

1042 viburnum plicatum Mariesii
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piętrowy układ gałęzi, duże płaskie białe kwiatostany

1043 viburnum plicatum Mary Milton

kalina japońska

40-60, c 7,5
40-60, br.

kalina japońska

30-40, c 5

kalina japońska

c3
40-50, poj.
50-60, c 7,5
50-60, c 12

kalina japońska

40-50, c 3

kalina japońska

100-125, poj.
125-150, br.

kalina japońska

fp 60, c 15

kalina japońska

120-140, c 20

kalina japońska

60-80, c 10

kalina sztywnolistna

40-50, c 3

kalina sztywnolistna

50-60, c 3

kalina sztywnolistna

130-150, c 12

kalina herbaciana

50-60, br.

kalina Siebolda

100-120 c 7,5

kalina amerykańska

30-50, c 7,5

kalina amerykańska

80-100, c 10

kwiatostany kuliste, bladoróżowe

1044 viburnum plicatum Molly Schroeder
kwiaty różowe w płaskich kwiatostanach, owocuje

1045 viburnum plicatum Pink Beauty
płaskie bladoróżowe kwiatostany, owocuje

1046 viburnum plicatum Pink Sensation
kwiatostany kuliste, jasnoróżowe, nie owocuje

1047 viburnum plicatum Popcorn
wcześnie kwitnie, kuliste białe kwiatostany średnicy do 8 cm

1048 viburnum plicatum Schroeder Nadine
odm karłowa zwisła o kulistych, białych kwiatostanach

1049 viburnum plicatum Shasta
szeroki krzew, więcej kwiatów sterylnych, mrozoodporny

1050 viburnum plicatum Watanabe
zwarty karłowy pokrój, nieco mniejsze kwiaty, mało owoców

1051 viburnum rhytidophyllum
krzew do 2 m, liście zimozielone, kwiaty kremowe

1052 viburnum rhytidophyllum Green Trump
ciemniejsze liście, bardziej zwarty pokrój

1053 viburnum rhytidophyllum Superb
większe liście niż gatunek

1054 viburnum setigerum Aurantiacum
owoce pomarańczowe, atrakcyjne kolory jesienne

1055 viburnum sieboldii Seneca
kwiaty pachnące, owoce czerwone do czarnych

1056 viburnum trilobum Bailey Compact ®
zwarty pokrój ok. 1,5 m, liście jesienią czerwone

1057 viburnum trilobum Wentworth ®
większe owoce, pomarańczowe do czerwonych

VITEX
NOWOŚĆ

1058 vitex agnus-castus Blue Puffball ®

niepokalanek pieprzowy

25-30, c 3,5

winorośl japońska

80-90, c 2

krzewuszka cudowna

fp 100, c 25

karłowa do 1 m, kwiaty fioletowe na rocznych pędach

VITIS
1059 vitis coignetiae
liście jesienią szkarłatne

WEIGELA
1060 weigela florida
zielone liście, czerwone kwiaty

WISTERIA

Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 61/8980240, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl

53

Hurtowa oferta roslin - wiosna 2017

1061 wisteria brachybotrys Okayama

rośliny lisciaste

glicynia

80-100, poj.

glicynia kwiecista

fp 100, c 15

glicynia kwiecista

140-150, c 5

glicynia amerykańska

80-100, c 3

glicynia

130-140, c 5

duże fioletowe kwiaty, kwitnie w 2-3 roku

1062 wisteria floribunda Domino
kwiaty nieb-fioletowe, grona do 25 cm

1063 wisteria floribunda Rosea
kwiaty różowe

1064 wisteria frutescens Amethyst Falls
kwiaty fioletowe, kwitną już młode rośliny

1065 wisteria Lavender Lace
jasnofioletowe pachnące kwiaty w długich, zwisłych gronach

NOWOŚĆ

1066 wisteria macrostachya Blue Moon

glicynia

80-100, c 3

glicynia chińska

150-175, poj.

kasztanek jarzębolistny

60-80, br.

juka ogrodowa

c4

juka ogrodowa

c4

juka ogrodowa

c2

brzostownica japońska

50-60, c 3
80-100, c 7,5
fp 16/18, c160

kwiaty fiolet., mrozoodporność do - 40 C, wcześnie kwitnie

1067 wisteria sinensis Prolific
obficie kwitnąca odmiana o niebieskich kwiatach

XANTHOCERAS
1068 xanthoceras sorbifolium
białe kwiaty z ciemnym środkiem, jadalne owoce

YUCCA
1069 yucca filamentosa Bright Edge
liście zielone z wąskim żółtym brzeżkiem

1070 yucca filamentosa Golden Sword
liście żółte z zielonym brzegiem

1071 yucca gloriosa Variegata
liście niebieskozielone z wąskim żółtym brzeżkiem

ZELKOVA
1072 zelkova serrata Variegata
drzewo wys do 5 m, liście z wąską białą obwódką
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netto

Rośliny iglaste
ABIES
1

abies alba Binner [syn. Brinar]

jodła pospolita

40-50, c 5

jodła pospolita

60-80 c 5
100-120, poj.

jodła pospolita

30-40, c 5

jodła pospolita

40-60, c 3
70-80, c 5

jodła pospolita

140-160, c 10

jodła balsamiczna

50-60, c 5
80-100, c 10

jodła balsamiczna

80-100, c 10

jodła grecka

50-70, c 5

jodła kalifornijska

20-25, P 14
25-30, c 5
50-60, c 7,5

jodła kalifornijska

60-80, c 10

jodła kalifornijska

30-40, c 5
90-110, c 30

jodła kalifornijska

45-50, c 10

jodła kalifornijska

55-60, c 10

jodła kalifornijska

40-45, c 7,5

jodła kalifornijska

70-80, c 7,5

jodła koreańska

fp 70, c 10

jodła koreańska

20-25, c 5

jodła koreańska

fp 40, poj.

jodła koreańska

20-25, c 3

jodła koreańska

70-80, c 5

ciemne igły, pokrój piramidalny, półkarłowa

2

abies alba Green Spiral
zwisające, spiralnie skręcone pędy, wys. do 9 m

3

abies alba Mlada Boleslav [syn. Vesely]
0,6 m w 10 lat, karłowa, pokrój płasko kulisty, gęsty

4

abies alba Pendula
pokrój wzniesiony, płaczący, wys 10-15 m

5

abies alba Spiralis
wąski, płaczący pokrój, gałęzie skręcone

6

abies balsamea Bruces Variegated
Syn. KBN Variegated. Młode igły zielono-żółte

7

abies balsamea Weeping Larry
pokrój wąskostożkowy, gęsty, pędy opadające

8

abies cephalonica Barabit's Gold
igły żółte, wolny wzrost, wymaga palikowania

9

abies concolor Archer's Dwarf
odm karłowa, stożkowata o gęstym pokroju

10 abies concolor Fagerhult
odmiana płacząca, igły długie, niebieskie

11 abies concolor Gable's Weeping
bez palikowania odm płożąca, igły długie nieb.ziel.

12 abies concolor Kohout's HB
odm karłowa - czarcia miotła

13 abies concolor Magic Blue
długie, odstające, srebrzystoniebieskie igły

14 abies concolor Scooter
odm karłowa, gęsta, płaska, igły jasnozielone

15 abies concolor Violacea
intensywnie niebieskie, długie igły

16 abies koreana Blauer Eskimo
odm karłowa, płaski pokrój, igły szaroniebieskie

17 abies koreana Dennis
odm karłowa o spłaszczonym pokroju

18 abies koreana Kohout's Icebreaker
igły silnie zakrzywione, od spodu srebrne, b. zwarta

19 abies koreana Oberon
miniaturowa odm silnie zagęszczona, krótkie igły

20 abies koreana Silberlocke
łukowato podwinięte, srebrzyste od spodu igły
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21 abies koreana Silberperle

netto

jodła koreańska

30-35, c 5

jodła górska

40-50, c 10

jodła górska

30-40, c 5

jodła kaukaska

100-120, poj.

jodła kaukaska

70-80, c 5

jodła kaukaska

30-35, c 5

jodła kaukaska

fp 60, 20-25

jodła kaukaska

90-100, c 10

jodła kaukaska

70-80, c 7,5

jodła numidyjska

50-60, c 7,5

jodła

60-80, c 5

jodła hiszpańska

30-40, c 3
60-80, c 7,5

jodła hiszpańska

90-100, c 7,5

jodła hiszpańska

50-70, c 7,5

jodła hiszpańska

50-70, poj.

jodła szlachetna

60-80, c 7,5

jodła szlachetna

60-80, c 5

jodła szlachetna

70-90, c 10

jodła Veitcha

40-50, c 5

jodła Veitcha

50-60, c 5
140-160, c 10

cedrzyniec kalifornijski

120-140, c 15

odmiana miniaturowa, zwarty pokrój, krótkie igły

22 abies koreana Silver Show
łukowato podwinięte igły, prawie czarne szyszki

23 abies lasiocarpa Wollbeck
wolny wzrost, igły sinoniebieskie, pokrój wzniesiony

24 abies nordmanniana Aurea
złocistożółte przebarwienia igieł

25 abies nordmanniana Filip's Goldheart
żółte odcinki igieł u ich podstawy

26 abies nordmanniana Golden Spreader
złocistożółte przebarwienia igieł, płaski wzrost

27 abies nordmanniana Hunnewell Broom
Syn. KBNG WB, igły grube, ziel., płasko kulista

28 abies nordmanniana Midwinter Gold
igły zimą złocistożółte

29 abies nordmanniana Tortifolia
odmiana o sierpowato zakrzywionych igłach

30 abies numidica Pendula
sztywne, szarozielone igły, pędy rosną poziomo

31 abies pardei
A. numidica x A. pinsapo. Sztywne zielone igły

32 abies pinsapo Aurea
młode przyrosty kremowożółte

33 abies pinsapo Glauca
sztywne, krótkie, szaroniebieskie igły

34 abies pinsapo Kelleris
silnie rosnąca, igły grube, sztywne, szaroniebieskie

35 abies pinsapo Pendula
sztywne zielone igły, pokrój płaczący, nieregularny

36 abies procera Aurea
żółte wybarwienie igieł

37 abies procera DelBar Cascade
pokrój wąskokolumnowy, silnie płaczący

38 abies procera La Graciosa
odm. półkarłowa o długich, zwieszonych pędach

39 abies veitchii Heddergott
odm karłowa, płaskokulista, igły od spodu białe

40 abies veitchii Pendula
pokrój płaczący, igły niebieskozielone

CALOCEDRUS
41 calocedrus decurrens Maupin Glow
szczytowe odcinki pędów żółte
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CEDRUS
42 cedrus deodara Blue Snake

cedr himalajski

60-80, c 12

cedr libański

90-120, c 7,5
200/+, c 15

cedr libański

175-200, br.

cedr libański

30-40, c 3
200/+, c 15
200/+, c 35

cyprysik Lawsona

180-200, c 10

cyprysik Lawsona

60-70, c 3

cyprysik Lawsona

120-140, c 5

cyprysik Lawsona

120-140 c 10

cyprysik Lawsona

100-120, c 10

cyprysik Lawsona

110-120, c 5

cypryski nutkajski

80-100, c 5
120-140 c 7,5

cypryski nutkajski

80-100, c 10

cypryski nutkajski

40-60, c 5

cypryski nutkajski

110-120, c 4
120-140 c 12

pokrój silnie płaczący (lub płożący), igły niebieskawe

43 cedrus libani Blue Fountain
pokrój płaczący, igły niebieskie, gęsto rozgałęziony

44 cedrus libani Glauca
duże drzewo o szaroniebieskich igłach

45 cedrus libani Glauca Pendula
szaroniebieskie igły, pokrój płaczący

CHAMAECYPARIS
46 chamaec. laws. Filip's Golden Tears
pokrój strzelisty, zwisły, łuski złocistożółte

47 chamaec. laws. Imbricata Pendula
nitkowate, zielone, zwisające pędy

48 chamaecyparis lawsoniana Little Spire
pokrój piramidalny, łuski nieb-zielone, wys do 1,5 m

49 chamaec lawsoniana Pendula
pokrój płaczący, igły ciemnozielone

50 chamaec. laws. Wissel's Saguaro
grube, sztywne łuski, wzrost pionowy, nieregularny

51 chamaecyparis laws Yellow Spire
odm kolumnowa, wolno rosnąca, łuski żółte

52 chamaec. nootkatensis Golden Waterfall
strzelisty płaczący pokrój, złocistożółte łuski

53 chamaec. nootkatensis Pendula
pokrój strzelisty, pędy rozpostarte, gałązki zwisłe

54 chamaec. nootk. Pendula Albovariegata
pokrój płaczący, fragmenty pędów kremowobiałe

55 chamaec. nootkatensis Strict Weeper
ekstremalnie wąski strzelisty, płaczący pokrój

NOWOŚĆ

56 chamaec. obtusa Filip's Golden Falls

cyprysik tępołuskowy

120-140 c 7,5

cyprysik groszkowy

40-50, c 12
fp 120, c 12

szydlica japońska

50-60, c 4
fp 60, c 5

kuningamia chińska

150-170 c 7,5

pierwsza odmiana placząca, igły złocistożółte

57 chamaecyparis pisifera Sungold
długie, sznurkowate, zielonkawożółte pędy

CRYPTOMERIA
58 cryptomeria japonica Dinger
wałeczkowate, promieniście rozchodzące się pędy

CUNNINGHAMIA
59 cunninghamia lanceolata
gat z Chin, sztywne, spłaszczone lancetowate liście
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GINKGO
60 ginkgo biloba

miłorząb japoński

200/+, c 10
fp 6/8, c 20

miłorząb japoński

140-160, c 10

miłorząb japoński

fp 150, 3 letni

miłorząb japoński

fp 60, c 10

miłorząb japoński

fp 30, c 10

miłorząb japoński

fp 180, 8/10

miłorząb japoński

80-100, poj.

miłorząb japoński

fp 150, 6/8

miłorząb japoński

fp 160, 8/10

miłorząb japoński

15-20, c 2

miłorząb japoński

25-30, c 5

miłorząb japoński

90-100, c 10

miłorząb japoński

fp 8/10, c 35

drzewo z Chin do 20 m o wachlarzykowatych liściach

61 ginkgo biloba Anny's Zebra
liście prążkowane, powcinane

62 ginkgo biloba Bolesław Chrobry
grube, dekoracyjnie fryzowane blaszki liści

63 ginkgo biloba Californian Sunset
liście kremowo paskowane, wąskie

64 ginkgo biloba Clica
odm karłowa, liście zielone, wzrost horyzontalny

65 ginkgo biloba Globus
odmiana karłowa o kulistym, zwartym pokroju

66 ginkgo biloba Goethe
odmiana o zwartym, kolumnowym pokroju z 2009

67 ginkgo biloba Gruga (Weeping)
odmiana żeńska o płaczącym pokroju

68 ginkgo biloba Horizontalis
liście zielone, wzrost pędów poziomy

69 ginkgo biloba Jade Butterfly
odm karłowa, męska, liście głęboko wcięte

70 ginkgo biloba Jeosaphat
odm karłowa o zwartym pokroju, przyrosty do 5 cm

71 ginkgo biloba Kristina
nowa odmiana z Węgier o kolumnowym pokroju

72 ginkgo biloba Kyoto
forma wąsko kolumnowa z Japonii

NOWOŚĆ

73 ginkgo biloba Majestic Butterfly

miłorząb japoński

80-100, c 7,5

miłorząb japoński

fp 80, c 5
fp 120, poj.
fp 150, c 7,5
fp 180, 6/8
fp 225, c 35

miłorząb japoński

80-90, c 5

miłorząb japoński

fp 100, c 10

miłorząb japoński

fp 120, poj.

miłorząb japoński

fp 60, c 10

miłorząb japoński

150-175, poj.

odm karłowa, liście kremowo pstre

74 ginkgo biloba Mariken
odmiana karłowa o kulistym, gęstym pokroju

75 ginkgo biloba Menhir ®
zwarty wąskokolumnowy pokrój, ciemne liście

76 ginkgo biloba Mutant Weeper
pędy poziome, część liści zredukowana

77 ginkgo biloba Pendula
odmiana o płaczącym pokroju

78 ginkgo biloba Peve Maribo
pokrój zwarty, kulisty; liście pstre

79 ginkgo biloba Princeton Sentry
pokrój wąskostożkowy
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NOWOŚĆ

80 ginkgo biloba Snow Cloud

miłorząb japoński

20-25, c 3

miłorząb japoński

20-30, c 3

miłorząb japoński

fp 20, c 3

miłorząb japoński

fp 80, c 10

liście białopstre, niektóre całe białe

81 gingko biloba Tremonia
pokrój wąskostożkowy

82 gingko biloba Troll
odm karłowa, b zwarta, liście ciemnozielone

83 gingko biloba Variegata
kremowożółto pstre liście

NOWOŚĆ

84 gingko biloba Yellow Mellow

miłorząb japoński

c2
50-70, c 3

jałowiec pospolity

60-70, c 5

jałowiec płożący

90-100, c 7,5

jałowiec płożący

20-25, c 4

modrzew europejski

fp 40, 35-40

modrzew europejski

fp 80, c 10

modrzew europejski

40-60, poj.
100-120 c 7,5
160-180, c 12

modrzew japoński

25-30, c 3

modrzew japoński

200-220 c 10

prawie wszystkie liście żółto pstre, kolumnowy pokrój

JUNIPERUS
85 juniperus communis Bagnet
polska odmiana o wąskokolumnowym pokroju

86 juniperus communis Tage Lundell
odmiana kolumnowa, odcinki pędów żółte

87 juniperus horizontalis Pancake
pokrój płaski płożący, igły niebieskie

LARIX
88 larix decidua Kralovstvi WB
czarcia miotła, igły drobne, szarozielone

89 larix decidua Krejci
odm karłowa, ciemnoziel. igły w gęstych kępkach

90 larix decidua Lucek
polska odmiana o zielonkawosiarkowych igłach

91 larix kaempferi Grey Pearl
odmiana karłowa, kulista, szarozielona

92 larix kaempferi Jakobsen's Pyramid
wąska, smukła sylwetka, igły niebieskawozielone

NOWOŚĆ

93 larix kaempferi Magic Gold

modrzew japoński

30-40, c 3
fp 120, poj.

modrzew japoński

fp 150, poj.
fp 180, 6/8

metasekwoja chińska

80-100, c 5

polski selekt, igły złocistożółte, nie przypalane

94 larix kaempferi Stiff Weeper
odmiana silnie płacząca, igły niebieskawozielone

METASEQUOIA
95 metasequoia glypt. Goldrush
złocistożółte igły, wolny wzrost, ciemna kora
NOWOŚĆ

96 metasequoia glypt. Hamlet's Broom

metasekwoja chińska

fp 150, 6/8

metasekwoja chińska

300/+, c 20

metasekwoja chińska

220-250, c 10

czarcia miotła, igły żywozielone, korona kulista

97 metasequoia glypt. Sheridan Spire
odmiana o wąskokolumnowym pokroju

98 metasequoia glypt. Snow Flurry
igły na letnich przyrostach kremowożółte
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99 metasequoia glypt. Spring Cream

netto

metasekwoja chińska

220-250, c 10

mikrobiota syberyjska

40-50, c 5

świerk pospolity

60-80, c 5

młode igły kremowe, później zielone

MICROBIOTA
100 microbiota decussata Fuzzball
syn.Condavis, płożąca, łuski odstające

PICEA
101 picea abies Acrocona
czerwone szyszki na końcach pędów, wys. 4-6 m
NOWOŚĆ

102 picea abies Acrocona KBN Yellow

świerk pospolity

40-50, c 7,5

świerk pospolity

140-160, c 12

świerk pospolity

40-50, c 5
70-90, c 5

świerk pospolity

150-175, c 25

świerk pospolity

130-150 c 12

świerk pospolity

40-60, c 5

świerk pospolity

25-30, c 5

świerk pospolity

15-20, c 2

świerk pospolity

50-60, c 5

świerk pospolity

50-60, c 5

świerk pospolity

30-40, c 7,5

świerk pospolity

140-160 c 15

świerk pospolity

80-90, c 5

świerk Brewera

25-30, c 2

świerk Engelmanna

60-80, poj.
150-160 c 35

świerk Engelmanna

25-30, c 10

świerk Engelmanna

60-80, c 5
100-120, c 7,5

czerwone szyszki na końcach pędów, żółte igły

103 picea abies Bohemica Pendula
pokrój wyprostowany, zwisłe pędy

104 picea abies Cruenta
wiosenne przyrosty jaskrawoczerwone

105 picea abies Dablice
czeska odmiana o żółtawym wybarwieniu igieł

106 picea abies Filip's Tive
pokrój stożkowy, luźny, jasnozielone przyrosty

107 picea abies Gold Drift
pokrój płaczący, igły żółte

108 picea abies Köln
odmiana karłowa, igły szarozielone

109 picea abies Pusch
karłowa wersja odmiany Acrocona

110 picea abies Roseospicata
młode przyrosty bladoróżowe

111 picea abies Rubraspicata
młode przyrosty czerwone

112 picea abies Rydal
młode przyrosty czerwone

113 picea abies Sylva Tarouca
Syn. Pruhoniceana. Pokrój silnie płaczący

114 picea abies Virigata Aurea Vanc
skąpe rozgałęzienia, igły żółte

115 picea breweriana
wysokogórski świerk do 25 m, boczne gałęzie zwisłe

116 picea engelmanii Bush Lace
pokrój płaczący, igły niebieskie

117 picea engelmanii Jasper
czarcia miotła, odm karłowa, igły srebrnoniebieskie

118 picea engelmanii Snake
igły nieb.,słabo rozgałęziony, pędy wydłużone
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119 picea engelmanii Talbot Lake

netto

świerk Engelmanna

10-12, c 2

świerk biały

15-20, c 2

świerk biały

45-50, c 5

świerk Koyamy

70-80, c 7,5

świerk likiangeński

30-40, c 5

świerk czarny

55-60, c 3

świerk syberyjski

80-100, c 12

świerk serbski

160-180, c 20

świerk serbski

50-60, c 15

świerk serbski

45-50, c 5

odm miniaturowa, kulista, igły niebieskie

120 picea glauca Spring Surprise
młode przyrosty kremowobiałe, odm miniaturowa, kulista

121 picea glauca Terry's Weeping
odmiana z USA o płaczącym pokroju

122 picea koyamai Bedgebury Cascade
pokrój płaczący, kaskadowy. Endemit z Japonii

123 picea likiangensis var. purpurea
gat z Chin i Tybetu, szyszki fioletowopurpurowe

124 picea mariana Edelweiss Weeper
pokrój płaczący, kaskadowy, odmiana z USA

125 picea obovata Glauca
igły intensywnie niebieskie, krótkie

126 picea omorika Aurea
stożkowaty pokrój, złocistożółte młode przyrosty

127 picea omorika Cinderella
odm karłowa, pokrój stożkowaty, igły nieb., b krótkie

128 picea omorika Golden Rain
polska odmiana, złociścieżółta przez cały rok

129 picea omorika Pendula Brunz

świerk serbski

odmiana płacząca, zwarta, często wykręcona

130 picea omorika Peve Tijn

250-300, c 90
soliter

świerk serbski

25-30, c 10

świerk serbski

fp 40, 15-20

świerk kaukaski

60-80, c 5
80-90, c 10

świerk kaukaski

20-30, c 3

świerk kaukaski

40-60, c 5

świerk kłujący

100-120 c 15

świerk kłujący

fp 40, 15-20

świerk kłujący

70-80, c 5

świerk kłujący

150-160, c 25

świerk kłujący

25-30, c 5

pokrój kulisty spłaszczony, igły żółte

131 picea omorika Picobello
odm miniaturowa, kulista, zwarta igły srebrno-ziel.

132 picea orientalis Early Gold
złocistożółte wiosenne przyrosty, zwarty pokrój

133 picea orientalis Horstmann WB
odm karłowa, zwarta, przyrosty 10 cm, igły zielone

134 picea orientalis Skylands
igły krotkie, złociścieżółte przez cały rok

135 picea pungens Baby Blue Eyes
odm półkarłowa, piramidalna, srebrzyste igły

136 picea pungens Blue Pearl
odm karłowa, zwarta gęsta srebrzysto-nieb. kula

137 picea pungens Blue Totem
gęsty, stożkowaty pokrój, igły szaroniebieskie

138 picea pungens Glauca Pendula
igły srebrzystoniebieskie, pędy zwieszone

139 picea pungens Hermann Naue
różowe szyszki na końcach pędów, igły szaronieb.

140 picea pungens Hoopsii
igły intensywnie niebieskie

świerk kłujący

300/+, c 120
soliter
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141 picea pungens Koster

świerk kłujący

90-120, poj.
120-140, c 15

świerk kłujący

80-100, poj.

świerk kłujący

40-50, c 5

świerk kłujący

8-10, c 2

świerk kłujący

35-40, c 5

świerk kłujący

70-80, c 7,5
110-130, c 15
160-180, c 40
180-200, c 40

świerk sitkajski

fp 30, 35-40

świerk sitkajski

50-60, c 15

świerk sitkajski

50-60, c 10

świerk sitkajski

40-50, c 10
50-60, c 25

sosna oścista

fp 110, c 25

sosna oścista

45-50, c 5

sosna limba

30-40, c 5

sosna limba

65-70, c 10

sosna limba

40-50, c 5

sosna wydmowa

30-35, c 5

sosna gęstokwiatowa

50-60, c 12
160-180, c 15

sosna gęstokwiatowa

fp 110, c 12

sosna giętka

110-120, c 12

sosna giętka

50-60, c 7,5

sosna Jeffreya

60-80, poj.

srebrzystoniebieskie igły

142 picea pungens Maigold

netto

złocistożółte młode wiosenne przyrosty

143 picea pungens Niemetz
młode przyrosty kremowe

144 picea pungens Porcupine
odm miniaturowa, zwarta, kulista, igły szaroniebieskie

145 picea pungens Stanley's Gold
forma karłowa o złocistożółtych igłach

146 picea pungens The Blues
pokrój silnie płaczący, igły sinoniebieskie

147 picea sitchensis Christine Burkau
odm karłowa, igły szarozielone od spodu srebrzyste

148 picea sitchensis Jiskra
pokrój kulisty, gęsty, igły zielononiebieskie

149 picea sitchensis Papoose
pokrój kulisty, gęsty, igły szaroniebieskie

150 picea sitchensis Silberzwerg
pokrój kulisty, gęsty, igły szaroniebieskie

PINUS
151 pinus aristata
igły gęste, proste, z kropelkami żywicy, wolno rośnie

152 pinus aristata Glauca
odmiana o niebiesko ciemnozielonych igłach

153 pinus cembra Aurea
igły żółto przebarwione, wyraźniej zimą

154 pinus cembra Shrica Rojn
igły sinoniebieskozielone, bezładnie zwichrzone

155 pinus cembra Tatra
polska czarcia miotła, wąskokolumnowy pokrój

156 pinus contorta Chief Joseph
jaskrawożółte wybrawienie igieł zimą

157 pinus densiflora Oculis Draconis
żółto paskowane igły, pokrój luźny, przyrosty 30 cm

158 pinus densiflora Pendula
forma płacząca, szybko rosnąca, igły zielone

159 pinus flexilis Glauca
niebieskie miękkie igły

160 pinus flexilis Vanderwolf's Pyramid
intensywnie niebieskie długie igły, zwarty pokrój

161 pinus jeffreyi Joopie
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netto

bardzo długie igły (25 cm), zwarty kulisty pokrój

162 pinus leucodermis Compact Gem

sosna bośniacka

50-60, c 7,5
80-90, c 15
100-120, c 15

sosna bośniacka

60-80, br.

sosna bośniacka

25-30, c 5

kosodrzewina

35-40, c 12

kosodrzewina

30-35, c 5

kosodrzewina

30-40, c 5

kosodrzewina

60-80, c 7,5

kosodrzewina

130-150, c 25
160-180, c 15

kosodrzewina

fp 80, c 7,5

kosodrzewina

30-40, c 5

kosodrzewina

50-70, c 5

kosodrzewina

15-25, c 4

kosodrzewina

50-60, c 5

kosodrzewina

20-25, c 5
40-50, c 10

kosodrzewina

25-30, c 5

sosna czarna

60-80, c 7,5

sosna czarna

60-80, c 7,5

sosna czarna

200-220 c 15

sosna czarna

70-80, c 18

sosna czarna

110-120, c 12

sosna czarna

70-80, c 7,5

wąskostożkowy, zwarty pokrój, wolny wzrost

163 pinus leucodermis Satellit
pędzlowate skupienia igieł na przyrostach

164 pinus leucodermis Smidtii
odm miniaturowa, kulista, igły zielone

165 pinus mugo Albospicata Domschke
młode przyrosty kremowożółte, dorasta do 2 m

166 pinus mugo Amber Gold
igły zimą złocistożółte, prawie pomarańczowe

167 pinus mugo Chameleon
igły latem dwubarwne: zielone w żółte paski

168 pinus mugo Corley's Mat
pędy gęste, pokładające się, wierzchołki uniesione

169 pinus mugo Fruhlingsgold
pokrój rozłożysty, wiosenne przyrosty kremowożółte

170 pinus mugo Lemon
pokrój zwarty, kulisty, igły zimą cytrynowożółte

171 pinus mugo Mops Gold
pokrój kulisty, igły żółte

172 pinus mugo Orange Sun
zimą igły na końcach złotożółte

173 pinus mugo Picobello
odm miniaturowa, pokrój kulisty, igły ciemnozielone

174 pinus mugo Rositech
intensywnie zółte wiosenne przyrosty; karłowa

175 pinus mugo Varella
odm karłowa, kulista o pofalowanych igłach

176 pinus mugo Wintergold
igły zimą i wczesną wiosną złociścieżółte

177 pinus nigra Aurea Litomyśl
igły złotożółte jesienią i zimą, pokrój naturalny

178 pinus nigra Bright Eyes
pokrój stożkowaty, bladozielone igły, białe pąki

179 pinus nigra Goldfinger
długie igły, jesienią i zimą żółte

180 pinus nigra Helga
odm wolno rosnąca o żywo zielonych igłach

181 pinus nigra Hulsdonk
pokrój kolumnowy, krótkie ciemne igły

182 pinus nigra Komet
pokrój kolumnowy do 3 m, długie ciemnoziel igły
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183 pinus nigra var maritima

netto

sosna czarna

50-60, c 5

sosna czarna

160-180, c 15

sosna czarna

70-80, c 7,5

sosna czarna

100-110, c 25

sosna czarna

25-30, c 5

sosna czarna

80-90, c 15

sosna czarna

60-80, c 10

sosna drobnokwiatowa

40-50, poj.

sosna drobnokwiatowa

60-80, c 5

sosna drobnokwiatowa

80-90, c 5

sosna drobnokwiatowa

25-30, c 3

sosna drobnokwiatowa

300/+, c 40

sosna rumelijska

90-110, c 30

sosna żółta

100-120, c 10

sosna żółta

30-35, c 3

sosna kłująca

100-120, c 12

sosna Schwerina

25-30, c 3
25-30, c 7,5
100-140, c 40

sosna wejmutka

70-90, c 7,5

sosna wejmutka

25-30, c 3

odm botaniczna z Sardynii i pd Włoch, igły > 25 cm

184 pinus nigra Obelisk
odm wąskokolumnowa o ciemnych igłach

185 pinus nigra Oregon Green
regularny układ gałęzi, igły sztywne, ciemnozielone

186 pinus nigra Rondello
półkarłowa o owalnej sylwetce i ciemnoziel. igłach

187 pinus nigra SN-18
odmiana miniaturowa, pokrój kulisty, zwarty

188 pinus nigra Spielberg
odm karłowa, szerokostożkowy, gęsty pokrój

189 pinus nigra Vasek
długie ciemnozielone igły

190 pinus parviflora Negishii
horyzontalny układ pędów, igły krótsze, szaronieb.

191 pinus parviflora Ryu-yu
igły srebrnoniebieskie, wcześnie szyszkuje

192 pinus parviflora Saphir
odm wolno rosnąca o niebieskich igłach

193 pinus parviflora Tani Mano Uki
młode wiosenne przyrosty białe

194 pinus parviflora Tempelhof
szybko rosnąca o niebieskozielonych igłach

195 pinus peuce Aureovariegata
u części przyrostów igły złocistożółte

196 pinus ponderosa Aurea
długie, żółto wybarwione igły

197 pinus ponderosa Pendula
mało rozgałęzień, długie ciemne igły

198 pinus pungens
gat z USA, sztywne, kłujące igły, rozłożyste konary

199 pinus x schwerinii Wiethorst
pokrój zwarty, stożkowy, igły srebrzystoniebieskie

200 pinus strobus Gold Weeper
pędy łukowato przewisające, igły żółte zimą

201 pinus strobus Louie
pokrój piramidalny, żółte igły cały rok

NOWOŚĆ

202 pinus strobus Niagara Falls

sosna wejmutka

60-80, c 5

sosna wejmutka

120-140, c 15

sosna wejmutka

100-125, br.

pokrój płaczący, igły nieb, gęsto rozgałęziona

203 pinus strobus Pacific Sunrise
pokrój pionowy, żółte igły

204 pinus strobus Pendula
silnie rosnąca o płaczącym pokroju, igły nieb-zielone
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205 pinus strobus Tiny Curls

sosna wejmutka

netto

30-40, br.

odm karłowa, silnie zakrzywione, nieb-zielone igły

206 pinus strobus Torulosa

sosna wejmutka

igły wyraźnie powyginane, pokrój naturalny

207 pinus strobus Variegata

220-250, c 40
soliter

sosna wejmutka

40-50, c 4

sosna pospolita

220-250, c 35

sosna pospolita

fp 80, poj.

sosna pospolita

150-180, c 15

igły żółto paskowane

208 pinus sylvestris Candlelight
młode przyrosty kremowożółte, pokrój naturalny

209 pinus sylvestris Chantry Blue
półkarłowa o niebieskozielonych igłach

210 pinus sylvestris Fastigiata Drath
pokrój wąskokolumnowy, igły niebieskie

NOWOŚĆ

211 pinus sylvestris Filip's Blue Globe

sosna pospolita

20-25, c 5

sosna pospolita

100-120, c 25

sosna pospolita

160-180, c 25

sosna pospolita

50-70, c 5

sosna pospolita

60-80, c 5

sosna pospolita

40-50, c 10

sosna pospolita

160-180, c 12

sosna pospolita

30-35, c 5

sosna pospolita

100-125, poj.

sosna Thunberga

180-200, poj.

sosna Thunberga

180-200, poj.

sosna Thunberga

100-120, c 10

sosna Thunberga

150-160, c 20

sosna hakowata

fp 75, 15-20

sosna hakowata

20-25, c 3

sosna hakowata

65-70, c 7,5

odmiana karłowa, kulista, igły niebieskie

212 pinus sylvestris Globosa Viridis
silnie zagęszczony pokrój, żywozielone igły

213 pinus sylvestris Gold Coin
jaskrawe złocistożółte wybarwienie igieł zimą

214 pinus sylvestris Jakutsk
odmiana karłowa, igły pomarańczowożółte zimą

215 pinus sylvestris Mitsch Weeping
odmiana o płaczącym bądź płożącym pokroju

216 pinus sylvestris Moseri
długie powyginane igły, zimą złociste, zwarty pokrój

217 pinus sylvestris Pendula
unikalna odmiana o płaczącym pokroju

218 pinus sylvestris Trollguld
odm karłowa o zwartym pokroju i żółtych igłach

219 pinus sylvestris Watereri - bonsai
niebieskozielone igły, roślina formowana

220 pinus thunbergii Luteolineata
pokrój pionowy, żółte fragmenty pędów

221 pinus thunbergii Oculis Draconis
pokrój wzniesiony, żółto paskowane sztywne igły

222 pinus thunbergii Ogon
długie igły, od lata do wiosny żółte

223 pinus thunbergii Thunderhead
zwarty pokrój, ciemne długie igły, silny wzrost

224 pinus uncinata Jezek
forma karłowa, zwarta, prawie idealnie kulista

225 pinus uncinata Orange Sebastian
czarcia miotła, igły dwukolorowe: żółto zielone

226 pinus uncinata Taiga
forma karłowa, igły różnej długości
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netto

PSEUDOLARIX
227 pseudolarix amabilis

modrzewnik chiński

50-70, c 3
70-90, c 7,5

pseudotaxus

c5

daglezja zielona

25-30, c 5

daglezja zielona

60-90, c 5

daglezja zielona

25-30, c 5

drzewo do 20 m z Chin, igły jesienią złocistożółte

PSEUDOTAXUS
228 pseudotaxus chienii
gat z Chin, podobny do cisa, o białych owocach

PSEUDOTSUGA
229 pseudotsuga menziesii Bila Lhota
odm miniaturowa o niebieskich igłach

230 pseudotsuga menziesii Blue Wonder
intensywnie niebieskie igły, zwarty pokrój

231 pseudotsuga menz. Fruhlingsgold WB
czarcia miotła, odm karłowa, przyrosty wiosną żółte

232 pseudotsuga menz. Glauca Pendula

daglezja zielona

pokrój płaczący, igły szaroniebieskie

233 pseudotsuga menziesii Serpentine

130-150, c 40
soliter

daglezja zielona

spiralnie wygięte pędy, krótkie zielone igły

30-40, c 3
120-140, c 15

SCIADOPITYS
NOWOŚĆ

234 sciadopitys verticillata Beauty Green

sośnica japońska

55-60, c 7,5

sośnica japońska

10-15, c 2

sośnica japońska

20-25, c 3

sośnica japońska

60-70, c 5

sośnica japońska

160-170, c 15

mamutowiec olbrzymi

125-150, c 30

cypryśnik wzniesiony

220-250 c 15

cypryśnik błotny

fp 120, c 15

pokrój silnie zagęszczony, stożkowaty

235 sciadopitys verticillata Papagei
igły zielone, zielonożółte i żółte

236 sciadopitys verticillata Piccola
odm karłowa, zwarta, igły krótsze

237 sciadopitys verticillata Sternschnuppe
ciemnozielone, wyjątkowo grube, płaskie igły

238 sciadopitys verticillata Twister
grube, zakrzywione, ciemnozielone igły

SEQUOIADENDRON
239 sequoiadendron gig. Glaucum
łuski o szaroniebieskim zabarwieniu

TAXODIUM
240 taxodium ascendens Nutans
płaczący pokrój, nitkowate pędy

241 taxodium distichum Cascade Falls
odmiana o silnie płaczącym pokroju

NOWOŚĆ

242 taxodium dist. Linsdsey's Skywards

cypryśnik błotny

40-50, c 3

cypryśnik błotny

120-140, c 10

pokrój wąski, kolumnowy

243 taxodium distichum Pendulum
odmiana o płaczącym pokroju
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244 taxodium distichum Pendulum Novum

cypryśnik błotny

fp 100, c 10
180-200, c 12

cypryśnik błotny

30-40, c 5
180-200, c 12

cis pospolity

kula, fp 80

cis pospolity

30-40, br.

odmiana o płaczącym pokroju

245 taxodium distichum Peve Minaret

netto

wąski, karłowy, wolno rosnący

TAXUS
246 taxus baccata
igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie

247 taxus baccata Anny's Dwarf
odm karłowa z Holandii, kulista, gęsta

NOWOŚĆ

248 taxus baccata Corrie

cis pospolity

60-80, c 10

cis pospolity

25-30, c 2

cis pospolity

100-120 c 7,5

cis pospolity

100-120 c 7,5

cis pospolity

50-60, c 5

igły krótkie, spłaszczone, żółte

249 taxus baccata Cristata
skręcone, zgrubiałe pędy, krótkie międzywęźla

250 taxus baccata Dovastoniana
żeńska, pokrój szeroko rozpostarty, gałęzie zwisłe

251 taxus baccata Dovastonii Aurea
żółta wersja odm Dovastonii, wzrost wolniejszy

252 taxus baccata Dwarf White
igły biało obrzeżone, pokrój płaczący, odm karłowa

NOWOŚĆ

253 taxus baccata Goldilocks

cis pospolity

100-120, br.

cis pospolity

25-30, c 3

cis pospolity

90-100, c 12

cis pospolity

60-70, c 10

zwarty pokrój, igły złocistożółte

254 taxus baccata Goud Elsje
odm żeńska, okrywowa, igły żółto obrzeżone, do 1 m

255 taxus baccata Green Yellow Column
pokrój kolumnowy, sporadycznie odcinki pędów żółte

256 taxus baccata Kupfergold
końcówki pędów złocistożółte

NOWOŚĆ

257 taxus baccata Little Gem

cis pospolity

20-25, c 10

cis pospolity

60-80, c 5

cis pospolity

30-40, br.

cis pospolity

100-120, br.

cis pospolity

30-40, br.

cis pospolity

30-40, c 3

cis pospolity

90-100, c 15

cis pospolity

50-60, c 12

odm karłowa, igły ciemnozielone, b gęsty

258 taxus baccata Melfard
pokrój kolumnowy, igły krótkie ciemnozielone, żeński

259 taxus baccata Minima
odm karłowa, zwarty pokrój, drobniutkie igły

260 taxus baccata Moderato
półkarłowy o wąskokolumnowym pokroju

261 taxus baccata Pygmea
odm karłowa, pokrój b zwarty, igły zielone

262 taxus baccata Repandens
odmiana okrywowa, wys. do 60 cm igły zielone

263 taxus baccata Schwarzgrun
odm żeńska, karłowa o gęstym pokroju

264 taxus baccata Vader Simon
odm karłowa, igły krótkie, ciemnozielone
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265 taxus cuspidata

cis japoński

netto
80-100, c 10

gat z Azji, bogato owocuje
NOWOŚĆ

266 taxus cuspidata Bright Dwarf Gold

cis japoński

25-30, poj.

cis pośredni

50-70, c 10

żywotnik zachodni

12-15, c 2

żywotnik zachodni

200-220, c 25

igły żółte z zielonym paskiem, odm karłowa

267 taxus x media Straight Hedge
odm żeńska, szerokokolumnowa

THUJA
268 thuja occidentalis Krasnal
polska odmiana miniaturowa

269 thuja occidentalis Pendula
odmiana o płaczącym pokroju, pędy zielone

270 thuja occidentalis Smaragd

żywotnik zachodni

fp 120, 16/18

gęsty stożkowaty pokrój, żywozielone pędy

271 thuja plicata Grune Kugel

soliter

żywotnik olbrzymi

40-50, c 12

torreja orzechowa

20-25, c 2

odm karłowa, ciemnozielona, kulista

TORREYA
272 torreya nucifera
cieniolubne drzewo z Japonii, podobne do cisa

TSUGA
273 tsuga canadensis

choina kanadyjska

drzewo z Ameryki Pn, wys do 20 m, lubi cień

274 tsuga canadensis Bennett

soliter

100-120, c 10
fp 10/12, c 90

choina kanadyjska

25-30, c 7,5

choina kanadyjska

25-30, c 5

choina kanadyjska

60-80 c 7,5

choina kanadyjska

100-120, c 10
140-160, c 15

choina kanadyjska

20-25, c 2

choina kanadyjska

12-15, c 2

choina kanadyjska

80-100, c 7,5

choina różnoigłowa

80-100, c 5

choina zachodnia

100-120 c 7,5

odm karłowa, igły drobne, zielone, pokrój horyzontalny

275 tsuga canadensis Gable's Cinnamon
młode przyrosty pomarańczowe

276 tsuga canadensis Gentsch White
młode przyrosty kremowobiałe

277 tsuga canadensis Pendula
zwisłe pędy, szeroki pokrój, przyrosty do 20 cm

278 tsuga canadensis Popeleski
niska i rozłożysta, igły drobne, zielone

279 tsuga can. Rugg's Washinghton Dwarf
odm miniaturowa, przyrosty ok. 1 cm, drobne igły

280 tsuga canadensis Wintergold
igły zimą złocistożółte

281 tsuga diversifolia
gatunek z Japonii o stożkowatym pokroju

282 tsuga heterophylla Thorsen's Weeping
silnie płaczący pokrój, wolny wzrost

NOWOŚĆ

283 tsuga mertensiana Blue Star

choina Mertensa

15-20, c 2

bardzo wolny wzrost, igły niebieskie
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br.
gk
fp
f nat
poj.
soliter

z bryła korzeniową
z gołym korzeniem
forma pienna
forma naturalna
w pojemniku
soliter

with root ball
bare rooted
on stem
natural shape
in container
solitair

