
Hurtowa oferta roślin - wiosna 2021

ABELIOPHYLLUM

1 abeliophyllum distichum abeliofylum koreańskie 50-70, c 5
tzw biała forsycja, białe pachnące kwiaty w III/IV

ACER

2 acer Ample Surprise ® klon 100-120, c 16
a. amplum x a. platanoides, kulisty pokrój, czerwone liście

3 acer argutum klon ostroząbkowy 300/+, c 35

4 acer buergerianum klon Burgera fp 180, c 20

5 acer campestre Anny's Globe klon polny fp 200, 6/8
korona kulista, zwarta, wolniej rośnie niż Nanum

6 acer campestre Nanum klon polny fp 150, c 16

zwarta, kulista korona średnicy do 4-5 m fp 180, 6/8

7 acer campestre William Caldwell klon polny 200-250, c 10
szerokokolumnowy pokrój, atrakcyjne kolory jesienią

8 acer cappadocicum Aureum klon kolchidzki 130-150, c 10
drzewo do 12 m, liście całą wiosne żółte

9 acer cappadocicum Rubrum klon kolchidzki 220-250, c 10
drzewo do 12 m, najmłodsze liście czerwonopurpurowe

10 acer circinatum klon okrągłolistny 100-150, br.
krzew do 4 m, gat z Ameryki Płn. Liście regularnie klapowane

11 acer circinatum Burgundy Jewel klon okrągłolistny 40-60, c 7,5
liście wiosną ciemnopurpurowe

12 acer circinatum Monroe klon okrągłolistny 20-25, c 3
liście zielone, głęboko wcięte

13 acer x conspicuum Phoenix klon wyrazisty fp 150, 3-letni
koralowo-czerwona, biało prążkowana kora, krzew do 5 m

14 acer x conspicuum Silver Vein klon wyrazisty fp 70, c 12

ozdobna, biało prążkowana kora soliter  220-250, c 50

15 acer davidii klon Davida 100-120, c 16
biało prążkowana kora, pochodzi z Chin

16 acer x freemanii Scarlet Sentinel klon Freemana 100-120, c 3
szybko rosnący o wąskiej koronie, atrakcyjny jesienią

17 acer griseum klon strzępiastokory 50-70, c 3

tzw klon cynamonowy, silnie łuszcząca się kora 80-90 c 7,5

125-150, br.

180-200, c 20

18 acer griseum Narrow Form klon strzępiastokory 50-70, c 5
odmiana o wąskiej koronie

małe drzewo z Japonii o głęboko piłkowanych liściach

liście trójklapowe, całobrzegie, jesienią czerwone

ROŚLINY LIŚCIASTE
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19 acer griseum Suzanna klon strzępiastokory 60-80, c 5
odmiana o bardzo gęstej i szerokiej koronie

20 acer japonicum Aconitifolium klon japoński 50-60, br.

głęboko wcięte liście, jesienią szkarłatnoczerwone 80-100, br.

21 acer japonicum Attaryi klon japoński p 9
liście okrągłe, głęboko klapowane, większe niż Aconitifolium

22 acer japonicum Emmet's Pumpkin klon japoński p 9

b duże liście, wiosną morelowe, jesienią pomarańczowe 30-40, c 2

23 acer japonicum Vitifolium klon japoński 80-100, br.
liście regularnie głęboko klapowane, jesienią pomar.-żółte

24 acer macrophyllum klon wielkolistny 100-125, br.
gatunek o dużych liściach z Ameryki Pn.

25 acer negundo Flamingo klon jesionolistny 140-160, c 20

biało różowo pstre liście, szybko rosnący fp 6/8, c 20

26 acer opalus klon włoski 60-80, c 3

duże, dłoniasto klapowane liście fp 200, 6/8

27 acer palmatum Amagi Shigure klon palmowy p 9
liście klapowane, ceglastoczerwone, ciemne żyłkowanie

28 acer palmatum Amber Ghost klon palmowy p 9
liście głęboko klapowane, bursztynowe z ziel. żyłkowaniem

29 acer palmatum Anne Irene klon palmowy 30-40, c 3
liście zielonkawożółte z purpurowym marginesem

30 acer palmatum Ariadne klon palmowy p 9
liście głęboko klapowane z zielonym żyłkowaniem

31 acer palmatum Atropurpureum klon palmowy 140-160, c 10
niskie drzewko wys. do 5 m, liście ciemnoczerwone

32 acer palmatum Baton Rouge klon palmowy 40-60, c 3
kora zimą intensywnie koralowoczerwona, liście zielone

33 acer palmatum Beni Kosode klon palmowy 50-60, c 5
drobne listki, wiosną jaskrawo różowe, karłowy

34 acer palmatum Beni Zuru klon palmowy 30-40, c 3
karłowy, liście ziel. z różowymi i kremowymi przebarwieniami

35 acer palmatum Bi-hoo klon palmowy 140-160, br.
kora zimą pomarańczowo-żółta

36 acer palmatum Bloodgood klon palmowy 180-200, c 15
liście stabilnie ciemnopurpurowe, owoce czerwone

37 acer palmatum Burgundy Lace klon palmowy 80-100, c 10
liście głęboko wcięte, klapowane, purpurowoczerwone

38 acer palmatum Butterfly klon palmowy 220-250, c 22
liście biało obrzeżone, krzew wys do 6 m soliter

39 acer palmatum Cascade Gold klon palmowy  fp 90, c 18
pokrój płaczący, liście wiosną pomarańczowo-żółte soliter
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40 acer palmatum Como klon palmowy  p 9
Syn Reticulatum Como. Liście kremowe, zielono żyłkowane

41 acer palmatum Coral Pink klon palmowy  x/1/1, c 3
liście wiosną długo jasnoróżow, wys do 2 m

42 acer palmatum Crimson Queen klon palmowy c 2
mocno powcinane purpurowe liście, korona parasolowata

43 acer palmatum Dissectum klon palmowy fp 60, c 30

liście głęboko powcinane, zielone, wys do 2 m soliter  fp 90, c 30

44 acer palmatum Dissectum Garnet klon palmowy        50-70, c 4

liście ciemnoczerwone, głęboko wcięte soliter  120-140, c 25

fp 80, c 10

soliter  fp 130, c 30

45 acer palmatum Dissectum Nigrum klon palmowy 50-60, br.
liście głęboko wcięte, ciemnopurpurowe, młode owłosione

46 acer palmatum Extravaganza klon palmowy 40-50, c 10
najmłodsze liście szkarłatno-różowe, starsze zielone, pstre

47 acer palmatum Fireglow klon palmowy 120-140, br.
liście ciemnopurpurowe, pokrój wzniesiony soliter

48 acer palmatum Going Green klon palmowy 125-150, c 7,5
zwarty, wyprostowany pokrój, liście i pędy zielone

49 acer palmatum Grandmother Ghost klon palmowy p 9
liście klapowane, zielono żyłkowane, wiosną bursztynowe

50 acer palmatum Hupp's Dwarf klon palmowy 20-25, c 2
odm miniaturowa, liście zielone, krótkie międzywęźla

51 acer palmatum Ilarian klon palmowy p 9
liście biało-różowo-zielono pstre, pokrój wyprostowany

52 acer palmatum Inaba Shidare klon palmowy fp 80, c 10

duże, trwale purpurowe liście o głęboko wciętych klapach 100-125, br.

53 acer palmatum Japanese Sunrise klon palmowy 40-60, c 2
liście jasnozielone, kora zimą koralowoczerwona

54 acer palmatum Jerre Schwartz klon palmowy 50-60, c 5
połkarłowy, silnie zagęszczony, młode pędy czerwone

55 acer palmatum Kasagi yama klon palmowy 30-40, c 2
liście 7-klapowe, wcięte, wiosną ceglastoczerwone

56 acer palmatum Kasen Nishiki klon palmowy 40-60, c 5
liście zielone biało i różowo pstre

57 acer palmatum Katsura klon palmowy 100-125, c 10
liście wiosną pomarańczowe

58 acer palmatum Katsura Hime klon palmowy 30-40, c 3
karłowa wersja odmiany Katsura

59 acer palmatum Koto Ito Komachi klon palmowy 25-30, c 3
liście zielone, klapy niezwykle wąskie i wydłużone

60 acer palmatum Koto-no-ito klon palmowy 90-100, c 15
liście zielone o silnie wydłużonych klapach
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NOWOŚĆ

61 acer palmatum Kurenai Jishi klon palmowy p 9
karłowy, purpurowa wersja odm Shishigashira

62 acer palmatum Lima Gold klon palmowy 20-25, c 3
karłowy, liście jasnozielone, drobne, zwarty pokrój

63 acer palmatum Manyo No Sato klon palmowy p 9
liście wyraźnie klapowane, ciemnopurpurowe, zielono pstre

64 acer palmatum Mikawa Yatsubusa klon palmowy fp 60, c 12

odm karłowa do 1,5 m, liście skupione, jasnoziel. soliter  80-100, br.

65 acer palmatum Melanie klon palmowy p 9
liście drobne, wiosną krwistoczerwone

66 acer palmatum Osakazuki klon palmowy 120-140, c 25

liście duże, zielone, spektakularnie szkarłatne jesienią soliter  160-180, c 35

67 acer palmatum Pixie klon palmowy 100-140, c 12
odmiana karłowa, zwarta o ciemnopurpurowych liściach

68 acer palmatum Pung Kill klon palmowy 80-100, br.
pędy i liście ciemnobordowe, klapy wąskie, wydłużone

69 acer palmatum Purple Ghost klon palmowy 30-40, c 2
zwarty pokrój, liście purpurowe o ciemnych żyłkach

70 acer palmatum Rainbow Sister klon palmowy 60-100, c 5
liście klapowane, fragmentami jasnoróżowe

71 acer palmatum Red Pygmy klon palmowy 50-60, c 5
karłowy, liście purpurowe o wąskich klapach

72 acer palmatum Reticulatum Purple klon palmowy 30-40, c 2
liście klapowane, różowo-czerwone z ciemnymi żyłkami

73 acer palmatum Ryusen ® klon palmowy 150-175, c 70
liście głeboko wcięte, zielone, pokrój silnie płaczący soliter  

74 acer palmatum Sagara Nishiki klon palmowy 30-40, c 3
liście zielone, klapowane z kremowym obrzeżeniem

75 acer palmatum Sango kaku klon palmowy          60-80, c 5

koralowo-czerwona kora na pędach, liście wiosną żółte soliter  120-140, c 12

soliter  180-200, c 12

76 acer palmatum Seiun Kaku klon palmowy 100-120, br.
odm karłowa, liście zielone, dachówkowato zachodzące

77 acer palmatum Shishigasira klon palmowy 80-100, br.
odm karłowa o zbitym pokroju, liście ciemnozielone

NOWOŚĆ

78 acer palmatum Silhouette ® klon palmowy 70-90, c 7,5
pokrój wąskopiramidalny, zwarty, nagroda Groot Groen 2019

79 acer palmatum Sister Ghost klon palmowy p 9

liście klapowane, kremowe o zielonym żyłkowaniu 30-40, c 3

80 acer palmatum Skeeter's Broom klon palmowy 180-200, c 12
półkarłowy o zwartym pokroju, liście ciemnoczerwone

81 acer palmatum Starfish klon palmowy 80-100, c 10
liście ciemnopurpurowe, klapy o wygiętych brzegach
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82 acer palmatum Tatoo klon palmowy p 9
podobny do Mikawa Yatsubusa ale bardziej zwarty 

83 acer palmatum Taylor klon palmowy 100-140, c 10
młode liście bladoróżowe

84 acer palmatum Tiger Rose klon palmowy p 9

liście krem-zielonkawe, żyłkowanie zielone, pędy przewisłe 30-40, c 2

85 acer palmatum Trompenburg klon palmowy 50-60, br.
liście ciemnopurpurowe, błyszczące, klapy lekko podwinięte

86 acer palmatum Tsuma Gaki klon palmowy 40-60, c 3
liście klapowane, zielone, końcówki klap czerwone

87 acer palmatum Twombley's Red Sentinel klon palmowy 100-120, br.
pokrój kolumnowy, zwarty, liście purpurowe

88 acer palmatum Ukigumo klon palmowy 30-40, c 3
liście biało i jasnoróżowo gęsto upstrzone, wolny wzrost

89 acer palmatum Uncle Ghost klon palmowy p 9
liście ceglastoczerwone, klapowane o zielonych żyłkach

90 acer palmatum Yasemin klon palmowy 25-30, c 3
liście błyszczące, ciemnopurpurowe, klapy szerokie

91 acer pectinatum subsp. forrestii Sirene klon rozpierzchłokwiatowy 50-60, c 7,5
liście ciemnozielone, kora ciemnoczerwona, prążkowana

92 acer pensylvanicum Erythrocladum klon pensylwański 60-80, c 7,5
wys do 6 m, pędy koralowe, biało prążkowane

93 acer platanoides Crimson Sentry klon zwyczajny fp 120, c 15
liście ciemnopurpurowe, błyszczące, gęsta korona

94 acer platanoides Dissectum klon zwyczajny 100-125, c 3
liście głęboko klapowane, klapy powcinane, wys do 6 m

95 acer platanoides Drummondii klon zwyczajny 275-300, c 7,5
liście kremowo obrzeżone, wys do 10 m

96 acer platanoides Golden Globe klon zwyczajny fp 160, c 10
korona kulista, liście żółte

97 acer platanoides Laciniatum klon zwyczajny 250-300, c 15
wydłużone i poskręcane klapy liści

98 acer platanoides Marit klon zwyczajny c 2

krótkie międzywęźla, liście pomarszczone, brak rozgałęzień 20-25, c 5

99 acer platanoides Paldiski klon zwyczajny fp 150, 4-letni
duże, głęboko powcinane liście, klapy bardzo wąskie 

100 acer platanoides Princeton Gold klon zwyczajny fp 130, 8/10

wys. 10-12 m, liście wiosną zielonkawo-cytrynowe

101 acer platanoides Royal Red klon zwyczajny fp 8/10, c 20
drzewo do 20 m, liście ciemnopurpurowe

102 acer platanoides Ruby's Joy klon zwyczajny fp 120, 2-letni
selekt z JC Raulston Arboretum z USA, zwarty pokrój

103 acer platanoides Stollii klon zwyczajny 50-70, c 10
duże liście o płytkich klapach
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104 acer platanoides Ulmer's Sensation ® klon zwyczajny 180-200, c 16
liście biało obrzeżone, mała rewersyjność

105 acer platanoides Tosia klon zwyczajny fp 80, 2-letni
selekt Miroslawa Lewandowskiego,korona zwarta, kulista

106 acer pseudoplatanus Brilliantissimum klon jawor fp 130, c 12

młode liście łososiowo-pomarańczowe

107 acer pseudoplatanus Erythrocarpum klon jawor fp 150, c 20
owoce wyraźnie czerwono nabiegłe

108 acer pseudoplatanus Esk Sunset klon jawor 30-40, c 7,5

liście jasnoróżowe do kremowych, pstre, od spodu różowe 100-120, c 16

140-160, c 20

109 acer pseudoplatanus Hermitage ® klon jawor fp 120, c 12
zwarta korona, biało pstre liście

110 acer pseudoplatanus Regal Petticoat klon jawor fp 200, 12/14
liście od spodu purpurowe, jesienią żółte, dołem łososiowe

NOWOŚĆ

111 acer x pseudosieboldianum Arctic Jade A. sieboldii x A. palmatum 100-125, c 12
liście duże, głęboko klapowane, jasnozielone

112 acer x pseudosieboldianum Ice Dragon A. sieboldii x A. palmatum 100/+, c 10
liście głęboko klapowane, jasnozielone, klapy wcięte

113 acer x pseudosieboldianum North Wind A. sieboldii x A. palmatum 100-125, c 12
liście duże, klapowane, jesienią czerwone, żółte, pomarańczowe

114 acer rubrum Autumn Radiance klon czerwony 200-220, c 10
wcześnie i niezawodnie wybarwia się na jesień

115 acer rubrum Burgundy Belle klon czerwony 120-140, c 15
Syn. Magnificent Magenta, zwarta, kulista korona

116 acer rubrum Candy Ice klon czerwony 175-200, c 5
zwarta piramidalna korona, liście biało i różowo pstre

117 acer rubrum Northwood klon czerwony 180-200, c 10
odm męska, wyjątkowo mrozoodporna

118 acer rubrum Red Sunset klon czerwony fp 8/10, c 35
duże liście, korona szerokopiramidalna, zwarta

119 acer rufinerve Erythrocladum klon rdzawy 80-100, c 7,5
ozdobna pomarańczowa kora

120 acer saccharum 'Bailsta' Fall Fiesta klon cukrowy fp 200, 6/8
szybki wzrost, symetryczna korona, kolory jesienne

121 acer shirasawanum Aureum klon Shirasawy 40-50, c 5

wolno rosnący, liście zielonożółte, okrągławe 30-40, c 10

soliter  80-100, br.

soliter  fp 110 c 35

122 acer shirasawanum Autumn Moon klon Shirasawy 50-70, c 16

wolno rosnący, liście żółtopomarańczowe, okrągławe soliter  80-100, c 25

123 acer shirasawanum Johin klon Shirasawy p 9
liście duże, czerwonopurpurowe, klapowane
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124 acer shirasawanum Jordan ® klon Shirasawy 120-140, c 12
liście złocisto-żółte, owoce czerwone, szybszy wzrost

125 acer shirasawanum Moonrise ® Munn 01 klon Shirasawy 100-140, c 25

młode liście czerwone, odporny na słońce i mróz soliter  160-180, c 25

126 acer shirasawanum Ookisa klon Shirasawy 130-150, c 10
liście okrągłe, płytko klapowane, zielone

127 acer tataricum subsp. ginnala klon tatarski fp 10/12, br.
liście 3-klapowe, drzewo do ok. 12 m, kolory jesienne

128 acer tataricum Ruby Star klon tatarski 175-200, c 3
czerwono wybarwione skrzydlaki

129 acer triflorum klon trójkwiatowy 125-150, br.
 małe drzewo do 8 m, liście 3-listkowe, łuszcząca się kora

AESCULUS

130 aesculus x arnoldiana kasztanowiec Arnolda 100-120, c 5
mieszaniec A. glabra x A. hybrida, wytrzymaly na mróz

131 aesculus x carnea Aureomarginata kasztanowiec czerwony 140-150, c 10
liście żółto obrzeżone

132 aesculus hippocastanum Monstrosa kasztanowiec zwyczajny 60-70, c 7,5
odm karłowa o staśmionych pędach

133 aesculus x neglecta Erythroblastos kasztanowiec plamisty 50-60, c 5

młode liście karminoworóżowe, starsze zielenieją 120-140, c 16

134 aesculus pavia Purple Spring kasztanowiec krwisty 100-120, c 10
odm karłowa, liście wiosną winnobordowe

AILANTHUS 

135 ailanthus altissima Purple Dragon bożodrzew gruczołkowaty fp 20/25, c 100

klon żeński, młode liście purpurowe

ALBIZIA

136 albizia julibrissin Summer Chocolate albicja jedwabista 160-180, br.
roślina tarasowa, liście ciemnobordowe

NOWOŚĆ

137 albizia julibrissin Chocolate Fountain albicja jedwabista fp 120, c 10
roślina tarasowa, liście ciemnobordowe, pokrój płaczący

ALCHORNEA

138 alchornea cordata alchornea 50-70, c 10
afrykańskie ziele o właściwościach przeciwbakteryjnych

ALNUS

139 alnus glutinosa Imperialis olsza czarna fp 180 8/10
liście głęboko powcinane z długimi, wygiętymi klapkami 4-letnia

140 alnus incana Pendula olsza szara f nat 10/12
drzewo do 8 m o płaczącym pokroju
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AMELANCHIER

141 amelanchier alnifolia Smoky świdośliwa olcholistna 80-100, c 5
klasyczna ale najlepsza odmiana owocowa

x AMELASORBUS

142 x amelasorbus raciborskiana świdojarząb Raciborskiego 80-100, c 3
owoce 8 mm z ciemnoczerwonym rumieńcem, błyszczące

ARALIA

143 aralia elata Variegata aralia wysoka 50-60, c 7,5
duże pierzaste liście, grube kolczaste pędy, listki biało pstre

ARISTOLOCHIA

144 aristolochia macrophylla kokornak wielkolistny 60-80, c 3
duże sercowate liście, fajkowate kwiaty, pnącze do 15 m

145 aristolochia manshuriensis kokornak mandżurski 60-80, c 3
podobny do poprzedniego ale o dłuższych kwiatach (6 cm)

ASIMINA

146 asimina triloba urodlin trójłatkowy c 3

krzew z Ameryki Pn. o jadalnych aromatycznych owocach 100-150, c 10

147 asimina triloba Sunflower urodlin trójłatkowy 80-100, br.
odm samopylna o dużych, żółtych owocach

AUCUBA

148 aucuba japonica Rozannie aukuba japońska 40-50, c 7,5
liście zielone, błyszczące, owoce czerw., kwiaty obupłciowe

149 aucuba japonica Variegata aukuba japońska c 3
liście gęsto, żółto upstrzone

AZALEA (Rhododendron)

150 azalea japonica w odmianach azalia japońska 60-80, c 12
odmiany: Amoena, Conny, Luzi, Mad van Hecke, Palestrina, Stewartstonian,Toreador

151 azalea japonica Bollywood azalia japońska 30-40, br.
kwiaty czerwono-różowe, liście białopstre

BERBERIS

152 berberis amurensis berberys amurski 40-60, c 5
krzew do 3 m, ozdobne żółte kwiaty i czerwone owoce

BETULA

153 betula albosinensis Fascination brzoza biała chińska 60-80, c 5
ozdobna, ciemnoczerwona, łuszcząca się kora, wys 6-10 m

154 betula ermanii White Chocolate brzoza Ermana 60-80, c 7,5
jaskrawobiała kora, ciemnozielone liście

155 betula insignis subsp. fansipanensis brzoza fp 200, 6/8
gat z Chin i Pn Wietnamu, młode liście purpurowe  
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156 betula nana Golden Treasure ® brzoza karłowata 60-80, c 7,5
niski płożący krzew wys 1 m, liście żółte

157 betula nigra Shiloh Splash brzoza czarna 200-225, c 12

liście z nieregularnym białym marginesem 220-250, c 35

158 betula ovalifolia brzoza krzaczasta 100-125, c 3
Syn. Betula fruticosa, krzewiasty gat z Azji

159 betula pendula Cacao brzoza brodawkowata 60-80, br.
ciemnobrązowa kora, łukowato przewieszone gałęzie

160 betula pendula Fastigiata Joes brzoza brodawkowata 200-250, br.
wąski, kolumnowy pokrój; biała kora

NOWOŚĆ

161 betula pendula Karaca ® brzoza brodawkowata 40-60, c 7,5
siewka Youngii o głęboko wciętych liściach

162 betula pendula Magical Globe ® brzoza brodawkowata fp 80, c 18

odmiana karłowa o zwartej kulistej koronie fp 200, 6/8

163 betula pendula Youngii brzoza brodawkowata f nat 10/12
parasolowata, mocno zwisająca korona

164 betula populifolia Whitespire Senior brzoza topololistna 250-300, c 7,5
wys do 12 m, biała, atłasowa w dotyku kora

165 betula utilis Dark-Ness brzoza pożyteczna 100-125, c 3
ciemnobrązowa, błyszcząca, łuszcząca się kora

166 betula utilis Doorenbos brzoza pożyteczna fp 200 6/8

czystobiała, łuszcząca się kora wielopniowa  150-175, c 7,5

167 betula utilis jacquemontii brzoza pożyteczna 250-300, br.
odm geograficzna o cienkiej kredowobiałej korze wielopniowa  

BROUSSONETTIA

168 broussonettia papyrifera Golden Shadow papierówka chińska 120-140, br.
liście wiosną złocistożółte, jadalne owoce, do - 24 C

CALLICARPA

169 callicarpa bodinieri Profusion pięknotka Bodiniera fp 100, c 7,5
liczne jaskrawofioletowe błyszczące owoce jesienią

170 callicarpa bodinieri Violetta pięknotka Bodiniera c 3
liczne jaskrawofioletowe błyszczące owoce jesienią

171 callicarpa japonica Leucocarpa pięknotka japońska c 3
odmiana białoowocowa

172 callicarpa japonica You Who pięknotka japońska 20-30, c 3
czerwone owoce, liście żółtopstre

CALYCANTHUS

173 calycanthus floridus Athens kielichowiec wonny 40-60, c 5
odmiana o oryginalnych zielonkawych kwiatach

174 x calycanthus raulstonii Aphrodite ® kielichowiec 180-200, br.
duże pachnące kwiaty w kolorze czerwonego wina soliter  
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175 x calycanthus raulstonii Hartlage Wine ® kielichowiec 40-60, c 3

duże kwiaty w kolorze czerwonego wina 60-80, br.

176 calycanthus x Venus kielichowiec 40-60, c 3

duże, białe, pachnące kwiaty podobne do magnolii 30-40, br.

120-140 c 10

CARPINUS

177 carpinus betulus Frans Fontaine grab pospolity 150-175, c 7,5
korona wąskopiramidalna, wys do 10 m, nie owocuje

178 carpinus betulus Orange Retz grab pospolity fp 200, 8/10
zwarty wyprostowany pokrój, atrakcyjne kolory jesienne

179 carpinus betulus Pendula grab pospolity 140-160, c 5

odm płacząca o wolnym wzroście, wys do 5 m, nie owocuje 160-180, c 10

fp 120 8/10

200/+, c 35
NOWOŚĆ

180 carpinus betulus Vandermaat grab pospolity 60-80, c 2
liście nieregularnie kremowo pstre

CARYA

181 carya aquatica orzesznik nawodny 40-60, c 2
wysokie drzewo na podmokłe stanowiska

181 carya illinoensis orzesznik pekanowy fp 10/12, c 30
wysokie drzewo o jadalnych orzechach (orzechy pekan)

CASTANEA

182 castanea sativa Argenteovariegata kasztan jadalny fp 220, 8/10

odmiana o liściach z białą nieregularną obwódką

CATALPA

183 catalpa bignonioides Aurea surmia zwyczajna 70-90, c 7,5

drzewo (15-20 m) o dużych, żółtych liściach 140-160, c 15

fp 200, 6/8

184 catalpa bignonioides Nana surmia zwyczajna fp 200, 6/8
odmiana o zwartej, płaskokulistej koronie, nie kwitnie

185 catalpa x erubescens Purpurea surmia pośrednia c 5

C. bignonioides x C. ovata. Młode liście ciemnopurpurowe fp 200, 8/10

CERCIDIPHYLLUM

186 cercidiphyllum japonicum Amazing Grace grujecznik japoński fp 200, 10/12
pokrój płaczący, szerszy od Pendulum, wys do 6 m 3-letni

187 cercidiphyllum japonicum Chameleon grujecznik japoński 40-60, br.

liście kremowopstre do żółtopstrych 140-160, c 20

188 cercidiphyllum japonicum Morioka Weeper grujecznik japoński fp 200, 6/8
pokrój płaczący, wytwarza najczęściej pojedynczy pień

189 cercidiphyllum japonicum Pendulum grujecznik japoński fp 180, 10/12
sercowate liście, łukowato zwisłe pędy, wys do 8 m 4-letni
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190 cercidiphyllum japonicum Ra ® grujecznik japoński fp 60, c 7,5

Syn. JWW3, młode liście żółtopomarańczowe fp 200, 10/12

191 cercidiphyllum japonicum Rotfuchs grujecznik japoński 40-60, br.
młode liście ciemnofioletowe

CERCIS

NOWOŚĆ

192 cercis canadensis Carolina Sweetheart judaszowiec amerykański 150-175, c 10
luźny, rozłożysty pokrój. Liście wielobarwne, pstre

193 cercis canadensis Elephant Retz judaszowiec amerykański 150-200, c 10

194 cercis canadensis Forest Pansy judaszowiec amerykański 125-150, br.
duże fioletowo-bordowe liście

NOWOŚĆ

195 cercis canadensis Golden Falls ® judaszowiec amerykański 150-175, c 10
liście złocistożółte do pomarańczowych, pokrój płaczący

196 cercis canadensis Little Woody judaszowiec amerykański 160-180, c 35
odm karłowa, liście zielone

197 cercis canadensis Merlot judaszowiec amerykański 140-180, c 25

liście winnoczerwone, pokrój gęściejszy niż Forest Pansy 200-220, c 40

198 cercis canadensis Red Force judaszowiec amerykański 200-250, c 5
selekt z Francji, liście czerwonopurpurowe

199 cercis canadensis Ruby Falls ® judaszowiec amerykański 175-200, c 10
liście bordowe, pokrój płaczący

200 cercis canadensis Texas White judaszowiec amerykański 100-125, br.
liście zielone, błyszczące, kwiaty białe

201 cercis canadensis Whitewater judaszowiec amerykański 125-150, c 18
pokrój płaczący, liście białopstre

202 cercis chinensis Avondale judaszowiec chiński 60-80, br.
różowofioletowe kwiaty już u młodych roślin

203 cercis chinensis Shirobana judaszowiec chiński 60-80, c 7,5
odmiana o białych kwiatach

CHAENOMELES

204 chaenomeles speciosa Kinshiden pigwowiec okazały 25-30, c 2
kwiaty półpełne, duże, zielonkawe do kremowych

NOWOŚĆ

205 chaenomeles speciosa DOUBLE TAKE pigwowiec okazały 60-80, c 10
prawie sterylne, kwiaty pełne, obfite kwitnienie

206 chaenomeles speciosa Yukigoten pigwowiec okazały 60-80, c 10
kwiaty kremowobiałe, pełne

207 chaenomeles x superba Cameo pigwowiec pośredni 60-80, c 10
kwiaty łososioworóżowe, półpełne, brak cierni

CHIONANTHUS

208 chionanthus retusus śniegowiec chiński 140-160, br.
pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach, później kwitnie soliter  
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209 chionanthus virginicus śniegowiec wirginijski 30-40, c 10
pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach

x CHITALPA

210 x chitalpa tashkentensis Summer Bells ® chitalpa taszkiencka 40-50, c 5
syn Minsum. Trąbkowate, jasnoróż kwiaty, liście lancetowate

CLETHRA

211 clethra barbinervis orszelina szara 50-70, c 10
krzew do 3 m, kwiaty białe, pachnące, ozdobna kora

NOWOŚĆ

212 clethra barbinervis Great Star ® Minbarb orszelina szara 40-60, c 10
selekt z Jardin Le Vasterival, kwitnie w młodym wieku

213 clethra delavayi orszelina Delavaya 20-25, c 2
kwiatostany podobne do konwalii, duże liście

214 clethra tomentosa Cottondale orszelina kutnerowata 100-125, c 5
liście kutnerowate, długie kwiatostany do 40 cm (IX)

CORNUS

215 cornus alternifolia Argentea dereń skrętolistny 50-70, c 10

wys do 3 m, piętrowy układ gałęzi, liście drobne białopstre 120-140, br.

216 cornus alternifolia Pinky Spot ® Minpinky dereń skrętolistny 100-150, br.
szybko rośnie, liście różowo i biało pstre soliter  

217 cornus alternifolia Yama Buki dereń skrętolistny 100-120, c 12
duże liście, zielone z żółtą poświatą

218 cornus angustata Empress of China dereń 60-80, c 7,5
gat półzimozielony z Chin, odm obficie kwitnąca

NOWOŚĆ

219 cornus x Blooming Pink Tetra dereń 100-120, c 10
duże owoce, podsadki jasnoróżowe, atrakcyjny jesienią

220 cornus controversa dereń pagodowy 100-120, c 7,5
rozłożyste drzewka o piętrowym układzie gałęzi

221 cornus controversa Green Carpet dereń pagodowy fp 180 8/10
odmiana karłowa wys do 1,5 m

222 cornus controversa Variegata dereń pagodowy 125-150, br.
biało obrzeżone liście, piętrowy układ gałęzi soliter  

223 cornus x Eddie White Wonder dereń 40-60, br.
c. florida x c. nuttalii, duże, białe podsadki kwiatowe

224 cornus florida Cherokee Brave dereń kwiecisty 100-120, c 16
podsadki różowe, w środku prawie białe

225 cornus florida Cherokee Daybreak dereń kwiecisty 90-110, c 16
liście z kremoworóżowym obrzeżeniem, podsadki białe

226 cornus florida Little Princess dereń kwiecisty 40-50, c 2
karłowa wersja odm Cherokee Princess, białe podsadki

227 cornus florida Red Pygmy [Rutnut] dereń kwiecisty 40-60, br.
odm  karłowa do 1,5 m, podsadki czerwone

                     Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 600030021, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl  12 /49



Hurtowa oferta roślin - wiosna 2021

228 cornus florida var. rubra dereń kwiecisty 100-120, c 16
podsadki różowe, wolniejszy wzrost

229 cornus hessei Erecta dereń Hessego 120-140, c 7,5
liście ciemnoziel. pomarszczone, pędy wyprostowane

230 cornus hongkongensis dereń 40-60, br.
zimozielony o błyszczących liściach, podsadki białe

231 cornus kousa Akatsuki dereń kousa p 9

liście białopstre, podsadki różowe 125-150, br.

232 cornus kousa Beni Fuji dereń kousa 80-100, c 10

najbardziej czerwone podsadki wśród odmian c. kousa 120-140, c 20

233 cornus kousa Blue Spark dereń kousa 40-60, br.
duże białe podsadki

234 cornus kousa Bultinck's Giant Flower dereń kousa 160-180, c 10
duże białe podsadki

235 cornus kousa Cappucino dereń kousa 50-60, c 5

liście na młodych przyrostach purpurowe soliter  175-200, br.

236 cornus kousa Couronne dereń kousa 40-60, br.
wąskie, skręcone i podwinięte podsadki

237 cornus kousa Dwarf Pink Select dereń kousa 40-60, br.
odmiana karłowa o óżowych podsadkach

238 cornus kousa Ed Mezitt dereń kousa 40-60, br.
liście do kwitnienia purpurowo nabiegłe, podsadki kremowe

239 cornus kousa Galilean [Galzam] dereń kousa 40-60, br.

białe podsadki, wyjątkowo duże owoce, bj odporny na mróz soliter  125-150, c 25

240 cornus kousa Girard's Nana dereń kousa 40-60, br.
odm karłowa, roczne przyrosty do 15 cm, podsadki białe

241 cornus kousa Gold Cup dereń kousa 20-30, c 2

liście z żółtą plamą pośrodku, odporny na słońce 40-60, c 5

242 cornus kousa Great Star ® dereń kousa 120-140, c 16
wcześnie kwitnie, białe podsadki do 10 cm, odporny na mróz

NOWOŚĆ

243 cornus kousa Kea dereń kousa 40-60, br.
podsadki duże, jasnoróżowe, dobre kolory jesienne

244 cornus kousa Laura dereń kousa 60-80, c 5
liście z białym marginesem, jesienią różowym

245 cornus kousa Mont Fuji dereń kousa 100-120, c 16
szerokie podsadki, jednolicie i wyraźnie różowe

246 cornus kousa National dereń kousa fp 180, 6/8
szerokie, duże, białe podsadki

247 cornus kousa Ockham dereń 40-60, br.
liście żółtopstre, podsadki różowe

248 cornus kousa Rel Whirlwind dereń kousa 80-100, c 7,5
spiralnie wygięte młode pędy, podsadki zielonkawo-kremowe
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249 cornus kousa Satomi dereń kousa 80-100, c 7,5

klasyczna odmiana o różowych podsadkach 100-125, br.
NOWOŚĆ

250 cornus kousa Shira-yuki dereń kousa p 9
liście biało obrzeżone, podsadki wąskie, wys do 1,5 m

251 cornus kousa Summer Fun dereń kousa 50-60, c 5

liście szeroko biało obrzeżone, jesienią różowe

252 cornus kousa Teutonia dereń kousa 40-60, br.

jadalne, duże owoce, podsadki białe do 8 cm

253 cornus kousa Weisse Fontaine dereń kousa fp 6/8, br.
odm o pokroju płaczącym i białych podsadkach

254 cornus macrophylla Variegated dereń wielkolistny 220-250, c 15

największy gatunek azjatycki, liście żółto pstre

255 cornus mas Helen dereń jadalny 160-180, c 7,5
ukraińska odm owocowa, wyjątkowo mrozoodporna

256 cornus mas Jantarnyj dereń jadalny 80-100, c 5
wydłużone owoce (3,8-4 g) o barwie bursztynu

257 cornus mas Jolico dereń jadalny 80-100, c 2
klasyczna odmiana wielkoowocowa

258 cornus mas Variegata dereń jadalny 60-80, c 5
liście zielone z kremową obwódką

259 cornus mas Violacea dereń jadalny 250-300, c 65
owoce po dojrzeniu ciemnofioletowe soliter  

260 cornus x rutgersensis Galaxy ® Celestial dereń, cornus kousa x florida 60-80, c 5
czysto białe, duże, prawie okrągłe podsadki

NOWOŚĆ

261 cornus x rutgersensis Hyperion ® K111-1 dereń, cornus kousa x florida 50-60, br.
zdrowy, szybko rosnący o dużych białych podsadkach

262 cornus x rutgersensis Stellar Pink ® Rutgan dereń, cornus kousa x florida 60-80, c 5
wyjątkowo duże, różowiejące podsadki

NOWOŚĆ

263 cornus x rutgersensis Stellar Pink Variegated ® dereń, cornus kousa x florida p 9
liście kremowo obrzeżone, bladoróżowe duże podsadki 50-60, c 5

CORYLUS

264 corylus avellana Little Rob leszczyna pospolita 110-120, c 7
odm karłowa do 2 m, młode liście purpurowe

NOWOŚĆ

265 corylus avellana Medusa ® JWW9 leszczyna pospolita fp 150, 2-letnia
podobna do Tortuosa ale bj zwarta i gęściejsza

NOWOŚĆ

266 corylus avellana Purple Umbrella ® JM251 leszczyna pospolita fp 150, c 20
parasolowaty płaczący pokrój, liście czerwone

267 corylus avellana Red Majestic ® leszczyna pospolita fp 120, c 10
skręcone pędy, liście bordowe

268 corylus colurna Minaret leszczyna turecka 170-180, c 10

pokrój wąsko kolumnowy, zwarty 200-240
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COTINUS

269 cotinus coggygria Golden Spirit ® Ancot perukowiec podolski 50-60, c 7,5
złocistożółte liście, różowe owocostany, krzew 2-3 m

270 cotinus coggygria Lilla ® perukowiec podolski 50-70, c 7,5
odm półkarłowa, zwarta, liście bordowofioletowe

271 cotinus coggygria Old Fashioned ® perukowiec podolski 30-50, c 7,5
młode liście purpurowo nabiegłe, szybki wzrost

272 cotinus coggygria Red Spirit perukowiec podolski 40-60, c 7,5

liście zielone, kwiatostany czerwone, kolory jesienne

273 cotinus coggygria Smokey Joe ® perukowiec podolski 50-60, c 7,5
liście zielone, obfite różowe kwiatostany

NOWOŚĆ

274 cotinus coggygria Winecraft Black ® NCC01 perukowiec podolski 60-80, br.
odm karłowa, zwarta, młode liście purpurowe, latem czarne

275 cotinus coggygria Young Lady ® perukowiec podolski 80-100, c 10
liscie zielone, kwiatostany różowe, obficie kwitnie

CRATAEGUS

276 crataegus laevigata Paul's Scarlet głóg dwuszyjkowy fp 200, 6/8
ciemnoróżowe, pełne kwiaty V-VI, wys. 6-8 m

277 crataegus monogyna Variegata głóg jednoszyjkowy 200/+, c 15
liście biało pstre, kwiaty białe

278 crataegus succulenta Gregory Canyon głóg soczysty 60-80, c 3
ciernisty krzew do 3 m, liczne, duże, czerwone owoce

CYDONIA

279 cydonia oblonga Krymsk pigwa pospolita 60-80, c 3
Syn. Aromatnaja, owoce w kształcie jabłka

DAPHNE

280 daphne gemmata wawrzynek c 2
zimozielony gat z Chin o żółtych, pachnących kwiatach

281 daphne tangutica wawrzynek tangucki 30-50, c 25
zimozielony krzew do 1 m, kwiaty bladoróżowe, pachnące

282 daphne x transatlantica Pink Fragrance ® wawrzynek c 2
D. caucasica x collina, półzimoziel, różowe kwiaty, długo kwitnie

283 daphne x transatlantica Summer Ice ® wawrzynek P 9
liście wąsko biało obrzeżone, kwiaty białe, pachnące

DAVIDIA

284 davidia involucrata dawidia chińska 140-160, c 20
osobliwe, białe podsadki kwiatowe

285 davidia involucrata Sonoma dawidia chińska 40-60, c 3

większe kwiaty, kwitną już 2 letnie rośliny 100-120, c 7,5

 soliter  160-180, c 50
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DECAISNEA

286 decaisnea fargesii palecznik Fargesa 30-40,c 4
krzew do 2 m o grubych pędach, owoce mięsiste, niebieskie

DEUTZIA

287 deutzia NCDX1 Yuki Snowflake żylistek 30-40, c 10
odmiana karłowa do 0,5 m o białych kwiatach

DIOSPYROS

288 diospyros virginiana hebanowiec wirginijski 150-175, br.
gat z Ameryki Pn, najbardziej wytrzymały na mrozy

ELAEAGNUS

289 elaeagnus angustifolia oliwnik wąskolistny fp 8/10, c 35

jadalne owoce, odporny na mróz, suszę i zasolenie fp 10/12, c 35

EUCRYPHIA

290 eucryphia glutinosa eucryphia 140-160, br.
gat z Chile, białe, pachnące kwiaty późnym latem

EUONYMUS

291 euonymus alatus trzmielina oskrzydlona 60-70, c 7,5
listewki korkowe na pędach, szkarłatna barwa liści jesienią

292 euonymus alatus Blade Runner trzmielina oskrzydlona c 2
wyjątkowo duże listewki korkowe już w młodym wieku

293 euonymus alatus Compactus trzmielina oskrzydlona fp 90, c 18
bardziej zwarty i gęściejszy pokrój

294 euonymus clivicolus trzmielina fp 90, 2-letnia
gat z Chin wys 2-3 m, owoce bladoróżowe

295 euonymus europaeus Albofructus trzmielina pospolita fp 60, c 15
Syn. Albus, Owoce z białą osnówką

296 euonymus europaeus Variegatus trzmielina pospolita 100-120, c 7,5
liście nieregularnie żółtawo upstrzone

297 euonymus fortunei Benkomoki trzmielina pnąca c 2
pokrój kolumnowy, liście zielone, błyszczące

298 euonymus oxyphyllus trzmielina ostrolistna 80-100, c 10
owoce kuliste, ciemnoczerwone bez skrzydełek

299 euonymus planipes trzmielina płaskoogonkowa 80-100, br.
karminowoczerwone owoce, prawie nieoskrzydlone

EXOCHORDA

300 exochorda x macrantha The Bride obiela mieszańcowa 80-100, c 7,5

obficie biało kwitnąca, pędy przewieszające się soliter

301 exochorda racemosa Blushing Pearl ® obiela wielkokwiatowa 40-60, c 7,5
duże białe kwiaty wzdłuż całych pędów
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FAGUS

302 fagus sylvatica Ansorgei buk pospolity 80-100, br
liście lancetowate, ciemnopurpurowe, słaby wzrost

303 fagus sylvatica Black Swan buk pospolity 140-160, c 7,5

płaczący, liście purpurowe, wygięty spiralnie przewodnik 200-250, c 10

304 fagus sylvatica Dawyck buk pospolity 200-225, br.
pokrój wąskokolumnowy, gałęzie długie, wyprostowane

305 fagus sylvatica Franken buk pospolity fp 12/14 c 50
liście zielone, biało upstrzone, gałązki z pomar. odcieniem soliter  

306 fagus sylvatica Mercedes buk pospolity 80-100, br.
odm karłowa, liście lancetowate, zielone, powcinane

NOWOŚĆ

307 fagus sylvatica Midnight Feather ® buk pospolity 30-40, c 3
purpurowa wersja odmiany Aspleniifolia o szybkim wzroście 150-175, c 7,5

308 fagus sylvatica Pendula buk pospolity fp 8/10 350-400

odmiana płacząca o zielonych liściach

309 fagus sylvatica Purple Fontain buk pospolity 150-170 c 7,5

pokrój wąski, płaczący, liście ciemnopurpurowe 250-300, c 15

300-350, c 35

310 fagus sylvatica Purpurea Pendula buk pospolity 100-120, c 10

pokrój płaczący, liście ciemnopurpurowe korona 4-letnia  fp 180, c 25

311 fagus sylvatica Purpurea Tricolor buk pospolity 80-100, c 5
liście purpurowo-różowe wiosną

312 fagus sylvatica Riversii buk pospolity 180-200, c 16
liście duże, ciemnopurpurowe, błyszczące

313 fagus sylvatica Rohan Gold buk pospolity fp 8/10, c 35
liście karbowane o falowanych brzegach, złocistożółte

314 fagus sylvatica Rohan Green Weeping buk pospolity fp 200, 8/10
liście zielone, pofalowane, pokrój płaczący korona 4-letnia  

315 fagus sylvatica Rohan Obelisk buk pospolity 80-100, br.
pokrój zwarty kolumnowy, liście purpurowe, wys 12-14 m

316 fagus sylvatica Rohan Red Weeping buk pospolity       fp 50, c 7,5

liście ciemnopurpurowe, pofalowane, pokrój płaczący korona 4-letnia  fp 200 6/8 

317 fagus sylvatica Swat Magret buk pospolity 250/+, c 20
ciemnopurpurowe, duże liście o falistych brzegach

FORSYTHIA

318 forsythia x intermedia Era forsycja pośrednia 70-90, c 7,5
złotożółte kwiaty wczesną wiosną, liście kremowopstre

319 forsythia x intermedia Mikador ® Minfor 6 forsycja pośrednia c 3
odm karłowa do 1 m o wyprostowanych pędach

320 forsythia x intermedia Week-end ® forsycja pośrednia fp 90, c 7,5
krzew do 2 m, duże złocistożółte kwiaty wczesną wiosną
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FRANKLINIA

321 franklinia alatamaha franklinia amerykańska 70-80, c 5
 endemiczny gat z USA, kwitnie jak stewartia jesienią

FRAXINUS

322 fraxinus angustifolia Variegata jesion wąskolistny 300-320 fp 6/8
listki lancetowate, silnie biało pstre, przyrosty ok. 30 cm

323 fraxinus excelsior Abiona jesion wyniosły fp 30, c 7,5
odm miniaturowa o zwartym pokroju, wys ok. 1 m

324 fraxinus excelsior Crispa jesion wyniosły fp 140, 8/10
ciemnozielone, pomarszczone liście, zwarty pokrój

325 fraxinus excelsior Monophylla Pendula jesion wyniosły fp 180 10/12
odmiana jednolistna o płaczącym pokroju, klon żeński

326 fraxinus excelsior Pendula jesion wyniosły fp 220 10/12
pokrój silnie płaczący

327 fraxinus pennsylvanica Aucubaefolia jesion pensylwański 120-140, c 12
listki żółto upstrzone, niektóre prawie całe żółte

GLEDITSIA

328 gleditsia triacanthos Elegantissima iglicznia trójcierniowa fp 70, c 15
odm karłowa, bezcierniowa o zielonych liściach

329 gleditsia triacanthos Rubylace iglicznia trójcierniowa 220-250, c 15

odm bezcierniowa, młode liście brązowopurpurowe

GLYCYRRHIZA

330 glycyrrhiza yunnanensis lukrecja chińska 100-120, br.

gat z Chin, roślina lecznicza wys do 1,2 m

HALESIA

331 halesia tetraptera ośnieża dwuskrzydła fp 200 25/30

Syn.: H. carolina. Małe drzewo (6-8 m) z Ameryki Pół. soliter XXL  

HAMAMELIS

332 hamamelis x intermedia Aphrodite oczar pośredni 60-80, c 16
oryginalne pomarańczowo-czerwone kwiaty

333 hamamelis x intermedia Arnold Promise oczar pośredni 60-80 br.
żółte kwiaty o silnym zapachu, ładne kolory jesienne

334 hamamelis x intermedia Barmstedt Gold oczar pośredni 60-80 br.
kwiaty żłocistożółte, pachnące. Płatki dł. do 2,5 cm

335 hamamelis x intermedia Birgit oczar pośredni 60-80 br.
najciemniejsza z czerwonych odmian o słabym zapachu

336 hamamelis x intermedia Rubin oczar pośredni 60-80 br.
kwiaty czerwone o słabym zapachu

337 hamamelis x intermedia Tosca oczar pośredni 80-100, br.
kwiaty pomarańczowo-czerwone zebrane w pęczki
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338 hamamelis x intermedia Twilight oczar pośredni 50-60, br.
płatki dwubarwne, czerwone z żółtym końcem

339 hamamelis japonica Pendula oczar japoński 125-150, br.
kwiaty żółte, pokrój płaczący

340 hamamelis vernalis Amethyst oczar wiosenny 40-60, c 5

kwiaty fioletowo bordowe, pachnące 60-80, br.

HEDERA

341 hedera helix Angularis Aurea bluszcz pospolity 50-60, c 5
jedna z lepszych żółtopstrych odmian, liście ok. 5 cm

HIBISCUS

342 hibiscus syriacus Blue Chiffon ketmia syryjska c 2
kwiaty niebieskie, półpełne z purpurowym środkiem

HYDRANGEA
NOWOŚĆ

343 hydrangea aspera Goldrush ® hortensja kosmata c 5
złocistożółte skórzaste liście

344 hydrangea involucrata Tokado yama hortensja otulona c 3
kwiaty sterylne pełne, lilioworóżowe. Kwitnie jesienią

345 hydrangea macr. Endless Summer 'The Bloomstar' hortensja ogrodowa c 3
kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, purpurowe pędy ®

NOWOŚĆ

346 hydrangea macr. Endless Summer 'Summer Love' hortensja ogrodowa c 3
kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, kwiatostany czerwone ®

347 hydrangea macr. Endless Summer 'The Bride' hortensja ogrodowa c 3
kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, kwiatostany białe ®

348 hydrangea macr. Endless Summer 'The Original' hortensja ogrodowa c 3
kwitnie na 1 i 2 letnich pędach, kwiatostany niebieskie ®

NOWOŚĆ

349 hydrangea macrophylla French Cancan hortensja ogrodowa c 5
kwiaty bladoróżowe z ciemnym piłkowanym brzegiem

350 hydrangea macrophylla Princess Diana ® hortensja ogrodowa c 4
kwiaty pełne, gwiazdkowate, różowe, powtarza kwitnienie

351 hydrangea macr. You & Me - Miss Saori ® hortensja ogrodowa c 4
kwiaty pełne, dwukolorowe na 1 i 2 letnich pędach

352 hydrangea paniculata Little Lime ® hortensja bukietowa 30-50, c 10
karłowa wersja odmiany Limelight o kulistych kwiatostanach

NOWOŚĆ

353 hydrangea paniculata Magical Andes ® hortensja bukietowa c 3
karłowa, różowiejące kwiatostany na sztywnych pędach

354 hydrangea paniculata Magical Mt Blanc ® hortensja bukietowa 30-40, c 2

bardzo duże, gęsto wypełnione kwiatostany z ziel szczytem

355 hydrangea paniculata Pastelgreen ® hortensja bukietowa c 3
kwiaty o zmiennym kolorach: malinowe, zielonkawe i kremowe

356 hydrangea paniculata PC Painting hortensja bukietowa p 9

                     Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 600030021, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl  19 /49



Hurtowa oferta roślin - wiosna 2021

357 hydrangea paniculata Pinky Pixel hortensja bukietowa p 9

357 hydrangea paniculata Pinky Winky ® hortensja bukietowa fp 90, c 3
kwiatostany duże, stożkowate, białe do różowych

358 hydrangea paniculata Sundae Fraise ® hortensja bukietowa c 3
Syn. Rensun, karłowa wersja Vanilla Fraise, wys do 1 m

359 hydrangea paniculata Vanilla Fraise ® hortensja bukietowa c 3
pełne czerwieniejące, stożkowate, pełne kwiatostany

NOWOŚĆ

360 hydrangea quercifolia Gatsby Moon ® hortensja dębolistna 60-80, br.
duże zwarte zieleniejące kwiatostany, kwiaty pełne

361 hydrangea quercifolia Queen of Hearts hortensja dębolistna c 2
duże, zwarte czerwieniejęce kwiatostany do 20 cm

NOWOŚĆ

362 hydrangea Runaway Bride ® USHYD0405 hortensja c 4
obfitość białych kwiatów przez całe lato, nowość z Japonii

363 hydrangea serrata Akabe yama hortensja piłkowana 40-50, c 2
liście prawie lancetowate, kwiaty płone białe z rumieńcem

364 hydrangea serrata Golden Sunlight ® hortensja piłkowana c 2
liście złocistożółte nie ulegają poparzeniom słonecznym

NOWOŚĆ

365 hydrangea serrata White on White ® hortensja piłkowana c 3
Syn. HSOPR014. Kwiaty płone podwójne, białe

IDESIA

366 idesia polycarpa idesia wieloowocowa 100-125, br.
jadalne, czerwone owoce w zwisających gronach, dwupienna

ILEX

367 ilex aquifolium Alaska ostrokrzew kolczasty 150-175, br.
wąskopiramidalna, obficie owocująca, odporna odmiana

368 ilex aquifolium Bacciflava ostrokrzew kolczasty 175-200, br.
odm o żółtych owocach, liście prawie bez kolców

369 ilex aquifolium Golden DJ ® ostrokrzew kolczasty c 3
liście żółto obrzeżone, mutacja odm Alaska, klon żeński

370 ilex aquifolium Ingramii ostrokrzew kolczasty c 3
liście białopstre, młode pędy purpurowe, klon męski

371 ilex aquifolium Myrtifolia Aureomaculata ostrokrzew kolczasty c 3
liście kolczaste, w środku żółte, klon męski, niski krzew

372 ilex x attenuata Sunny Foster I. opaca x I. cassine c 3
najmłodsze liście w słońcu żółte, klon żeński

373 ilex crenata Green Hedge ostrokrzew japoński 100-120, c 16
zimozielony, liście podobne do bukszpanu, znosi cięcie

374 ilex crenata Mc Cracken's Variegated ostrokrzew japoński c 2
liście szeroko żółto obrzeżone,odmiana męska, b odporna 
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375 ilex glabra Gem Box ostrokrzew gładki 40-50, br.
zimozielony, odm karłowa o pokroju kulistym, odporna na mróz

376 ilex x meserveae Blue Maid ostrokrzew Meservy 150-175, br.

odm żeńska, liście ciemnozielone, odporna na mróz kula  40-50, br.

kula  fp 80, 30-40

kula  fp 150, 60-70

377 ilex perado ostrokrzew 30-50, c 7,5
liście zimozielone, prawie bez kolców, czerwone owoce

378 ilex vomitoria Nana ostrokrzew 20-25, c 2
gat z USA, odm karłowa, żeńska, dobrze znosi cięcie

INDIGOFERA

379 indigofera heterantha Reginald Cory indygowiec himalajski 160-180, c 40
gat z Azji, liście pierzastozłożone, kwiaty jakraworóżowe soliter    

JUGLANS              

380 juglans regia Aufhauser Baden orzech włoski 60-80, c 7,5
orzechy o czerwonym miąższu

KALMIA

381 kalmia latifolia Bandeau kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty duże, białe z kasztanowym paskiem przy krawędzi

382 kalmia latifolia Bay State kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty koraloworóżowe, rozwarte do 4 cm średnicy

383 kalmia latifolia Big Boy kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty bladoróżowe, wyjątkowo duże liście

384 kalmia latifolia Black Label kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty białe z szerokim brązowym pierścieniem przy brzegu

385 kalmia latifolia Bridesmaid kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty jasnoróżowe z białym środkiem

386 kalmia latifolia Carousel kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty białe z brąz. pierścieniem przy brzegu, nakrapiane

387 kalmia latifolia Elf kalmia szerokolistna 25-30, c 4
odm karłowa o białych kwiatach, wymaga cięcia

388 kalmia latifolia Galaxy kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty 5-płatkowe, winnoczerwone, środek i brzeg białe

389 kalmia latifolia Ginkona kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty wyjątkowo duże, białe z ciemnym pierścieniem

390 kalmia latifolia Kaleidoskop kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty ciemnopurpurowe ok. 2 cm z jasnym brzeżkiem

391 kalmia latifolia Little Linda kalmia szerokolistna 25-30, c 4
odm karłowa do 1 m, o bladoróżowych kwiatach

392 kalmia latifolia Minuet kalmia szerokolistna 25-30, c 4
odm karłowa, kwiaty białe z purpurowym pierścieniem
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393 kalmia latifolia Moyland kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty jasnoróżowe z ciemnymi plamkami przy krawędzi

394 kalmia latifolia Nancy kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty jaskrawo różowe, pokrój wzniesiony do 1,2 m

395 kalmia latifolia Nani kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty białe (też w pąku) z cynamonobrązowym pierścieniem

396 kalmia latifolia Olympic Fire kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty w pąku czerwone, póżniej bladoróżowe

397 kalmia latifolia Ostbo Red kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty w pąku czerwone, po rozwinięciu jasnoróżowe

398 kalmia latifolia Peppermint kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty czysto białe z ciemnymi żeberkami od środka

399 kalmia latifolia Pinwheel kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty w pąku białe, póżniej ciemnoczerw z białym brzeżkiem

400 kalmia latifolia Rosenquartz kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty czysto jasnoróżowe, również w pąku

401 kalmia latifolia Schokra kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty ciemnobordowe z białym brzeżkiem i żeberkami

402 kalmia latifolia Snowdrift kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty czysto białe tak w pąku jak i po rozwarciu

403 kalmia latifolia Sterntaler kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty ciemnoczerwone z białym środkiem i brzegiem

404 kalmia latifolia Tiddlywinks kalmia szerokolistna 25-30, c 4
odm karłowa, kwiaty w pąku różowe, potem prawie białe

405 kalmia latifolia You Can kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty różowe, ciemniejące z czasem, szybki wzrost

406 kalmia latifolia Zebulon kalmia szerokolistna 25-30, c 4
kwiaty białe do 3,8 cm średnicy z ciemnymi cętkami

407 kalmia polifolia kalmia wielokwiatowa 25-30, c 4
niski krzew do 0,5 m, kwiaty drobne, jasnoróżowe

KALOPANAX

408 kalopanax septemlobus maximowiczii kalopanax siedmioklapowy 60-80, c 7,5
duże, dłoniaste, klapowane, głeboko wcięte liście

x LABURNOCYTISUS

409 x laburnocytisus adamii cytisus x laburnum 175-200, c 10
kwiaty bladoróżowe i żółte w zwisających kwiatostanach

LABURNUM

410 laburnum alpinum Pendulum złotokap alpejski fp 90, c 10
pokrój płaczący, kwiaty żółte w długich gronach

411 laburnum anagyroides Sunspire złotokap pospolity 50-60, br.
pokrój kolumnowy, zwarty, krótsze kwiatostany, półkarłowy
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NOWOŚĆ

412 laburnum anagyroides Yellow Rocket ® złotokap pospolity 175-200, c 10
kolumnowy, zwarty pokrój do 5 m, kwiatostany 10-20 cm

413 laburnum x watereri Vossii złotokap Waterera 80-100, c 10

kwiatostany do 50 cm długości, żółte kwiaty

LESPEDEZA

414 lespedeza bicolor Yakushima lespedeza krzewiasta c 3
odm karłowa, kwiaty motylkowate w kolorze fuksji we IX

LINDERA

415 lindera benzoin lindera zwyczajna 100-150, br.
aromatyczne liście, czerw owoce, gat z USA, dwupienny

LIQUIDAMBAR 

416 liquidambar styraciflua ambrowiec amerykański 160-180 c 7,5
duże drzewo o atrakcyjnych kolorach jesiennych

417 liquidambar styraciflua Autumn Color ambrowiec amerykański 120-140, c 16
wyjątkowo atrakcyjne i niezawodne jesienne kolory liści

418 liquidambar styraciflua Cherokee ambrowiec amerykański fp 200, 6/8
odm nie owocująca, bardzo mrozoodporna

419 liquidambar styraciflua Golden Treasure ambrowiec amerykański 200-220, c 25
odmiana półkarłowa, liście żółto obrzeżone

420 liquidambar styraciflua Gum Ball ambrowiec amerykański 40-50, c 10

odmiana o kulistym, zwartym pokroju fp 120 c 18

421 liquidambar styraciflua Thea ambrowiec amerykański fp 200, 8/10
niezawodne kolory jesienne, mniejszy wzrost (do 8 m)

LIRIODENDRON

422 liriodendron tulipifera Aureomarginatum tulipanowiec amerykański 130-150, c 10

liście z szerokim, żółtym obrzeżem fp 10/12, c 25

423 liriodendron tulipifera Edward Gursztyn ® tulipanowiec amerykański fp 150, br.

odmiana karłowa o kulistym pokroju fp 225 8/10

424 liriodendron tulipifera Fastigiatum tulipanowiec amerykański 180-200, c 7,5
korona wąskopiramidalna, mniejszy wzrost (8-12 m)

424 liriodendron tulipifera Glen Gold tulipanowiec amerykański 200-220, c 18
maślanożółte wiosenne liście

425 liriodendron tulipifera Rothaan tulipanowiec amerykański 220-250, c 15
liście głęboko wycięte na wierzchołku, szerokie, 4-klapowe

NOWOŚĆ

426 liriodendron tulipifera Snow Bird tulipanowiec amerykański 50-60, c 4
wyraźne i stabilne obrzeżenie liści, nie zielenieje latem

LONICERA

427 lonicera crassifolia Little Honey wiciokrzew płożący c 3
gat z Chin, odm płożąca, okrywowa, zimozielona
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NOWOŚĆ

428 lonicera Honey Baby ® Novosa wiciokrzew 40-50, c 10
odm karłowa do 60 cm, silnie pachnące kremowożółte kwiaty

MAGNOLIA

429 magnolia acuminata Blue Opal magnolia drzewiasta 140-160, c 7,5
kwiaty w pąku sinoniebieskie, po otwarciu żółte

NOWOŚĆ

430 magnolia Antje Zandee magnolia 40-50, c 3
Black Tulip x Deep Purple Dream. Kwiaty czerw-purpurowe 100-125, c 12

NOWOŚĆ

431 magnolia Aphrodite magnolia 120-140, c 10
Black Tulip x Deep Purple Dream. Kwiaty czerw-róż czarkowate 140-180, c 25

432 magnolia Banana Split magnolia 100-120, c 10
płatki do 25 cm, żółtokremowe z purpurową smugą od dołu

433 magnolia Black Beauty magnolia 100-120, c 10

M. acuminata x M. liliiflora, b. ciemne kwiaty 180-200, c 15

434 magnolia Black Tulip magnolia 120-140, c 20
ciemnopurpurowe, czarkowate kwiaty średnicy do 15 cm

435 magnolia Blushing Belle magnolia 90-100, c 10
M. Yellow Bird x Caerhays Belle [Dennis Ledvina, 2001]

436 magnolia Brixton Belle magnolia c 2

duże różowe kwiaty, hodowca: Vance Hooper 80-100, c 10

437 magnolia x brooklynensis Eva Maria magnolia 100-150, c 10
kwiaty jak tulipan, fuksjoworóż. z ziel i żółtymi smugami

438 magnolia Coral Lake magnolia 100-120, c 12

kwiaty żółto-jasnoróżowe, Legend x Butterflies 150-170, c 20

439 magnolia Coral Reef magnolia 80-100, c 12
kwiaty koralowoczerwone, duża mrozoodporność, D. Ledvina

440 magnolia Cotton Candy magnolia 300-400 c 285
b duże jasnoróżowe kwiaty, duża mrozoodporność, D. Ledvina

441 magnolia Daphne magnolia c 2

złociście żółte kwiaty, długi okres kwitnienia 80-100, br.

442 magnolia Daybreak magnolia 160-180, c 15

duże różowe, pachnące kwiaty. Woodsman x Tina Durio soliter  fp 200, 6/8

443 magnolia denudata magnolia naga 150-160, c 25
białe, pachnące kwiaty kremowe u nasady, gat z Chin

444 magnolia denudata Double Diamond magnolia naga fp 8/10, br.
kwiaty białe, pachnące o większej ilości płatków

445 magnolia Felix Jury ® 'JURmag2' magnolia 140-160, c 20
duże ciemnoróżowe, pachnące kwiaty do 30 cm średnicy

446 magnolia First Love magnolia 140-160, c 16
M. liliiflora x Woodsman. Hodowca: Dennis Ledvina

447 magnolia Flamingo magnolia 80-100, br.

M. acuminata Fertile Myrtle x M. sprengeri Diva 100-120, c 10
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448 magnolia G.H. Kern magnolia 120-140, c 7,5
mrozoodporna, długo kwitnie, kwiaty jasnoróżowe

449 magnolia Genie ® magnolia 60-80, c 15

ciemnobordowe, duże kwiaty, odporne na przymrozki 125-150, c 12

450 magnolia Golden Joy magnolia 130-150, c 25
intensywnie żółte, duże kwiaty, sztywne płatki

451 magnolia grandiflora 24 Below magnolia wielkokwiatowa 100-125, c 12
podwyższona mrozoodpornośc do - 31 C. Hod.: F. Galyon

452 magnolia grandiflora Alta ® magnolia wielkokwiatowa c 2

odm o zwartym, piramidalnym pokroju 150-175, br.

453 magnolia grandiflora DD Blanchard magnolia wielkokwiatowa 80-100, c 7,5
miedzianobrązowy kutnerowaty spód liści

454 magnolia grandiflora Kay Parris magnolia wielkokwiatowa 80-100, c 12
Little Gem x Brackens Brown Beauty, liście pofalowane

455 magnolia Honey Tulip magnolia 160-180 c 10
kwiaty kuliste, stabilnie maślanożółte

456 magnolia hypoleuca magnolia szerokolistna 100-120, c 10
syn. M. obovata, duże liście, pachnące kwiaty

457 magnolia x kewensis Wada's Memory magnolia z Kew 140-160, c 15

piramidalny pokrój do 6 m, kwiaty białe do 18 cm średnicy 180-200, c 12

458 magnolia kobus magnolia japońska fp 150, 8/10
białe kwiaty przed liśćmi, duża mrozoodporność

459 magnolia kobus Isis ® magnolia japońska 160-180, c 25
węgierska odm o wąskim, kolumnowym pokroju

460 magnolia kobus Norman Gould magnolia japońska fp 6/8, c 40
poliploid, duże białe kwiaty średnicy ok. 10 cm soliter

461 magnolia kobus Pink Kobus magnolia japońska c 2
kwiaty białe z delikatnym bladoróżowym rumieńcem

462 magnolia Limelight magnolia 80-100, c 10
kwiaty w pąku zielonkawe, jasnożółte po otwarciu

463 magnolia x loebneri Donna magnolia Loebnera 150-175, br.
gęsty krzew o dużych, pachnących, białych kwiatach

464 magnolia x loebneri Mag's Pirouette magnolia Loebnera 50-60, br.
kwiaty białe pełne, zewnętrzne płatki krótsze

465 magnolia x loebneri Raspberry Fun magnolia Loebnera 40-60, br.
gęsty krzew, kwiaty bladoróżowe, pełne (16-18 płatków)

466 magnolia x loebneri Wildcat magnolia Loebnera 40-60, br.
białe kwiaty o 52 płatkach, mrozoodporna

467 magnolia macrophylla subsp ashei magnolia wielkolistna 175-200, br.
odm o mniejszych liściach, kwiaty do 30 cm już po 3 latach soliter

468 magnolia March Till Frost magnolia 100-120, c 10
kwiaty ciemnoróżowe, kwitnie całe lato
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469 magnolia Maryland magnolia 60-80, c 5
M. virginiana x M. grandiflora, zimozielona, liście do 22 cm

470 magnolia Maxine Merill magnolia 80-100, c 10
kwiaty bladożółte, płatki nie opadają, acuminata x loebneri

NOWOŚĆ

471 magnolia Mighty Mouse magnolia c 2
miniaturowa wesja odmiany Genie

472 magnolia officinalis magnolia lekarska 180-200, c 25
duże liście do 0,5 m, kwiaty kremowe do 14 cm, pachnące

473 magnolia Parfum magnolia 60-80, c 7,5
kwiaty o wyraźnym, silnym zapachu

474 magnolia Peachy magnolia 200-220, c 20
wzniesiony pokrój, pomarańczowo-łososiowe kwiaty

475 magnolia Peppermint Stick magnolia 120-140, c 15
kwiaty białe z silnym różowym rumieńcem od podstawy

476 magnolia Pink Beauty magnolia 90-100, c 25

kwiaty bladoróżowe o wielu płatkach 100-120, c 12
NOWOŚĆ

477 magnolia Pink Pyramid ® magnolia 40-50, c 3
wąski, piramidalny pokrój, kwiaty ciemmnoróżowe do 20 cm Aurora x Genie [V. Hooper]

478 magnolia Purple Star magnolia 160-180,c 20
Bjuv x Purple Breeze, kwiaty purpurowo-czerw, nie pokładają się

479 magnolia Red As Red magnolia 160-180, c 25
czerwonopurpurowe czarkowate kwiaty

480 magnolia Red Baron magnolia 160-180, c 16
m. acuminata x Big Dude [D. Ledvina] kwiaty czerwone

481 magnolia Rose Marie magnolia 160-180, c 25
Dennis Ledvina; kwiaty duże, różowe, bardzo późne

482 magnolia Royal Purple magnolia 130-140, c 10
kwiaty różowopurpurowe, wąski pokrój

NOWOŚĆ

483 magnolia Royal Splendour magnolia 40-50, c 3
płatki na zewnątrz czerwonoróżowe, w środku jasnoróżowe Pink Royalty x Daybreak 80-100, c 12

484 magnolia salicifolia Rosea magnolia 130-150, c 15
gat z Japonii, unikalna odmiana o bladoróżowych kwiatach

485 magnolia Satisfaction magnolia c 2

duże różowo-białe czarkowate kwiaty, odm półkarłowa 40-50, c 3

60-80, c 10

140-160, c 15

fp 200, 6/8

486 magnolia Sentinel magnolia 130-150, c 15

duże, bladoróżowe kwiaty, wąski pokrój do 5 m 150-175, br.

487 magnolia Shirazz magnolia 140-160, c 15

M. denudata x Vulcan. Duże różowo-purpurowe kwiaty 180-200, c 35

488 magnolia sieboldii magnolia Siebolda 30-50, c 5
gat z Azji do 4 m, kwiaty białe, pachnące, zwieszone (VI-VII)
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489 magnolia sieboldii Pride of Norway magnolia Siebolda 60-80, c 5
duże (do 15 cm) białe kwiaty o b. ciemnych pręcikach

490 magnolia x soulangeana Alba Superba magnolia pośrednia 100-120, br.
obficie kwitnie, kwiaty purpuroworóż, na końcach białe

491 magnolia x soulangeana Alexandrina magnolia pośrednia 160-180, c 15
obficie kwitnie, kwiaty purpuroworóż, na końcach białe

492 magnolia x soulangeana Big Pink magnolia 100-120, c 10
większe bladoróż. kwiaty. Syn. Alexandrina Japanese Form

493 magnolia x soulangeana Coates magnolia 80-100, c10
kwiaty lawendowo-różowe

494 magnolia x soulangeana Lennei magnolia pośrednia c 2
kwiaty ciemnoróżowe, wewnątrz białe, czarkowate

495 magnolia x soulangeana Lombardy Rose magnolia pośrednia 80-100, c 10
duże różowe kwiaty, wczesniejsza od Lennei

496 magnolia Spectrum magnolia fp 10/12, c 35
pokrój drzewiasty do 8 m, kwiaty purpuroworóżowe do 25 cm 

497 magnolia stellata Chrysanthemumiflora magnolia gwiaździsta 50-60, br.

kwiaty blado różowe, do 25 płatków pod różnym kątem fp 120, c 20

498 magnolia stellata Rosea magnolia gwiaździsta 130-150, c 35
kwiaty bladoróżowe

499 magnolia Sunrise magnolia c 2
kwiaty kremowożółte, purpurowe smugi od podstawy

500 magnolia Sunsation magnolia 40-60, c 3

kwiaty duże, żółte z różowym rumieńcem od podstawy 80-100, br.
NOWOŚĆ

501 magnolia Sunset Swirl magnolia c 2
kwiaty pomarańczowo-różowe, duże, nie rozkładają się Daybreak x Pink Royalty (D. Ledvina)

NOWOŚĆ

502 magnolia Venus magnolia 100-120, c 10
kwiaty białe w środku, ciemnopurpurowe na zewnątrz

503 magnolia White Mystery magnolia 130-150, c 20
bardzo duże białe kwiaty

504 magnolia x wieseneri Hillier magnolia Wiesenera c 2

kwiaty o silnym zapachu, większa mrozoodporność 40-60, c 7,5
NOWOŚĆ

505 magnolia Yaeko magnolia 50-60, c 3
kwiaty czerwonoróżowe, płaskie po otwarciu, kwitnie także latem 125-150, c 12

506 magnolia Yellow Lantern magnolia c 2
kwiaty duże, jasnożółte, świeczkowate

MAHONIA

507 mahonia nitens Cabaret mahonia 25-30, c 3
zimozielona, kwiaty pomarańczowożółte w kłosach

508 mahonia x media Winter Sun mahonia c 3
żółte, kłosowate kwiatostany wczesną wiosną, zimozielona
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MALUS

509 malus Anny's Globe jabłoń ozdobna fp 200, 6/8
oryginalna odmiana o kulistej koronie 2-letnia

510 malus Golden Raindrops jabłoń ozdobna 150-175, br.
liście klapowane, ciemnozielone, owoce złocistożółte 3-letnia

511 malus Red Sentinel jabłoń ozdobna 150-175, br.
kwiaty białe, owoce czerwone do stycznia, średnicy 2,8 cm 4-letnia

512 malus Ruby Tears jabłoń ozdobna fp 200, 6/8
pokrój płaczący, kwiaty różowe, owoce ciemnoczerwone 3-letnia

513 malus tschonoskii Belmonte jabłoń ozdobna 60-80, c 3
drzewo do 12 m, kwiaty białe, owoce żółtobrązowe

MORUS

514 morus alba Pendula morwa biała fp 200, 6/8
pokrój płaczący, szer korony do 4 m

NANDINA

515 nandina domestica Blush Pink ® Aka nandina domowa 30-40, c 7,5
liście wiosną różowe, jesienią szkarłatnoczerw, wys do 1 m

NYSSA

516 nyssa sylvatica Miss Scarlet błotnia leśna 220-250, c 20
ciemnozielone liście o atrakcyjnych kolorach jesiennych

517 nyssa sylvatica Sheri's Cloud błotnia leśna c 2
liście białopstre

OXYDENDRUM

518 oxydendrum arboreum kwaśnodrzew konwaliowy 50-70, c 10

kwaśnolubne drzewo z Ameryki Pn, dzwonkowate białe kwiaty 100-120, c 10

PAEONIA

519 paeonia Henry Bockstoce piwonia c 3
kwiaty szkarłatnoczerwone, pełne, pachnące

520 paeonia ITOH Callies Memory piwonia ITOH c 5
kwiaty kremoworóżowe z purpurowymi naciekami od środka

521 paeonia ITOH Cora Louise piwonia ITOH c 5
kwiaty białe, półpełne z ciemnobordowym środkiem

522 paeonia ITOH Garden Treasure piwonia ITOH c 5
kwiaty żółte, pełne, bordowe nasady płatków

523 paeonia ITOH Scarlet Heaven piwonia ITOH c 5
kwiaty pojedyncze, ciemnoczerwone

524 paeonia Kansas piwonia c 3
kwiaty ciemnoczerwone, pełne, pachnące

525 paeonia Mary Brand piwonia c 3
kwiaty pełne, różowe, pachnące
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526 paeonia Mary E. Nicholls piwonia c 3
kwiaty białe, pełne, bardzo duże

527 paeonia Mons. Jules Ellie piwonia c 3
kwiaty pełne, różowe, bardzo duże, pachnące

528 paeonia Nick Shaylor piwonia c 3
późna, kwiaty duże, bladoróżowe, pełne, mocne łodygi

529 paeonia Patio - Dublin ® piwonia c 3
odm karłowa, kwiaty białe, pojedyncze z żółtym środkiem

530 paeonia Patio - Kiev ® piwonia c 3
odm karłowa, kwiaty różowe, pojedyncze z żółtym środkiem

531 paeonia Patio - London ® piwonia c 3
odm karłowa, kwiaty pełne ciemnoróżowe

532 paeonia Patio - Moscow ® piwonia c 3
odm karłowa, kwiaty czerwone z żółtym środkiem

533 paeonia Patio - Rome ® piwonia c 3
odm karłowa, kwiaty różowe, pełne

534 paeonia Pecher (Noemie Demay) piwonia c 3
kwiaty pełne, bladoróżowe do białych, pachnące, wczesna

535 paeonia Peter Brand piwonia c 3
kwiaty pełne, ciemnowiśniowe

536 paeonia Pink Hawaiian Coral piwonia c 3
kwiaty półpełne, koralowe. P. lactiflora x P. peregrina

PARROTIA

537 parrotia persica Bella parocja perska fp 8/10, br.
pokrój drzewiasty, regularny, atrakcyjne kolory jesienne

538 parrotia persica Felicie parocja perska 40-60, br.
intensywne ciemnopurpurowe barwy liści jesienią

539 parrotia persica Lamplighter parocja perska 120-140, c 5
liście biało pstre

540 parrotia persica Pendula parocja perska 50-70, c 10

odmiana o płaczącym pokroju 100-120, c 10

541 parrotia persica Persian Lace parocja perska 110-130, c 10
liście szarozielone, żółto, nieregularnie obrzeżone

542 parrotia persica Persian Spire ® parocja perska c 3

syn. JLColumnar. Pokrój kolumnowy, węższe liście 60-80, c 7,5

100-125, br.

543 parrotia subaequalis parocja chińska 100-120, c 10
węższe liście, gat bardziej odporny na mróz

PARROTIOPSIS

544 parrotiopsis jacquemontana parocjowiec Jacquemonta 80-100, br.
rzadka roślina z Himalajów, kwiaty żółte, białe przysadki
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PAULOWNIA

545 paulownia tomentosa paulownia puszysta fp 12/14, c 35
drzewo o b szybkim wzroście i ogromnych liściach

PHILADELPHUS

546 philadelphus Little White Love ® jaśminowiec c 4
odm karłowa o białych pełnych kwiatach, wys do 1 m

PHYSOCARPUS

547 physocarpus opulifolius Compacta Red pęcherznica kalinolistna 80-100, c 10
odm karłowa, niska i zwarta o drobnych purpurowych liściach

PIERIS

548 pieris japonica Mountain Fire pieris japoński 60-80, c 10
zimozielony krzew do 1,2 m, młode liście czerwone

549 pieris japonica Passion ® pieris japoński 50-60, c 10
ciemnoczerwone, dzwonkowate kwiaty wiosną

550 pieris japonica Polar Passion ® pieris japoński c 3
ciemnoczerwone kwiaty, liście biało obrzeżone

PLATANUS

551 platanus  x hispanica Alphens Globe platan klonolistny fp 200 6/8
holenderska odm o kulistej koronie, szybko rośnie

PONCIRUS

552 poncirus trifoliata poncyria trójlistkowa c 2
jedyny cytrus jaki możemy uprawiać w gruncie

POPULUS

553 populus lasiocarpa topola wielkolistna fp 10/12 c 35
drzewo do 25 m z Chin, sercowate liście długości do 35 cm

554 populus tremula Erecta topola osika 220-250, c 10
wąski, kolumnowy pokrój, wys. do 15 m

POTENTILLA

555 potentilla fruticosa Bellissima ® 'Hachliss' pięciornik krzewiasty 30-40 c 5
karłowy, zwarty pokrój, wys do 60 cm, kwiaty różowe, poj.

PRUNUS

556 prunus cerasifera Crimson Point śliwa wiśniowa 300/+ c 12
odmiana czerwonolistna, kolumnowa

557 prunus cerasifera Nigra śliwa wiśniowa fp 120, c 15
klasyczna odmiana czerwonolistna

558 prunus x eminens Umbraculifera wiśnia osobliwa fp 180, 8/10
idealnie kuliste gęste korony średnicy do 3 m

559 prunus incisa Kojo-no-mai wiśnia wczesna fp 200 8/10
białe kwiaty wczesną wiosną, zygzakowate pędy
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560 prunus laurocerasus Etna ® laurowiśnia wschodnia 25-30, c 3
duże liście, młode przyrosty czerwone, mrozoodporna

561 prunus laurocerasus Cherry Brandy laurowiśnia wschodnia c 3
odm okrywowa, rozlożysta i gęsta, wys do 0,5 m

562 prunus laurocerasus Herbergii laurowiśnia wschodnia c 3
liście lancetowate, wytrzymała na mróz (do -25 C)

563 prunus laurocerasus Kleopatra ® JM34 laurowiśnia wschodnia fp 150, br.
zwarty, szeroki i niski pokrój, węższe liście, do -24 C

564 prunus laurocerasus Otto Luyken laurowiśnia wschodnia c 3
odm. o wąskich liściach, biało kwitnąca, niska

565 prunus serrula Branklyn wiśnia tybetańska 140-160, c 12

brązowowiśniowa, łuszcząca się i połyskująca kora soliter  175-200, br.

566 prunus serrulata Amanogawa wiśnia piłkowana fp nat 6/8
pokrój kolumnowy, kwiaty białe, wys 4-7 m, szer do 2 m

567 prunus serrulata Kanzan wiśnia piłkowana fp 180 8/10

duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty w V, wys do 10 m krzew  250-300, c 35

568 prunus serrulata Kiku-shidare-zakura wiśnia piłkowana fp 120, c 15

odm płacząca o jasnoróżowych pełnych kwiatach 4-letnia fp 200, 8/10

569 prunus serrulata Miyako wiśnia piłkowana 220-250, c 15
kwiaty białe, pełne

570 prunus serrulata Royal Burgundy wiśnia piłkowana 200/+, c 10
liście purpurowe, kwiaty pełne, różowe, wys 8 m

571 prunus serrulata Sunset Boulevard wiśnia piłkowana 220-250, c 15
kwiaty białe, pojedyncze, atrakcyjne kolory jesienne

572 prunus Snow Fountain wiśnia fp 200 12/14
pokrój silnie zwisły, obficie i wcześnie kwitnie na biało

573 prunus Taoflora - white wiśnia ozdobna fp 150, 6/8
kwiaty pełne, duże, kwitnie b obficie

574 prunus The Bride wiśnia ozdobna fp 80, c 12
kwiaty pojedyncze, białe o dużych płatkach, wczesna

575 prunus Tiltstone Hellfire wiśnia ozdobna 180-200 c 12
kwiaty różowobiałe, poj. Atrakcyjne kolory jesienne

PTEROSTYRAX

576 pterostyrax hispida styrakowiec japoński 60-80, c 10

kwitnie na początku lata, białe kwiaty zebrane w wiechy 100-120, c 10

QUERCUS

577 quercus acutissima dąb japoński 60-80, c 7,5
gat azjatycki, liście owalno-eliptyczne, całobrzegie, sezonowe

578 quercus alba Indian Summer dąb biały 20-30, c 5
gat amerykański, atrakcyjne kolory jesienne

579 quercus bicolor Shiny Fountain dąb dwubarwny 250-300, c 35
liście biało owłosione od spodu, pokrój płaczący
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580 quercus x bimundorum Crimson Spire q. robur x q. alba 300-350, c 20
Syn. Crimschmidt, odm kolumnowa, liście jesienią czerwone

581 quercus x bimundorum Firehouse q. robur x q. alba 100-110, c 10
mieszaniec Q robur x Q. alba

582 quercus cerris Curly Head ® dąb burgundzki 140-160 c 10
odm karłowa o ciemnych, pomarszczonych liściach

583 quercus cerris Marvelous dąb burgundzki 140-160, c 12
regularny, piramidalny pokrój z wyraźnym przewodnikiem

NOWOŚĆ

584 quercus coccinea Fastigiata Campanile dąb szkarłatny 20-30, c 2
pokrój wąskokolumnowy, liście szkarłatne jesienią

585 quercus coccinea Splendens dąb szkarłatny 90-100, c 10
selekt o szczególnie intensywnych kolorach jesienią

586 quercus frainetto dąb węgierski fp 10/12 c 40
drzewo do 30 m, liście regularnie klapowane

587 quercus glauca dąb 70-90, c 7,5
zimozielony gat z Indochin i Japonii, wys do 15 m

588 quercus imbricaria dąb gontowy 60-80, c 5

gat z Ameryki Pół. o całobrzegich sezonowych liściach 80-100, c 10
NOWOŚĆ

589 quercus Monument dąb 200-225, br.
pokrój symetryczny, szerokokolumnowy, duże liście

590 quercus palustris Green Dwarf dąb błotny 70-80, c 10

odm karłowa o kulistej koronie i wolnym wzroście 2-letni fp 200, 8/10

5-letni fp 200, 10/12

591 quercus palustris Green Pillar dąb błotny 200-250, br.
pokrój wąskokolumnowy, liście jesienią szkarłatne

592 quercus phillyreoides dąb 200-220, c 12
zimozielony gatunek azjatycki

593 quercus pubescens Dissecta dąb omszony 140-160, c 5
małe liście 3-6 cm, głębiej klapowane

594 quercus robur Gnom dąb szypułkowy 40-60, c 10
liście mniejsze z zielonożółtymi nerwami, odm karłowa

595 quercus robur Irtha dąb szypułkowy 250-300, c 35
liście poskręcane, skupione i głęboko wcięte

596 quercus robur Rzepin dąb szypułkowy 250-300, c 15
polski selekt, oryginalne całobrzegie, owalne liście

597 quercus robur Timuki dąb szypułkowy 30-40, c 4
selekt z Litwy o purpurowych liściach

598 quercus robur Tortuosa dąb szypułkowy 90-100, c 10

odmiana o poskręcanych pędach 160-180, c 16

599 quercus rubra Haaren dąb czerwony fp 150, 3-letni

odm karłowa zwarta pochodząca od czarciej miotły fp 200, 4-letni

600 quercus rubra Magic Fire dąb czerwony 240/+, 8/10
liście na młodych przyrostach i jesienią złocistożółte
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601 quercus x turneri Pseudoturneri dąb Turnera 50-60, c 4
zimozielone drzewo wys. do 10 m

602 quercus velutina dąb jedwabisty fp 10/12, c 40
gatunek z Ameryki Pn o błyszczących liściach soliter

603 quercus x warei Chimney Fire q. bicolor x q. robur fp 6/8, br.

pokrój wzniesiony, młode liście purpurowe, także jesienią

604 quercus x warei Kindred Spirit (Nadler) q. bicolor x q. robur 200-225, br.
pokrój wąskostożkowaty, odporny na mączniaka

RHODODENDRON

605 rhododendron Black Widow różanecznik 30-40, c 4
oryginalne ciemnobordowe kwiaty o falistych brzegach

NOWOŚĆ

606 rhododendron ENCORE ® Autumn Fire  azalia 25-30, c 3
Syn. Roblez, kwiaty półpełne, czerwone, powtarza kwitnienie

607 rhododendron ENCORE ® Autumn Sunburst  azalia 25-30, c 3
Syn. Roblet, kwiaty koraloworóżowe, powtarza kwitnienie

608 rhododendron ENCORE ® Autumn Lilac  azalia 25-30, c 3
Syn. Robles, kwiaty fioletowe, powtarza kwitnienie

609 rhododendron Goldfinger różanecznik 25-30, c 4
liście wyrażnie żółtopstre, kwiaty bladofioletowe

610 rhododendron Junifeuer różanecznik 30-40, c 4
młode przyrosty czerwony, kwiaty jasnoczerwone

611 rhododendron Midnight Mystique różanecznik 30-40, c 4
kwiaty prawie białe z ciemnopurpurową krawędzią

612 rhododendron Orakel różanecznik 30-40, c 4
kwiaty jaskrawofioletowe z ciemnobordową plamą

613 rhododendron True Blue różanecznik 30-40, c 4
kwiaty fioletowoniebieskie, cieniowane o falistym brzegu

614 rhododendron yakushimanum Silberwolke różanecznik jakuszimański fp 100, c 7,5
kwiaty bladoróżowe, jaśniejące

ROBINIA

615 robinia x ambigua Bella Rosea robinia 200-220 c 15
R. pseudoacacia x R viscosa, kwiaty ciemnoróżowoczerwone

616 robinia x margarettae Casque Rouge robinia x Małgorzaty fp 10/12, c 35
kwiaty ciemnoróżowe

617 robinia pseudoacacia Ohio Prostrate robinia biała fp 180, c 18
odmiana o horyzontalnym wzroście

RUBUS

618 rubus henryi var. bambusarum jeżyna Henry'ego 20-30, p 9
zimozielone pnącze, liście 3 klapowe, podobne do bambusa
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SALIX

619 salix chaenomeloides Mount Aso wierzba 160-180 c 10

bazie duże, różowe, wytrzymała na mróz fp 6/8

SAMBUCUS

620 sambucus nigra Black Lace ® bez czarny 30-50, c 3
ciemnopurpurowe wcięte liście, różowe kwiaty

621 sambucus nigra Linearis bez czarny 40-60 c 3
silnie zredukowane, bardzo wąskie liście

SAPIUM

622 sapium japonicum sapium 100-120, c 20
azjatycki krzew do 4 m, słynie z kolorów jesiennych

SARUMA

623 saruma henryi saruma Henry'ego p 9
gat z Chin, kwiaty jasnożółte o 3 płatkach, wolny wzrost

SASSAFRAS

624 sassafras albidum sasafras lekarski fp 6/8, br.
drzewo do 12 m o aromatycznym zapachu soliter  

SCHIZACHYRIUM

625 schizachyrium scoparium Standing Ovation schizachyrium miotlaste c 4
pokrój wzniesiony, sztywny, liście zielononiebieskie

SINOJACKIA

626 sinojackia xylocarpa sinojackia c 2
endemiczny gatunek z Chin, kwiaty podobne do styraków

SOPHORA

627 sophora japonica Dot Pendula perełkowiec japoński fp 180, 6/8
pokrój płaczący, listki wypukłe

628 sophora japonica Gold Standard perełkowiec japoński 80-100, c 3
kora zimą pomarańczowożółta, błyszcząca

629 sophora japonica Karaca Weeping perełkowiec japoński fp 180, 8/10
pokrój płaczący, listki drobne, gęściejszy pokrój

630 sophora japonica Pendula perełkowiec japoński fp 200, 6/8
zwieszające się w dół zielone pędy, liście złożone

631 sophora japonica Princeton Upright perełkowiec japoński 70-90, c 5
odmiana o wyprostowanym, kolumnowym pokroju

SORBARIA

NOWOŚĆ

632 sorbaria sorbifolia Matcha Ball ® Levgreen tawlina jarzębolistna c 4
karłowa, zwarta o pokroju kulistym, liście czerw-pomarańcz.
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SORBUS

633 sorbus aria jarząb maczny fp 12/14, c 45
małe drzewo, liście kutnerowate od spodu

634 sorbus aucuparia Autumn Spire jarząb pospolity 200-240, 6/8
pokrój kolumnowy, owoce złocistożółte

635 sorbus aucuparia Pendula jarząb pospolity fp 200 12/14
pokrój płaczący, łukowato przewisające pędy

635 sorbus commixta Carmencita jarząb dalekowschodni 125-150, c 3
spektakularne czerwone wybarwienie liści jesienią

636 sorbus commixta Dodong [Olympic Flame] jarząb dalekowschodni fp 200, 6/8
spektakularne czerwone wybarwienie liści jesienią

637 sorbus matsumurana Noriko jarząb fp 70, c 10
odm karłowa do 1 m, owoce pomarańczowe do czerwonych

638 sorbus Pink Veil jarząb fp 80, c 7,5
wolno rosnący do 4 m, owoce jasnoróżowe

STAPHYLEA
NOWOŚĆ

639 staphylea colchica Black Jack kłokoczka kolchidzka 80-100, br.
liście ciemnopurpurowe, kwiaty białe, pachnące

640 staphylea holocarpa Rosea kłokoczka chińska 80-100, c 12
gat z Chin. Odmiana o bladoróżowych kwiatach

STEWARTIA

641 stewartia monadelpha stewarcja p 9 

kwiaty do 3 cm srednicy, pędy owłosione, ozdobna kora 100-120, br.

642 stewartia pseudocamellia stewarcja kameliowata c 3

białe, duże kwiaty latem, ozdobna kora, kolory jesienne 80-100, c 7,5

180-200, br.

STYRAX

643 styrax japonica Evening Light styrak japoński 100-120, br.
fioletowobrązowe, ciemne liście, białe kwiaty

644 styrax japonica Snow Cone styrak japoński fp 200, 10/12
gęsta, symetryczna korona, drzewo do 8 m

645 styrax japonica Rubra Pendula styrak japoński 100-120, br.
pędy płaczące, liście zielone, kwiaty jasnoróżowe

646 styrax japonica Wespelaar (syn. Herkenrode) styrak japoński 40-50, br.
liście duże, ciemne, zielonobrązowe, kwiaty białe

SYCOPARROTIA
NOWOŚĆ

647 sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso ® sykoparocja 40-60, br.
syn. Sartori, Liście jesienią szkarłatnoczerwone
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SYCOPSIS

648 sycopsis sinensis sycopsis 50-60, c 2
zimozielony krewniak oczara, kwitnie w lutym/marcu

SYRINGA

649 syringa Bloomerang ® Dark Purple lilak x/1/0 c 3
karłowy, kwiaty ciemnofioletowe, powtarza kwitnienie

650 syringa meyeri Flowerfesta ® White lilak Meyera fp 60 c 15
karłowy do 1,25 m, kwiaty białe, powtarza kwitnienie 6-letni

651 syringa pekinensis Beijing Gold ® lilak pekiński c 3
drzewo do 6 m, kwiaty jasnożółte, pachnące

652 syringa vulgaris Aucubaefolia lilak pospolity 80-100, c 3
liście żółto pstre, kwiaty podwójne, niebieskie

653 syringa vulgaris Beauty of Moscow lilak pospolity 120-140, c 7,5

kwiaty pełne, gwiaździste, różowoperłowe fp 120, c 20

654 syringa vulgaris Charles Joly lilak pospolity fp 120, c 25
kwiaty purpurowofioletowe, podwójne

TAMARIX

655 tamarix tetrandra tamaryszek czteropręcikowy fp 200, 10/12
łukowato przewieszone pędy, jasnoróżowe kwiaty soliter

TETRAPANAX
NOWOŚĆ

656 tetrapanax papyrifera Rex 'drzewo papierowe' c 7,5
ogromne dłoniasto klapowane liście średnicy do 1 m

TILIA

657 tilia chingiana lipa 160-180, c 7,5
gat z Chin do 15m, liście sercowate, kwitnie wczesnym latem

658 tilia cordata Green Globe lipa drobnolistna fp 200, 6/8
korona zwarta, kulista, średnicy do 4 m

659 tilia cordata Komsta lipa drobnolistna fp 130, c 12
polska odmiana miniaturowa

660 tilia cordata Simone lipa drobnolistna fp 200, 8/10
korona zwarta, kulista, średnicy do 4 m, drobne liście

661 tilia cordata Żory lipa drobnolistna 60-80, c 2
horyzontalny wzrost gałęzi, znaleziona w parku w Żorach

662 tilia henryana Arnold Select lipa Henry'ego fp 150, 6/8
gat z Chin, liście ząbkowane, kwiaty silnie pachną

663 tilia tomentosa Pendula lipa srebrzysta fp 10/12 c 35
szerokość 10-12 m, pędy boczne przewieszające się

664 tilia tomentosa Silver Globe lipa srebrzysta fp 200, 6/8
symetryczna, kulista korona do 5 m, późno kwitnie
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TOONA

665 toona sinensis Flamingo cedrela chińska 100-125, br.
liście złożone, na młodych przyrostach jasnoróżowe

TROCHODENDRON

666 trochodendron aralioides trochodendron araliowaty 40-60, c 7,5
zimozielony krzew z Japonii, Korei, Tajwanu

ULMUS

667 ulmus Camperdownii wiąz fp 200, 12/14
korona półkulista, pędy łukowato zwisające do ziemi

668 ulmus glabra Crispa wiąz górski 200-220, c 12
liście wydłużone, wzdłuż brzegu pomarszczone

669 ulmus laevis wiąz szypułkowy (limak) fp 160, 8/10
listwy przyporowe u nasady pnia, gat rodzimy

670 ulmus minor Jacqueline Hillier wiąz polny 80-100, br.
odm karłowa o nieregularnym pokroju, b wolno rośnie

671 ulmus minor suberosa wiąz polny 60-80, c 7,5
odm korkowa - silnie skorkowaciałe pędy

VIBURNUM

672 viburnum x bodnantense Aberconway kalina x bodnanteńska 50-60, c 7,5

kwitnie zimą, kwiaty pachnące, jasnoróż,ciemniejsze niż typ 140-160, c 7,5

673 viburnum x burkwoodii Anne Rusell kalina x Burkwooda 100-120, c 20

kwiaty w pąku różowe, później białe, pachnące (III-IV) fp 100 c 15

674 viburnum carlesii Aurora kalina koreańska 60-100, c 16
krzew do 2 m, kwiaty w pąku różowe, później białe

NOWOŚĆ

675 viburnum carlesii Samantha kalina koreańska 80-100, br.
duże, silnie pachnące kwiaty, bladoróżowe do białych

NOWOŚĆ

676 viburnum cassinoides Little Ditty kalina 30-50, c 16
najmniejsza w handlu odmiana kaliny, wys do 0,5 m

677 viburnum davidii kalina Davida c 2
zimozielona, półkulisty pokrój, ciemnoniebieskie owoce

677 viburnum dentatum Blue Muffin (Christom) kalina ząbkowana 60-80, c 12
intensywnie niebieskie owoce, liście jesienią szkarłatne

678 viburnum dilatatum Cardinal Candy kalina szorstkowłosa 60-80, br.
b mrozoodporna, obficie owocuje, samopylna, owoce czerwone

679 viburnum dilatatum Iroquois kalina szorstkowłosa 60-80, br.
duże liście, obfite kwitnienie, ciemnoczerwone owoce

680 viburnum dilatatum Michael Dodge kalina szorstkowłosa 40-50, br.
odmiana o złocistożółtych, trwałych owocach

681 viburnum farreri Candidissimum kalina wonna c 3

czysto białe, pachnące kwiaty późną zimą fp 100, c 12
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682 viburnum farreri Farrer's Pink kalina wonna 60-80, br.
odmiana o jasnoróżowych kwiatach

683 viburnum furcatum kalina 40-60, c 5

gat z Azji Wschodniej o bardzo dużych liściach 60-80, c 10

684 viburnum ichangense kalina 50-60, br.
gat z Chin. Małe, białe kwiatostany, czerwone owoce

685 viburnum lantana Variegatum kalina hordowina 70-90, c 12
żółtopstre liście

686 viburnum macrocephalum Fortuna kalina 30-40, c 10
kwiatostany półkuliste, białe ale bez zapachu. Gat z Chin

687 viburnum plicatum Elizabeth Bullivant kalina japońska 25-30, c 7,5
f. tomentosum, niższa, bj zwarta, czerwone owoce

688 viburnum plicatum Kilimandjaro ® kalina japońska fp 100, c 12
wąskostożkowy pokrój, horyzontalny układ gałęzi

689 viburnum plicatum Kilimandjaro Sunrise  ® kalina japońska 60-80, c 7,5
płatki z lekkim różowym rumieńcem

690 viburnum plicatum Lanarth kalina japońska 100-120, c 25
odmiana o większych kwiatach

691 viburnum plicatum Mary Milton kalina japońska 60-80, br.
kwiatostany kuliste, bladoróżowe

692 viburnum plicatum Molly Schroeder kalina japońska 30-40, c 7,5

kwiaty różowe w płaskich kwiatostanach, owocuje 40-50, c 3

693 viburnum plicatum Popcorn kalina japońska 60-80, c 10

wcześnie kwitnie, kuliste białe kwiatostany średnicy do 8 cm 125-150, br.

694 viburnum plicatum Shasta kalina japońska 30-40, c 7,5
szeroki krzew, więcej kwiatów sterylnych, mrozoodporny

695 viburnum plicatum Watanabe kalina japońska 30-40, c 7,5
zwarty karłowy pokrój, nieco mniejsze kwiaty, mało owoców

696 viburnum sargentii Onondaga kalina Sargenta 60-80, c 7,5
mlode przyrosty purpurowe, liście mniejsze, 3-klapowe

697 viburnum trilobum Spring Red kalina amerykańska 50-60, br.
zwarty pokrój, młode przyrosty purpurowe, kolory jesienne

698 viburnum trilobum Wentworth kalina amerykańska 100-120, c 7,5
duże owoce, początkowo pomarańczowe, później czerwone

WISTERIA

699 wisteria floribunda Honbeni glicynia kwiecista c 7
kwiatostany jasnoróżowe, długości do 40 cm, słaby zapach

700 wisteria macrostachya Blue Moon glicynia c 6
kwiaty fiolet., mrozoodporność do - 40 C, wcześnie kwitnie

701 wisteria sinensis Alba glicynia chińska c 7
kwiatostany białe do 35 cm, słaby zapach

                     Plantmar. Lewandowski Mariusz, tel. 600030021, biuro@plantmar.pl, www.plantmar.pl  38 /49



Hurtowa oferta roślin - wiosna 2021

ZELKOVA

702 zelkova serrata Variegata brzostownica japońska 120-140, c 7,5
drzewo wys do 5 m, liście z wąską kontrastowo białą obwódką

ZENOBIA

703 zenobia pulverulenta Blue Sky zenobia śniada 30-40, br.
półzimozielony krzew, liście o niebieskim odcieniu

704 zenobia pulverulenta Raspberry Ripple zenobia śniada p 9
dzwonkowate białe kwiaty o czerwonym brzegu

ABIES

1 abies alba Green Spiral jodła pospolita 150-160, c 10

2 abies alba Spiralis jodła pospolita 180-200 c 20

wąski, płaczący pokrój, gałęzie skręcone soliter  

3 abies cephalonica Barabit's Gold jodła grecka 60-80 c 7,5

igły żółte, wolny wzrost, wymaga palikowania 80-100, c 10

4 abies concolor Archer's Dwarf jodła kalifornijska 50-70, c 10

odm karłowa, stożkowata o gęstym pokroju

5 abies concolor Magic Blue jodła kalifornijska 80-100, c 20

długie, odstające, srebrzystoniebieskie igły

6 abies koreana Cis jodła koreańska 20-25, c 4

odm karłowa, płaskokulista, igły żywozielone

7 abies koreana Kohout's Icebreaker jodła koreańska fp 40, c 12

igły silnie zakrzywione, od spodu srebrne, b. zwarta

8 abies koreana Kleiner Prinz jodła koreańska 15-20, c 5

odm miniaturowa o ciemnych igłach, pokrój stożkowy

9 abies koreana Kristalkugel jodła koreańska 20-25, c 3

odm karłowa, płaskokulista, igły żywozielone fp 25, br.

10 abies koreana Oberon jodła koreańska 20-25, c 5

miniaturowa odm silnie zagęszczona, krótkie igły 30-40, c 5

zwisające pędy, spiralnie skręcony przewodnik

ROŚLINY IGLASTE
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11 abies nordmanniana Golden Spreader jodła kaukaska 40-60, c 10

złocistożółte przebarwienia igieł, płaski wzrost

12 abies nordmanniana Filip's Goldheart jodła kaukaska 100-120, c 15

żółte odcinki igieł u ich podstawy

13 abies pinsapo Pendula jodła hiszpańska 50-60, c 15

sztywne zielone igły, pokrój płaczący, nieregularny fp 80, c 7,5

14 abies procera DelBar Cascade jodła szlachetna 30-40, c 12

pokrój wąskokolumnowy, silnie płaczący

15 abies procera Hupp's Single Snake jodła szlachetna 80-100, c 15

główny przewodnik słabo rozgałęziony

16 abies procera La Graciosa jodła szlachetna 90-100, c 20

odm. półkarłowa o długich, zwieszonych pędach

17 abies procera Procumbens jodła szlachetna 25-30, c 7,5

pokrój szerokostożkowy, igły srebrnoniebieskie

CEDRUS

NOWOŚĆ

18 cedrus deodara Blue Globe cedr himalajski fp 60, c 10

odm miniaturowa kulista o srebrno-niebieskich igłach

19 cedrus deodara Feeling Blue cedr himalajski 20-25, c 4

płaskokopulasty pokrój, igły intensywnie niebieskie

20 cedrus libani Silberspitz cedr libański 80-100, c 4

kremowobiałe końcówki młodych przyrostów

CHAMAECYPARIS

21 chamaecyparis laws Filip's Golden Tears cyprysik Lawsona 220-250, c 25

pędy zwisłe, łuski zielonkawe do złocistożółtych

22 chamaecyparis laws Karaca cyprysik Lawsona 90-100, c 25

nitkowate zwisające pędy o złocistej barwie

23 chamaecyparis laws Pendula cyprysik Lawsona 90-100, c 15

pokrój płaczący, igły ciemnozielone

24 chamaecyparis laws Twisted Ball cyprysik Lawsona fp 60, c 10

kolumnowy, szarozielone igły, pędy boczne krótkie

25 chamaec. nootkatensis Green Arrow cyprysik nutkajski 120-140, c 20

odmiana o wyjątkowo wąskim strzelistym pokroju

NOWOŚĆ

26 chamaec. nootkatensis Moonshot cyprysik nutkajski 80-100, c 4

pokrój kolumnowy b wąski, pędy krótkie, zwieszone 120-140, c 10

27 chamaec. nootkatensis Pendula cyprysik nutkajski 100-120 c 7,5

stożkowate drzewo do 18 m, gałęzie łukowato wygięte
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28 chamaecyparis obtusa Nana Gracilis cyprysik tępołuskowy 15-20, c 2

odm karłowa, zwarta, pędy zielone muszlowato skręcone

29 chamaecyparis pisifera Filifera Nana cyprysik groszkowy 50-60, c 10

odm karłowa, długie, sznurkowate, zielone pędy

NOWOŚĆ

30 chamaecyparis pisifera Paul's Gold cyprysik groszkowy 30-40, c 3

kaskadowo zwisające złocistożółte pędy, karłowy

31 chamaec. pisifera Spaan's Cannonball cyprysik tępołuskowy fp 80, c 16

odm karłowa z USA, b zwarta, kulista, zielona

32 chamaecyparis pisifera Sungold cyprysik groszkowy 60-80, c 12

długie, sznurkowate, zielonkawożółte pędy

CRYPTOMERIA

33 cryptomeria japonica Dinger szydlica japońska 20-25, c 3

wałeczkowate, promieniście rozchodzące się pędy

CUNNINGHAMIA

34 cunninghamia konishii Little Leo kuninghamia p 9

odm miniaturowa, zwarta, płaska. Igły do 6 cm

GINKGO

35 ginkgo biloba miłorząb japoński fp 200, 6/8

drzewo z Chin do 20 m o wachlarzykowatych liściach

36 ginkgo biloba Anny's Zebra miłorząb japoński 180-200, c 22

liście prążkowane, powcinane

37 ginkgo biloba Bolesław Chrobry miłorząb japoński fp 180, 6/8

liście grubsze, postrzępione i porozcinane 3-letni

38 ginkgo biloba Candle miłorząb japoński 130-150, c 16

pokrój wąskokolumnowy

39 ginkgo biloba Clica miłorząb japoński 140-150, c 20

odm karłowa, liście zielone, drobne

40 ginkgo biloba David miłorząb japoński 70-90, c 4

odm męska, półkarłowa o zwartym, krzaczastym pokroju 90-100, c 10

41 ginkgo biloba Elmwood miłorząb japoński 30-40, c 4

odm męska, wąskokolumnowa

42 ginkgo biloba Fastigiata miłorząb japoński 150-175, br.

odm wąskokolumnowa

43 ginkgo biloba Globosa miłorząb japoński fp 220, 8/10

kulista, zagęszczona korona soliter  
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44 ginkgo biloba Green Pagoda miłorząb japoński 30-40, c 3

odm o gęstym piramidalnym pokroju

45 ginkgo biloba Gruga Weeping miłorząb japoński fp 200, 6/8

liście zielone, pędy zwieszone

46 ginkgo biloba Jeosaphat miłorząb japoński 20-30, c 4

odm karłowa o zwartym pokroju, przyrosty do 5 cm fp 200, 8/10

47 ginkgo biloba Mariken miłorząb japoński fp 120

odmiana karłowa o kulistym, gęstym pokroju fp 200 6/8

48 ginkgo biloba Menhir ® miłorząb japoński 60-80, c 5

zwarty wąskokolumnowy pokrój, ciemne liście 70-90, c 7,5

49 ginkgo biloba Princeton Sentry miłorząb japoński 120-150

odmiana wąskostożkowa

50 ginkgo biloba Pyramid Udenhout miłorząb japoński 160-180, c 16

pokrój wąskostożkowy, zwarty

51 ginkgo biloba Roos Moor miłorząb japoński fp 120 c 30

odmiana o wyraźnie płaczącym pokroju

52 ginkgo biloba Saratoga miłorząb japoński 100-120, c 3

odm męska, liście wąskie, klinowate, przyrosty 30 cm 120-150

53 gingko biloba Wonder Weeper miłorząb japoński fp 150, 6/8

część liści o zredukowanej blaszce, pędy zwieszone 5-letni

GLYPTOSTROBUS

54 glyptostrobus pensilis glyptostrobus 180-200, br.

gat z Chin o igłach sezonowych, wytwarza pneumatofory

LARIX

56 larix decidua Julian's Weeper modrzew europejski fp 120, 5-letni

miękkie, opadajace zielone igły, pędy zwisające

55 larix kaempferi Blue Dwarf modrzew japoński 30-40, c 7,5

odm karłowa, płaskokulista,igły niebieskozielone

METASEQUOIA

56 metasequoia glypt. Goldrush metasekwoja chińska 60-80, c 7,5

żółte wybarwienie igieł 175-200, br.

soliter  fp 6/8, br.

57 metasequoia glypt. Hamlet's Broom metasekwoja chińska fp 160, 6/8

czarcia miotła, igły żywozielone, korona kulista 5-letnia korona

58 metasequoia glypt. Little Creamy metasekwoja chińska 30-40, c 3

odmiana karłowa, igły nieregularnie biało pstre
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59 metasequoia glypt. Miss Grace metasekwoja chińska fp 200, 6/8

szarozielone igły, pędy przewisające 2-letnia korona

NOWOŚĆ

60 metasequoia glypt. Pendula metasekwoja chińska 50-60, c 5

selekt o przewisających pędach

61 metasequoia glypt. Sheridan Spire metasekwoja chińska fp 10/12, c 35

odmiana o wąskokolumnowym pokroju soliter

MICROBIOTA
NOWOŚĆ

62 microbiota decussata Drew Blue mikrobiota 20-25, c 3

Syn. Condrew, niebieskie pędy, niski pokrój

PICEA
NOWOŚĆ

63 picea abies Anita's Golden Cloak świerk pospolity 25-30, c 5

czerwone szyszki na końcach żółtych pędów

NOWOŚĆ

64 picea abies Cobra świerk pospolity 20-25, P 14

pędy zwisłe wzdłuż przewodnika i płożące po ziemi

65 picea abies Gold Drift świerk pospolity 20-25, P 14

pokrój płaczący, igły żółte

66 picea abies Golden Beskid świerk pospolity 80-100, c 20

półkarłowa odmiana J. Szewczyka o żółtych igłach

NOWOŚĆ

67 picea abies Henksgarden Beauty świerk pospolity 40-60, c 20

karłowy, pokrój szerokostożkowy, wcześnie szyszkuje

68 picea abies Pusch świerk pospolity 20-25, P 14

pokrój płaskokopulasty, czerwone szyszki, karłowy

69 picea abies Roseospicata świerk pospolity 80-100, c 10

młode przyrosty bladoróżowe

70 picea abies Rydal świerk pospolity 20-30, c 7,5

młode przyrosty czerwone 60-80, c 10

71 picea breweriana świerk Brewera 160-180 c 65

wysokogórski świerk do 25 m, boczne gałęzie zwisłe  soliter  

72 picea engelmanii Blue Magoo świerk Engelmanna 60-80, c 7,5

igły niebieskie, przewisające, długie młode przyrosty

73 picea engelmanii Bush Lace świerk Engelmanna 40-60, c 5

pokrój płaczący, igły niebieskie

74 picea engelmanii Snake świerk Engelmanna 100-125, c 25

igły nieb.,słabo rozgałęziony, pędy wydłużone

75 picea glauca Pendula świerk biały 100-120, c 10

matowo zielone igły, pokrój płaczący
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76 picea koyamai Bedgebury Cascade świerk Koyamy 70-100, c 18

pokrój płaczący, kaskadowy. Endemit z Japonii

77 picea obovata Glauca świerk syberyjski 80-100, c 10

igły intensywnie niebieskie, krótkie 120-140, c 35

78 picea orientalis Early Gold świerk kaukaski 90-100, c 15

złocistożółte wiosenne przyrosty, zwarty pokrój 120-140, c 20

79 picea orientalis Horstmann WB świerk kaukaski 40-60, c 7,5

odm karłowa, zwarta, przyrosty 10 cm, igły zielone

80 picea orientalis Skylands świerk kaukaski 30-40, c 4

złocistożółte igły, nie przypalane przez słońce 125-150, br.

81 picea pungens Blue Pearl świerk kłujący fp 40, c 15

odm karłowa, zwarta gęsta srebrzysto-nieb. kula

82 picea pungens Blue Totem świerk kłujący 80-100, c 10

gęsty, stożkowaty pokrój, igły szaroniebieskie

83 picea pungens Glauca Pendula świerk kłujący 180-200, c 35

igły srebrzystoniebieskie, pędy zwieszone

84 picea pungens Hermann Naue świerk kłujący 25-30, c 7,5

różowe szyszki na końcach pędów, igły szaronieb.

85 picea pungens Iseli Fastigiate świerk kłujący 180-200 c 35

igły intensywnie niebieskie, pokrój kolumnowy soliter  

86 picea pungens Mecky świerk kłujący 110-120, c 18

odm karłowa, igły nastroszone, nieb-szare, długie

87 picea pungens Niemetz świerk kłujący 110-130, c 20

młode przyrosty kremowe

88 picea pungens Sonia świerk kłujący 20-25, c 7,5

odm karłowa do 2 m, zwarta, igły niebieskozielone

89 picea pungens Stanley's Gold świerk kłujący 60-80, c 10

forma karłowa o złocistożółtych igłach

90 picea pungens The Blues świerk kłujący 50-70, c 4

pokrój silnie płaczący, igły sinoniebieskie 90-120, c 10

91 picea sitchensis Papoose świerk sitkajski 30-40, c 7,5

pokrój kulisty, gęsty, igły szaroniebieskie

PINUS

92 pinus cembra Aureovariegata sosna limba 25-30, c 4

igły żółto przebarwione, wyraźniej zimą
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93 pinus cembra Glauca Nana sosna limba 15-20, c 3

pokrój gęsty, szerokopiramidalny, igły ziel-niebieskie

NOWOŚĆ

94 pinus cembra Matterhorn sosna limba 15-20, c 3

najlepsza odm karłowa o niebieskich igłach, do 1 m

95 pinus contorta Taylor's Sunburst sosna wydmowa 50-60, c 7,5

młode wiosenne przyrosty złocistożółte 60-70, c 10

96 pinus leucodermis Satellit sosna bośniacka 140-160, c 20

pędzlowate skupienia igieł na przyrostach 220-250 c 35

97 pinus monticola Snow White sosna zachodnia 30-40, c 7,5

odm karłowa o srebrno-niebiesko-zielonych igłach

98 pinus mugo Amber Gold kosodrzewina 50-60, c 10

igły zimą złocistożółte, prawie pomarańczowe

99 pinus mugo Chameleon kosodrzewina 40-60, c 12

igły latem dwubarwne: zielone w żółte paski 

100 pinus mugo Corley's Mat kosodrzewina 90-100, c 10

pędy gęste, pokładające się, wierzchołki uniesione

101 pinus mugo Golden Flash kosodrzewina 25-30, c 7,5

igły cały rok żółto paskowane, karłowa, [ K. Wolski ]

102 pinus mugo Golden Glow kosodrzewina 60-80, c 10

długie igły, zimą złocistożółte

103 pinus mugo Jacobsen kosodrzewina 15-20, P 14

odm karłowa o nieregularnym pokroju

104 pinus mugo Mops kosodrzewina 25-30, c 5

odm karłowa o zwartym, kulistym pokroju

105 pinus mugo Mops Gold kosodrzewina 40-60, c 10

pokrój kulisty, igły żółte

106 pinus mugo Picobello kosodrzewina 30-40, c 7,5

odm miniaturowa, pokrój kulisty, igły ciemnozielone

NOWOŚĆ

107 pinus mugo Rysy kosodrzewina 15-20, P 14

karłowa, kulista, igły jasnozielone [ K. Wolski ]

108 pinus mugo Sherwood Compact kosodrzewina 20-25, c 5

odm miniaturowa, pokrój kulisty, igły ciemnozielone

109 pinus mugo Varella kosodrzewina 25-30, c 7,5

odm karłowa, kulista o pofalowanych igłach

110 pinus nigra Aurea Litomyśl sosna czarna 100-120 c 16

igły złotożółte jesienią i zimą, pokrój naturalny
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111 pinus nigra Bambino ® sosna czarna fp 60, c 7,5

zwarty, regularnie kulisty pokrój, odm karłowa

112 pinus nigra Bright Eyes sosna czarna 80-100, c 20

pokrój stożkowaty, bladozielone igły, białe pąki

113 pinus nigra Marie Bregeon ® sosna czarna fp 70, c 7,5

zwarty, regularnie kulisty pokrój, odm karłowa

114 pinus nigra var maritima sosna czarna 60-80, c 10

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

115 pinus parviflora Chikuzagoten sosna drobnokwiatowa 100-120, c 12

igły niebieskawe z charakterystycznym białem paskiem

116 pinus parviflora Fukai sosna drobnokwiatowa 60-80, c 10

młode igły żółtopstre, luźny pokrój

117 pinus parviflora Goldilocks sosna drobnokwiatowa 50-70, c 7,5

kremowozłote wiosenne przyrosty

118 pinus parviflora Schoon's Bonsai sosna drobnokwiatowa 30-40, c 7,5

szaronieb igły, pędy zagęszczone, nie ogałacają się

119 pinus parviflora Tanima no uki sosna drobnokwiatowa 30-40, c 10

odm karłowa, najmłodsze igły białe

NOWOŚĆ

120 pinus parviflora Tokyo Dwarf sosna drobnokwiatowa 20-25, c 3

odm karłowa, przyrosty ok. 5 cm, igły nieb.zielone

121 pinus x schwerinii Wiethorst sosna x Schwerina 30-35, c 7,5

pokrój zwarty, stożkowy, igły srebrzystoniebieskie 60-80, c 25

122 pinus strobus Angel Falls sosna wejmutka 90-100, c 12

silnie płaczący pokrój, długie igły

NOWOŚĆ

123 pinus strobus Blue Clovers sosna wejmutka 60-70, c 10

wyraźnie niebieskie, zmierzwione igły

124 pinus strobus Louie sosna wejmutka 40-50, c 10

pokrój piramidalny, żółte igły cały rok

125 pinus strobus Mini Twists sosna wejmutka 25-30, c 7,5

odm karłowa o skręconych iglach, siewka odm Torulosa

126 pinus strobus Sea Urchin sosna wejmutka 20-25, c 7,5

karłowa o kulistym pokroju, igły srebrzysto-nieb-ziel

127 pinus sylvestris Moseri sosna pospolita 50-60, c 10

długie powyginane igły, zimą złociste, zwarty pokrój

128 pinus sylvestris Varguld sosna pospolita 40-60, c 10

odm o żółtych igłach znaleziona w Szwecji
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129 pinus thunbergii Thunderhead sosna Thunberga 40-60, c 7,5

ciemnozielone, długie igły w regularnych okółkach

130 pinus uncinata Jezek sosna hakowata fp 80, c 10

forma karłowa, zwarta, prawie idealnie kulista

131 pinus uncinata Orange Sebastian sosna hakowata 40-50, c 7,5

czarcia miotła, igły dwukolorowe: żółto zielone

PSEUDOLARIX

132 pseudolarix amabilis modrzewnik chiński 250-300, c 40

drzewo do 20 m z Chin, igły jesienią złocistożółte soliter

PSEUDOTSUGA

133 pseudotsuga menz. Fruhlingsgold WB daglezja zielona 30-40, c 5

czarcia miotła, odm karłowa, przyrosty wiosną żółte

SCIADOPITYS

134 sciadopitys verticillata sośnica japońska 40-50, br.

zimoziel gat z Japonii do 15 m, igły zielone w okółkach

NOWOŚĆ

135 sciadopitys verticillata Shine and Light sośnica japońska 40-50, c 7,5

igły kremowożółte na końcach

136 sciadopitys verticillata Sternchnuppe sośnica japońska 40-50, c 7,5

poliploid o znacznie grubszych igłach

SEQUOIADENDRON

137 sequoiadendron gig. Glaucum mamutowiec olbrzymi 40-60, c 4

łuski o szaroniebieskim zabarwieniu soliter  fp 200, 18/20
NOWOŚĆ

138 sequoiadendron gig. Little Stan mamutowiec olbrzymi 30-40, c 7,5

odm karłowa, szerokopiramidalna, przyrosty do 7 cm

139 sequoiadendron gig. Pendulum mamutowiec olbrzymi 60-80, c 4

gałęzie boczne zwieszone pionowo

NOWOŚĆ

140 sequoiadendron gig. ViDa Magic mamutowiec olbrzymi 40-60, c 4

pędy zielone z żółto-kremowymi przebarwieniami

TAXODIUM

NOWOŚĆ

141 taxodium distichum Jim's Little Guy cypryśnik błotny 25-30, c 3

odm karłowa o wąskim pokroju i wolnym wzroście

142 taxodium distichum Peve Minaret cypryśnik błotny 60-80 c 12

wąski, karłowy, wolno rosnący

143 taxodium distichum Peve Yellow cypryśnik błotny 70-80, c 5

żółto wybarwione igły 120-140, c 12
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TAXUS

144 taxus baccata cis pospolity fp 120 14/16

igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie soliter  

145 taxus baccata - kula cis pospolity fp 100 c 10

igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie

146 taxus baccata - stożek cis pospolity 120-140, c 25

igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie

147 taxus baccata Bultinck's Orange Beauty cis pospolity 60-70, c 7,5

najmłodsze przyrosty pomarańczowożółte

148 taxus baccata Dwarf White cis pospolity 60-70, c 7,5

igły biało obrzeżone, pokrój płaczący, odm karłowa

149 taxus baccata Fastigiata Aurea cis pospolity 150-160, c 35

klasyczna odm kolumnowa o żółtych igłach

150 taxus baccata Goldilocks cis pospolity 40-60, br.

klon żeński, pokrój wzniesiony, igły żółtopstre

151 taxus baccata Klitzeklein cis pospolity 20-25, c 5

odm karłowa o ciemnozielonych krótkich igłach

152 taxus baccata Kupfergold cis pospolity 80-100, c 10

końcówki pędów miedzianożółte

153 taxus baccata Snow Lady cis pospolity 60-80, br.

klon żeński, pokrój kolumnowy, liście białopstre

154 taxus baccata Uwe's Renken Green cis pospolity 40-60 c 5

odm karłowa z Niemiec, niska o gęstym pokroju

155 taxus baccata White Pillar cis pospolity 20-25, P 15

pokrój kolumnowy, liście białopstre

156 taxus baccata Zaunkonig cis pospolity 40-60, br.

pokrój gęsty, wyprostowany, igły krótkie, szerokie

157 taxus cuspidata cis japoński 80-100, c 35

gat z Azji, bogato owocuje

THUJA

158 thuja occidentalis Kary żywotnik zachodni 40-50, c 12

odm karłowa, czarcia miotła na odm Szmaragd

159 thuja occidentalis Krasnal żywotnik zachodni 15-20, c 2

polska odm miniaturowa wys. do 0,5 m (B.J. Szmit)

160 thuja occidentalis Pendula żywotnik zachodni 250-300 c 25

odmiana o płaczącym pokroju, pędy zielone
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161 thuja plicata Whipcord żywotnik olbrzymi fp 200, 12/14

odm karłowa o sznurowatych, zwieszonych pędach soliter  

TSUGA

162 tsuga canadensis choina kanadyjska fp 100 14/16

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

163 tsuga canadensis Betty Rose choina kanadyjska 20-30, c 7,5

odm karłowa, najmłodsze przyrosty kremowe

164 tsuga canadensis Cole's Prostrate choina kanadyjska 20-25, c 3

odm karłowa, płożąca o szarozielonych igłach

165 tsuga canadensis Eisberg choina kanadyjska 20-25, c 3

odm karłowa, stożkowata, młode przyrosty białe

166 tsuga canadensis Guldemond choina kanadyjska 40-50, c 10

pokrój zwarty, stożkowaty, igly ciemnozielone

167 tsuga canadensis Pendula choina kanadyjska 80-100, c 4

pędy wiotkie, silnie zwisające

168 tsuga canadensis Popeleski choina kanadyjska 25-30, c 7,5

niska i rozłożysta, igły drobne, zielone
NOWOŚĆ

169 tsuga canadensis White Fountain choina kanadyjska 25-30, c 5

odm karłowa, igły na przyrostach białe

170 tsuga heterophylla Ray Godfrey choina zachodnia 20-30, c 4

pokrój rozłożysty, igły zielone, wolny wzrost

171 tsuga heterophylla Thorsen's Weeping choina zachodnia 100-120, c 10

silnie płaczący pokrój, wolny wzrost, ciemne igły

172 tsuga sieboldii Honeywell Estate choina Siebolda 15-20, c 7,5

miniaturowa o krzaczastyn pokroju, przyrosty do 5 cm
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