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Szkółka roślin ozdobnych ’Bergenia’ 
Kokotów 574 

32-002 Węgrzce Wielkie k/Krakowa 
telefon: 604 774 818 

e-mail: bergenia@kwietnik.com.pl 
www.kwietnik.com.pl 

  
Prowadzimy sprzedaż 
detaliczną, wysyłkową 
półhurtową i hurtową 

 
Cennik na sezon wiosna / jesień ’2021 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Mamy nadzieję, że znajdą w niej Państwo ciekawe i 
poszukiwane rośliny. 

Cennik zawiera kilka najistotniejszych informacji o każdej roślinie oraz ceny detaliczne (Cena Detal). 
Aby poznać ceny hurtowe należy przesłać zapytanie na nasz adres mailowy: bergenia@kwietnik.com.pl 

 
Znacznie obszerniejsze charakterystyki roślin, w tym także uprawowe, dostępne są na naszej stronie 

internetowej pod adresem www.kwietnik.com.pl. Zachęcamy Państwa do jej odwiedzenia. Nasz sklep 
internetowy umożliwia także składanie zamówień, ale tylko w cenach detalicznych. 

Regulamin dokonywania zakupów 
 

Ceny i rodzaje zakupów 
 

1. Zakup detaliczny-wysyłkowy to każdy zakup poniżej 100 sadzonek. Ceny dla tego typu zakupów 
wyświetlają się w sklepie internetowym oraz podane są w kolumnie Cena Detal. 

 
2. Zakup hurtowy to zakup przynajmniej 100 roślin po minimum 3 szt. z każdej pozycji. Przy spełnieniu 
podanego warunku obowiązują ceny hurtowe. Aby je poznać należy przesłać zapytanie ofertowe na nasz 

adres mailowy: bergenia@kwietnik.com.pl 
 

- Ceny dotyczą klientów odbierających towar osobiście. 
- Istnieje możliwość odpłatnego dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub naszym 

transportem firmowym. 
- Termin odbioru zakupów hurtowych prosimy uzgodnić telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

- Do zakupionych roślin możemy dołożyć etykietki z wydrukowaną botaniczną nazwą rośliny (polską lub 
łacińską). 

Aby dokonać zakupu w cenach hurtowych należy przesłać zamówienie na nasz adres mailowy, 
pocztowy lub złożyć je telefonicznie. Sklep internetowy umożliwia składanie wyłącznie zamówień w 

cenach detalicznych. 
 

Wielkość pojemników i sadzonek 
Poza sporadycznymi przypadkami, produkujemy i wysyłamy rośliny w typowych doniczkach szkółkarskich, 

tzn. P9 (9x9x10 cm), P11 (11x11x12 cm) lub P13 (13x13x14 cm) dla bylin oraz C1,5 (poj. 1,5 litra); C2 
(pojemność 2 litry) i C3 (pojemność 3 litry) dla drzew i krzewów. 

 
Sadzonki bylin to rośliny ukorzenione, przeważnie roczne lub dwuletnie w pełni nadające się do sadzenia 
zaraz po otrzymaniu. Ze względu na biologię bylin nie ma możliwości określenia jednoznacznie wielkości 
rośliny. Ogólnie rzecz ujmując byliny to rośliny zielne zamierające na zimę, dlatego też wiosną sadzonki 

będą miały drobne pączki wydostające się spod ziemi, latem kilka-kilkanaście centymetrów, a jesienią 
kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów. 

 
Drzewka i krzewy to standardowo wysokość około 15-20 cm dla gatunków karłowych, około 40 cm dla 

gatunków wysokich, lub średnica 15-25 cm dla gatunków płożących. 
 

Zawsze można podesłać do nas zapytanie o dokładny rozmiar konkretnego gatunku. 
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Koszty przesyłki 
W przypadku zakupów wysyłkowych do ceny roślin należy doliczyć opłatę za przesyłkę. Przesyłki 

wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłatę można uiścić przelewem lub przy odbiorze przesyłki. 
 

ilość roślin koszty przesyłki – płatne 
z góry przelewem 

koszty przesyłki – 
płatne przy odbiorze 

1 – 60 sztuk 25 zł 30 zł 
61 – 120 sztuk 50 zł 55 zł 
121 – 180 sztuk 75 zł 80 zł 
181 – 240 sztuk 100 zł 105 zł 
241 – 300 sztuk 125 zł 130 zł 
pow. 300 sztuk prosimy o kontakt prosimy o kontakt 

 
Przygotowanie przesyłki do transportu 

Sposób pakowania i przygotowania roślin do transportu gwarantuje, że otrzymacie je Państwo w bardzo 
dobrym stanie. W jednej paczce umieszczamy maksymalnie 60 roślin, ale ważących nie więcej niż 30 kg. 

W przypadku większego zamówienia dzielimy je na odpowiednią ilość mniejszych przesyłek. 
 

Terminy realizacji dostaw 
Realizację zamówień rozpoczynamy w momencie, gdy rośliny wznowią na dobre wegetację po zimie. 
Zazwyczaj ma to miejsce około 20-25 kwietnia, a kończymy zazwyczaj w pierwszej połowie listopada. 

Termin wysyłki roślin to zazwyczaj maksymalnie około 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 
W razie wydłużenia terminu przekazujemy informację Klientowi i oczekujemy na jego decyzję. 

 
Kompletność dostawy 

Zamówienia, w których braki nie przekraczają 1/3 zamówionych roślin realizowane są automatycznie. W 
przypadku, gdy braki są większe i nie mamy możliwości dostarczenia ponad 1/3 zamówionych roślin, 

przekazujemy Zamawiającemu stosowną informację i czekamy na decyzję. 
 

Używane oznaczenia: 
 "mix" przy kolorach kwiatów i liści oznacza, że kolor nie jest oznaczony, 

 "?" w nazwie rodzaju lub gatunku oznacza, że nie jest znany lub nie istnieje polski odpowiednik, 
 liczby w kolumnie "Wys" (wysokość) oznaczają wysokość w centymetrach rośliny dorosłej, 

 "--", "-", "=", "+", "++" w kolumnie "Wi" (wilgotność) oznaczają odpowiednio wilgotność: "bardzo 
mała", "zmniejszona", "przeciętna", "zwiększona", "bardzo duża", 

 "s", "p", "c" w kolumnie "St" (stanowisko) oznaczają "słońce", "lekki cień (półcień)", "cień". 
 

Sposoby składania zamówień 
 poprzez nasz sklep internetowy ze strony www.kwietnik.com.pl 

 telefonicznie: 0 604 774 818 
 mailowo: bergenia@kwietnik.com.pl 

 listownie 
 

Reklamacje 
Szkółka Bergenia bierze pełną odpowiedzialność za gatunkową i odmianową zgodność dostarczonych roślin 

z zamówieniem klienta. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w powyższym zakresie prosimy o 
złożenie reklamacji. Jeśli reklamacja zostaje uwzględniona to zwracamy pieniądze za wadliwą roślinę, 
rozliczamy kwotę reklamacji przy następnym zamówieniu lub wysyłamy właściwą roślinę w zamian za 

reklamowaną. 
 
Życzymy udanych zakupów 
Szkółka roślin ozdobnych ‘Bergenia’ 
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byliny 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena 

Detal 
  

ACENA (ACAENA) 
8521 a.bezbronna "Purpurea" 

(A.inermis) 
5 kwiat biały (VII-VIII), liść purpurowy,  = s/p 6,90   

1712 a.Buchanana (A.buchananii) 10 liść brązowy,  = s/p 6,90   
9080 a.drobnolistna "Bronze" 

(A.microphylla) 
10 kwiat brązowo-srebrzysty (VI-VII),  = s/p 10,00   

0465 a.drobnolistna "Kupferteppich" 10 kwiat czerwono-brązowy, kulisty owocostan 
(VII-VIII), liść karminowo-brązowy,  

= s/p 6,90   

AGAPANT (AGAPANTHUS) 
7480 a.afrykański (A.africanus) 90 kwiat niebieski, bardzo efektowny (VI-VIII), liść 

zielono-zielony, mięsisty, duży,  
+ s 17,50   

AKANT (ACANTHUS) 
9582 a. "Morning Candle" 80 kwiat fioletowo-biały, bardzo efektowny (VII-

VIII), liść zielony, ciemny,  
= s/p 19,60   

1450 a.długolistny (A.longifolius) 120 kwiat liliowy, w odcieniach, liść zielony, ciemny, = s/p 18,00   
8614 a.kłujący (A.spinosus) 150 kwiat biało-purpurowy, bardzo efektowny (VI-

VII), liść zielony, kłujący,  
= s/p 18,00   

3768 a.miękki (A.mollis) 120 kwiat biało-purpurowy, grona (VIII-IX),  = s/p 17,50   
7085 a.miękki "Hollard's Gold" 120 kwiat biało-purpurowy, bardzo efektowny (VIII-

IX), liść żółto-zielony,  
= s/p 19,60   

AKANTOLIMON (ACANTHOLIMON) 
9841 a.? "var. Creticum" (A.ulicinum) 15 kwiat różowy (V-VI), liść srebrzysto-zielony,  - s 10,80   
2181 a.błoniasty (A.glumaceum) 10 kwiat różowy, ciemny (IV-V), liść zielony, 

ciemny,  
- s 10,80   

AMSONIA (AMSONIA) 
6030 a. (A.tomentosa) 60 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 16,40   
6014 a. "Blue Ice" 60 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s/p 18,00   
6885 a.nadreńska (A.tabernaemontana) 80 kwiat niebieski, jasny (V-VI), liść zielony,  + s/p 17,50   

11003 a.nadreńska "Storm Cloud" 75 kwiat błękitno-niebieski, piękny (V-VI), liść 
zielony, łodyga purpurowa,  Nowość 

+ s/p 31,00   

ANAFALIS (ANAPHALIS) 
1472 a. (A.alpicola) 10 kwiat biały (V-VI),  = s/p 6,90   
6721 a.perłowy (A.margaritacea) 70 kwiat biały (VII-IX), liść zielono-srebrzysto-siny, = s/p 7,00   
1964 a.trójnerwowy (A.triplinervis) 30 kwiat biało-żółty (VII-IX),  = s/p 6,90   
6509 a.trójnerwowy "Sommerschnee" 30 kwiat biało-żółty, białe przykwiatki (VII-IX),  = s/p 14,90   

ARCYDZIĘGIEL (ANGELICA) 
1549 a.ozdobny (A.gigas) 140 kwiat czerwony (VI-VIII),  = s/p 14,90   

ARISEMA (ARISAEMA) 
8388 a. (A.amurense) 40 kwiat zielony, jasny (IV-V),  + p 10,80   

ASTER (ASTER) 
9295 a. "Bahama" 50 kwiat karminowy (VIII-IX), liść zielony,  = s 10,80   
1238 a. "Connecticut" 5 kwiat biały (IX-XI),  = s 10,80   
7016 a. "Mystery Lady Brigitte" 80 kwiat różowy, pełny (VIII-IX), liść zielony,  = s 15,10   
7015 a. "Mystery Lady Grace" 80 kwiat niebieski, pełny (IX-X), liść zielony,  = s 15,10   
7017 a. "Mystery Lady Jessica" 80 kwiat biały, pełny (IX-X), liść zielony,  = s 15,10   
0018 a. "Asmoe" 40 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 10,80   
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0020 a. "Ezo Murasaki" 40 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielony,  = s 10,80   
6527 a. "Stardust" 70 kwiat liliowo-biały (VIII-X), liść zielony,  = s 10,00   
5497 a. (A.alpigenus) 15 kwiat niebieski (V-VI), liść , nitkowaty,  =   6,90   
2143 a. (A.linosyris) 70 kwiat żółty (VIII-X),  = s 10,00   
7520 a. "Monte Casino" 120 kwiat biały (IX-X),  =   14,90   
8982 a. "Variegata" 40 kwiat liliowy (VIII-IX), liść zielono-kremowy,  = s 15,10   
0093 a.alpejski "Albus" (A.alpinus) 20 kwiat biały (V-VII),  = s 6,90   
7441 a.alpejski "Christina" 20 kwiat biały, pełny (IV-VI),  = s 14,90   
0094 a.alpejski "Goliath" 15 kwiat niebieski (IV-VI),  = s 6,90   
0095 a.alpejski "Happy End" 15 kwiat różowy (V-VI),  = s 7,00   
7356 a.bocznolistny "Lady in Black" 

(A.lateriflorus) 
100 kwiat kremowo-purpurowy (VIII-X), liść zielono-

purpurowy,  
= s 16,40   

7440 a.bocznolistny "Prince" 40 kwiat biały (IX-X), liść zielony, ciemny,  = s 14,90   
9956 a.gawędka "Breslau" (A.amellus) 50 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-IX), liść zielony,  -- s 14,90   
9954 a.gawędka "Rosa Erfüllung" 60 kwiat różowy, jasny (VII-IX), liść zielony,  -- s 14,90   
8619 a.gawędka "Rosa" 40 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  -- s 13,80   
9955 a.gawędka "Rotfeuer" 60 kwiat różowy (VII-IX), liść zielony,  -- s 14,90   
0398 a.gawędka "Rudolf Goethe" 50 kwiat lawendowy (V-VI), liść zielony,  -- s 7,30   
8981 a.gładki "Arcturus" (A.laevis) 150 kwiat fioletowy (IX-X),  =   10,80   
8772 a.gładki "Calliope" 120 kwiat liliowy (IX-X), liść zielono-purpurowy,  =   10,80   

11118 a.kichawcowaty (A.ptarmicoides) 40 kwiat biały (VIII-IX), liść zielony,  Nowość = s 13,00   
8918 a.krzaczasty "Alert" (A.dumosus) 40 kwiat bordowy (VIII-IX),  = s/p 10,80   
6759 a.krzaczasty "Alice Haslam" 40 kwiat różowy (VIII-IX),  = s/p 10,00   
8920 a.krzaczasty "Apollo" 40 kwiat biały (VIII-IX),  = s/p 10,80   
8922 a.krzaczasty "Augenweide" 30 kwiat różowy (VIII-IX),  = s/p 10,80   
2706 a.krzaczasty "Blaue Lagune" 35 kwiat niebieski (IX-X),  = s/p 10,00   
8968 a.krzaczasty "Guliver" 40 kwiat niebiesko-liliowy (VII-IX),  = s/p 10,00   
7517 a.krzaczasty "Heinz Richard" 30 kwiat różowy (IX-X),  = s/p 10,00   
2707 a.krzaczasty "Herbstgruss vom 

Bresserhof" 
50 kwiat różowy (IX-X),  = s/p 14,90   

0104 a.krzaczasty "Jenny" 40 kwiat purpurowo-fioletowy (VIII-IX),  = s/p 10,00   
0105 a.krzaczasty "Kassel" 40 kwiat czerwony (IX-X),  = s/p 10,00   
0106 a.krzaczasty "Kristina" 35 kwiat biały, półpełny (IX-X),  = s/p 10,00   
0903 a.krzaczasty "Professor 

Kippenberg" 
30 kwiat liliowy (IX-VIII),  = s/p 10,00   

7518 a.krzaczasty "Schneezicklein" 25 kwiat biały (IX-X),  = s/p 10,00   
0112 a.krzaczasty "Silberblaukissen" 50 kwiat niebieski (IX-X), liść zielony,  = s/p 10,80   
9134 a.krzaczasty "Snowsprite" 40 kwiat biały (VIII-IX), liść zielony,  = s/p 10,80   
0113 a.krzaczasty "Starlight" 30 kwiat karminowy (IX-X),  = s/p 10,00   
2445 a.krzaczasty "Zwergenhimmel" 30 kwiat błękitno-niebieski (IX-X), liść zielony,  = s/p 10,00   
0325 a.nowoangielski "Alma Potschke" 

(A.novae-angliae) 
150 kwiat łososiowo-czerwony (VIII-X),  = s 10,00   

0327 a.nowoangielski "Barr's Blue" 160 kwiat niebieski (VIII-X),  = s 10,00   
8860 a.nowoangielski "Cardinal Tarcisio 

Bertone" 
80 kwiat purpurowo-fioletowy (IX-X),  = s 10,00   

2713 a.nowoangielski "Herbstschnee" 140 kwiat biały (VIII-X),  = s 10,00   
2714 a.nowoangielski "Purple Dome" 60 kwiat fioletowy (VIII-X),  = s 10,80   
2715 a.nowoangielski "Rudelsburg" 140 kwiat różowy (VIII-X),  = s 10,00   
6761 a.nowoangielski "Septemberrubin" 150 kwiat czerwono-różowy (IX-X),  = s 10,80   
0311 a.nowobelgijski "Bewunderung" 

(A.novi-belgii) 
120 kwiat liliowy (VIII-IX),  = s 10,00   

6762 a.nowobelgijski "Carnival" 60 kwiat bordowy (VIII-IX),  = s 10,80   
0313 a.nowobelgijski "Crimson 

Brokade" 
120 kwiat czerwono-purpurowy, podwójny (IX-X),  = s 10,00   

0314 a.nowobelgijski "Dauerblau" 100 kwiat niebieski (VIII-IX),  = s 10,00   
9957 a.nowobelgijski "Fellowship" 90 kwiat różowy, jasny (VIII-IX), liść zielony,  = s 14,90   
2716 a.nowobelgijski "Fuldatal" 100 kwiat purpurowo-fioletowy (VIII-IX),  = s 10,00   
0317 a.nowobelgijski "Marie Ballard" 90 kwiat niebieski, jasny (VIII-IX), liść zielony,  = s 14,90   
6763 a.nowobelgijski "Plenty" 60 kwiat lawendowy (VIII-IX),  = s 10,80   
0321 a.nowobelgijski "Royal Ruby" 70 kwiat czerwony, ciemny (VIII-IX),  = s 10,00   
7519 a.nowobelgijski "Schneeberg" 100 kwiat biały (IX-X),  = s 10,00   
5499 a.nowobelgijski "Tiefblau Gefult" 100 kwiat niebieski, ciemny (VIII-IX),  = s 10,00   
9581 a.nowobelgijski "Violetta" 100 kwiat granatowo-fioletowy (IX-X), liść zielony,  = s 10,80   
2815 a.nowobelgijski "Winston S. 

Churchill" 
90 kwiat karminowo-czerwony, półpełny (IX-X),  = s 10,00   

5472 a.pirenejski "Lutetia" 
(A.pyrenaeus) 

80 kwiat liliowo-niebieski (VII-IX),  =   10,00   

2704 a.rozkrzewiony (A.divaricatus) 60 kwiat biały (IX-X),  = p 7,30   
10002 a.rozkrzewiony "Tradescant" 40 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 13,00   
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9848 a.sercowaty "Ideal" (A.cordifolius) 70 kwiat różowo-fioletowy (VIII-X), liść zielony,  = p 10,80   
7516 a.sercowaty "Little Carlow" 70 kwiat fioletowo-niebieski (IX-X),  = p 10,00   
9849 a.tatarski "Jingai" (A.tataricus) 180 kwiat liliowy (VIII-X), liść zielony,  = s 18,00   
0523 a.tongolski "Wartburgstern" 

(A.tongolensis) 
40 kwiat fioletowo-niebieski, liść zielony,  = s 10,00   

2718 a.wąskolistny "Nanus" 
(A.sedifolius) 

40 kwiat niebieski, jasny (VIII-IX),  = s 14,90   

2708 a.wrzosolistny "Blue Star" 
(A.ericoides) 

100 kwiat niebieski (IX-X),  = s/p 14,90   

2587 a.wrzosolistny "Erlkoenigin" 60 kwiat biały (IX-X), liść zielony,  = s/p 14,90   
2709 a.wrzosolistny "Esther" 80 kwiat różowy (IX-X),  = s/p 14,90   
8771 a.wrzosolistny "Golden Spray" 50 kwiat kremowy, żółty środek (VIII-IX), liść 

zielony,  
= s/p 10,80   

2710 a.wrzosolistny "Pink Star" 120 kwiat różowy (IX-X),  = s/p 14,90   
2711 a.wrzosolistny "Schneetanne" 120 kwiat biały (IX-X),  = s/p 14,90   

ATRAKTYLODES (ATRACTYLODES) 
10034 a.japoński (A.japonica) 60 kwiat biało-różowy (VIII-IX), liść zielony,  = p 27,40   

AZORELLA (AZORELLA) 
7088 a. (A.filamentosa) 2 kwiat żółty (VII-VII),  = s 6,90   
1572 a.trójwidlasta (A.trifurcata) 10 kwiat żółty (V-VII),  = s 6,90   
0522 a.trójwidlasta "Minima" 3 kwiat żółty (VI-VII),  = s 6,90   

BAPTYSJA (BAPTISIA) 
3224 b.południowa (B.australis) 150 kwiat niebiesko-liliowy (VI-VIII), liść zielony, 

ciemny,  
= s 14,90   

BARSZCZ (HERACLEUM) 
10010 b.zwyczajny "Pink Cloud" 

(H.sphondylium) 
150 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 28,00   

BARWINEK (VINCA) 
1010 b.mniejszy (V.minor) 15 kwiat niebieski (IV-VI),  = p 6,90   
0057 b.mniejszy "Alba" 15 kwiat biały (V-VI),  = p 6,90   
0087 b.mniejszy "Argenteovariegata" 10 kwiat czerwony (V-VIII), liść srebrzysty, biały 

brzeg,  
= p 7,30   

0062 b.mniejszy "Atropurpurea" 10 kwiat biskupi (IV-V),  = p 6,90   
3067 b.mniejszy "Gertrude Jekyll" 10 kwiat biały (IV-VI),  = p 8,10   
8436 b.mniejszy "Illumination" 15 kwiat niebieski (IV-V), liść żółty, zielony brzeg,  = p 10,00   
6810 b.mniejszy "La Grave" 15 kwiat niebieski, duży (IV-V), liść zielony, 

ciemny,  
= p 7,00   

9282 b.mniejszy "Ralph Shugert" 15 kwiat niebieski, duży (IV-V), liść zielony, jasny 
brzeg,  

= p 10,00   

7511 b.mniejszy "Sebastian" 15 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony, żółty środek, = p 7,30   
10097 b.mniejszy "Variegata" 10 kwiat niebieski (V-VI),  = p 13,80   
2068 b.większy (V.major) 30 kwiat niebieski (V-V),  = p 7,30   
8964 b.większy "Pluta" 15 kwiat niebieski, bardzo duży (VI-VII), liść 

zielony,  
= p 6,90   

0711 b.większy "Variegata" 20 kwiat niebieski (V-V), liść zielono-biały,  = p 10,00   
BEHMERIA (BOEHMERIA) 

9135 b.biała (B.nivea) 200 kwiat kremowy (VI-VII),  = s 21,00   
BERGENIA (BERGENIA) 

1028 b. "Alba" (B.stracheyi) 50 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   
7023 b.mieszańcowa "Dragofly Sakura" 50 kwiat różowy, półpełny (IV-IV), liść zielony,  = p 18,00   
2748 b.mieszańcowa "Flirt" 30 kwiat różowy, ciemny (III-IV), liść zielony, 

jesienią purpurowy,  
= p 14,90   

2749 b.mieszańcowa "Jelle" 40 kwiat biały (III-IV), liść zielony,  = p 14,90   
11071 b.mieszańcowa "Nebellicht" 60 kwiat różowy (IV-IV),  Nowość = p 23,00   
2753 b.mieszańcowa "Pink Dragonfly" 40 kwiat koralowo-różowy (III-IV), liść zielony, 

później ciemnoczerwony do purpurowego,  
= p 14,90   

0548 b.mieszańcowa "Silberlicht" 35 kwiat biały, w odcieniach (IV-V),  = p 17,50   
2761 b.mieszańcowa "Spring Fling" 60 kwiat różowy, ciemny (III-IV), liść zielony, 

jesienią brązowo-oliwkowy,  
= p 14,90   

0025 b.mieszańcowa "Tuby Andrews" 60 kwiat różowy (IV-IV), liść zielony, nakrapiany,  = p 30,00   
2766 b.orzęsiona "Dumbo" (B.ciliata) 40 kwiat różowy, jasny (V-VI), liść zielony, duży,  + s/p 17,50   
1433 b.purpurowa (B.purpuracsens) 40 kwiat purpurowo-czerwony (V-VI), liść zielono-

purpurowo-czerwony,  
+ s/p 18,00   

0454 b.sercowata "(różowy)" 
(B.cordifolia) 

40 kwiat różowy (IV-V),  + s/p 7,30   

9075 b.sercowata "Abendglut"  kwiat purpurowy (IV-V),  + s/p 17,50   
2010 b.sercowata "Baby Doll" 50 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  + s/p 17,50   
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2771 b.sercowata "Bach" 40 kwiat biały (IV-V), liść zielony, później 
czerwono-brązowy,  

+ s/p 20,00   

9494 b.sercowata "Bressingham White" 40 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  + s/p 17,50   
8866 b.sercowata "Dawid" 40 kwiat różowo-czerwony (IV-V),  + s/p 14,90   
9092 b.sercowata "Eroica" 40  + s/p 14,90   
1486 b.sercowata "Oeschberg" 50 kwiat różowy, bardzo efektowny (IV-V), liść 

zielony, później czerwony,  
+ s/p 17,50   

0735 b.sercowata "Rotblum" 60 kwiat czerwony (III-V), liść zielony,  + s/p 10,00   
2772 b.sercowata "Schneekoenigin" 50 kwiat biały, później zaczerwieniony (IV-V), liść 

zielony,  
+ s/p 17,50   

9801 b.sercowata "Winterglut" 50 kwiat czerwono-różowy (III-V), liść zielony, 
później ciemnoczerwony do purpurowego,  

+ s/p 14,90   

BESJA (BEESIA) 
8775 b. (B.deltophylla) 30 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 25,00   

BLUSZCZYK (GLECHOMA) 
4876 b.kurdybanek (G.hederacea) 10 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony,  + s/p 7,00   
1022 b.kurdybanek "Variegata" 15 kwiat fioletowy, w odcieniach (V-VI), liść pstry,  + s/p 7,00   

BODZISZEK (GERANIUM) 
8807 b. "Ann Folkard" 60 kwiat niebieski (VI-VII), liść żółty,  = p 18,00   

11075 b. "Blue Sunrise" 20 kwiat niebieski (VII-VIII), liść żółtawy,  Nowość = p 21,00   
8941 b. "Dark Reiter" 40 kwiat niebieski (V-VI), liść purpurowy,  = p 18,00   

11025 b. "Dreamland" 40 kwiat różowy, jasny (V-X),  Nowość = p 20,50   
9620 b. "Elisabeth Ann" 40 kwiat różowy, jasny (V-VI), liść brązowy,  = p 18,00   
7075 b. "Havana Blue" 40 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = p 18,00   
8999 b. "New Dimension" 40 kwiat niebieski (VI-VII), liść purpurowo-szary,  = p 18,00   
8673 b. "Orkney Cherry" 20 kwiat purpurowy (VI-VII), liść brązowo-

purpurowy,  
= p 16,40   

6411 b. "Patricia" 60 kwiat purpurowy (V-VIII),  = p 14,90   
7077 b. "Red Admiral" 50 kwiat karminowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 16,40   
1104 b. "Rozanne" 50 kwiat niebieski, białe oczko, piękny (VI-IX), liść 

zielony,  
= p 17,50   

0044 b. "Sue Crug" 60 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielono-brązowy,  = p 17,40   
7578 b. "Summer Skies" 60 kwiat liliowo-różowy, pełny (VI-VII),  = p 18,00   
9622 b. "Teschelda" 60 kwiat liliowy, ciemne żyłki (VII-VIII), liść zielony, = p 16,40   
9865 b. "Turco" 60 kwiat niebieski, ciemne żyłki (VII-VIII), liść 

zielony,  
= p 16,40   

11100 b. "Nimbus" 30 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  Nowość = s 17,60   
7445 b. "Sirak" 60 kwiat purpurowo-fioletowy (VI-IX),  = s/p 14,90   
9321 b. (G.nepalense) 40 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
3839 b. (G.nodosum) 50 kwiat purpurowo-różowy (VI-IX), liść zielony, 

jaskrawy, błyszczący, kępy,  
= s/p 6,90   

10050 b. "Swiss Purple" 30 kwiat purpurowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 19,40   
6544 b. "Album" 45 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s/p 14,90   
6545 b. "Raven" 45 kwiat fioletowy, ciemny (V-VI), liść zielony,  = s/p 14,90   
4061 b. "Samobor" 80 kwiat purpurowo-brązowy, oryginalny (V-VII), 

liść zielony, ciemny, jasny brzeg,  
= s/p 10,80   

7576 b. "Springtime" 80 kwiat purpurowo-brązowy, oryginalny (V-VII), 
liść zielony, białe plamy,  

= s/p 18,00   

10054 b. "Buxton Blue" 40 kwiat niebieski, biały środek, bardzo efektowny 
(VII-VIII), liść zielony,  

= s 21,00   

6551 b. "Sylvia's Surprise" 40 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 16,40   
9323 b. "Lakwijk Star" 30 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s/p 18,00   
9623 b. (G.yoshinoi) 20 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony, nakrapiany, = s 18,10   
1008 b.czerwony (G.sanguineum) 30 kwiat purpurowo-czerwony (VI-IX),  = s/p 6,90   
0054 b.czerwony "Album" 30 kwiat biały (VI-IX),  = s/p 7,30   

10052 b.czerwony "Ankum's Pride" 15 kwiat różowy, intensywny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 13,80   
0917 b.czerwony "Lancastriense" 25 kwiat różowy, jasny (VI-VIII),  = s/p 7,30   
0055 b.czerwony "Max Frei" 20 kwiat czerwono-fioletowy (VI-VIII),  = s/p 7,30   

10053 b.czerwony "Nanum" 10 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 13,80   
11026 b.czerwony "Tiny Monster" 40 kwiat czerwono-różowy (V-IX),  Nowość = s/p 11,10   
9931 b.czerwony "var. Striatum" 20 kwiat różowy, jasny (V-IX), liść zielony,  = s/p 7,30   

11115 b.czerwony "Vision Pink" 30 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść zielony, Nowość= s/p 10,30   
4186 b.czerwony "Vison Violet" 25 kwiat karminowo-fioletowy (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 7,30   

3099 b.Endressa (G.endressii) 40 kwiat różowy (VI-VIII),  = s/p 7,30   
2945 b.Endressa "Rosenlicht" 40 kwiat różowo-czerwony (VI-VII),  = s/p 7,30   
2790 b.himalajski "Gravetye" 

(G.himalayense) 
50 kwiat fioletowy, czerwone żyłki (VI-IX), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   
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3105 b.himalajski "Johnson's Blue" 40 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII),  = s/p 7,30   
3995 b.himalajski "Plenum" 25 kwiat purpurowo-różowy, pełny (VI-VIII),  = s/p 10,00   
3121 b.kantabryjski "Biokowo" (G.x 

cantabrigiense) 
20 kwiat biało-różowy (V-VII),  = s/p 7,00   

0641 b.kantabryjski "Cambridge" 15 kwiat różowy (V-VIII),  = s/p 7,00   
3125 b.kantabryjski "Karmina" 20 kwiat różowo-fioletowy (V-VII),  = s/p 7,00   
7524 b.kantabryjski "Saint Ola" 25 kwiat biały (V-VII),  = s/p 7,00   
9742 b.korzeniasty "Czakor" 

(G.macrorhizum) 
35 kwiat karminowo-purpurowy (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 7,00   

3109 b.korzeniasty "Ingwersen" 40 kwiat fioletowo-różowy (V-VII),  = s/p 7,00   
3113 b.korzeniasty "Spessart" 40 kwiat różowo-biały (V-VII),  = s/p 7,00   
3837 b.korzeniasty "Variegatum" 30 kwiat purpurowo-różowy (VI-VIII), liść zielono-

szary, jasne plamy,  
= s/p 10,80   

3968 b.korzeniasty "White Ness" 30 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s/p 7,00   
2792 b.leśny "Album" (G.sylvaticum) 50 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, fryzowany,  = p 14,90   
6546 b.leśny "Bridget Lion" 60 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII), liść zielony,  = p 14,90   
8328 b.leśny "Mayflower" 60 kwiat fioletowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  = p 8,10   
2791 b.łąkowy "Mrs Kendall Clark" 

(G.pratense) 
50 kwiat fioletowo-niebieski (V-VI), liść zielony, 

później żółto-pomarańczowy,  
= s/p 17,50   

10051 b.łąkowy "Purple Ghost" 30 kwiat biały (VI-VIII), liść purpurowy,  = s/p 21,00   
7577 b.łąkowy "Splish Splash" 80 kwiat biało-fioletowy (V-VII), liść zielony, 

nakrapiany,  
= s/p 14,90   

6536 b.oksfordzki "Claridge Druce" 
(G.oxonianum) 

50 kwiat różowy, jasny (VI-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   

8674 b.oksfordzki "Katherine Adele" 20 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielono-
purpurowy, marmurek,  

= s/p 16,40   

6537 b.oksfordzki "Rebecca Moss" 50 kwiat różowo-fioletowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
6542 b.oksfordzki "Rosa Clair" 50 kwiat różowy (V-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
9864 b.oksfordzki "Wageningen" 40 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
6543 b.oksfordzki "Wargrave Pink" 45 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
8997 b.plamisty "Elizabeth Ann" 

(G.maculatum) 
40 kwiat niebieski (VI-VII), liść brązowy,  = s/p 18,00   

0369 b.popielaty "Balerina" 
(G.cinereum) 

15 kwiat liliowo-różowy (VI-X), liść zielony,  = s/p 14,90   

4460 b.popielaty "Splendens" 15 kwiat karminowo-różowy (VI-VIII),  = s/p 8,10   
3117 b.Renarda (G.renardii) 30 kwiat biały, purpurowe nerwy (VI-VII), liść 

zielono-szary,  
= s 6,90   

6517 b.Renarda "Philipe Vapelle" 30 kwiat niebieski, ciemne żyłki (VI-VII), liść 
zielony,  

= s 7,30   

1178 b.Renarda "Terre France" 40 kwiat purpurowo-niebieski (VI-VII),  = s 10,80   
3259 b.wielkopłatkowy (G.platypetalum) 40 kwiat fioletowy (VI-VIII), liść zielony, później 

przebarwia się,  
= s/p 18,10   

1019 b.wspaniały (G.magnificum) 60 kwiat niebiesko-fioletowy (V-VII),  = s/p 8,10   
6516 b.wspaniały "Rosemor" 60 kwiat fioletowy, jasny, ciemne żyłki (VI-VII), liść 

zielony, później przebarwia się,  
= s/p 8,10   

BOKKONIA (MACLEAYA) 
1237 b.sercowata (M.cordata)  kwiat kremowy, wiechy (VII-VIII), liść 

srebrzysto-zielony,  
= s/p 14,90   

BOLTONIA (BOLTONIA) 
2731 b.astrowata "Latisquama" 

(B.asteroides) 
180 kwiat biały (VIII-IX),  = s/p 14,90   

BOŻYKWIAT (DODECATHEON) 
1528 b.Meada (D.meadia) 25 kwiat różowy, w odcieniach (V-VII),  + p 6,90   
0737 b.Meada "Red Wings" 30 kwiat czerwony, w odcieniach (V-VI),  + p 8,10   

BRODAWNIK (LEONTODON) 
8949 b. (L.rigens) 60 kwiat żółty (VII-VIII),  =   10,80   

BRUNERA (BRUNNERA) 
8753 b. (B.sibirica) 60 kwiat niebieski (IV-V),  + p 10,80   
1452 b.wielkolistna (B.macrophylla) 40 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony,  + p 8,10   
8779 b.wielkolistna "Diane Gold" 40 kwiat niebieski (IV-V), liść żółty,  + p 18,00   
6766 b.wielkolistna "Jack Frost"  kwiat niebieski (IV-V), liść zielono-srebrzysty, 

marmurek,  
+ p 18,00   

8986 b.wielkolistna "King's Ransom" 40 kwiat niebieski, bardzo efektowny (IV-V), liść 
zielony, żółty brzeg,  

+ p 18,00   

3799 b.wielkolistna "Langtrees" 40 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony, srebrzyste 
plamy,  

+ p 10,00   

8780 b.wielkolistna "Looking Glass" 40 kwiat niebieski (IV-V), liść biały,  + p 21,00   
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9722 b.wielkolistna "Sea Heart" 25 kwiat niebieski (IV-V), liść zielono-biały, 
marmurek,  

+ p 20,00   

9723 b.wielkolistna "Silver Heart" 25 kwiat niebieski (IV-V), liść biały, zielony brzeg,  + p 20,00   
8739 b.wielkolistna "Variegata" 40 kwiat niebieski (IV-V), liść zielono-biały,  + p 17,50   

BULBINA (BULBINE) 
8385 b. (B.semibarbata) 50 kwiat żółty (VI-VII),  = s 6,90   

BYLICA (ARTEMISIA) 
7047 b. (A.pontica) 60 kwiat żółto-szary, niepozorny (VI-V), liść szaro-

zielony, pierzasty,  
= s 7,30   

8311 b.iluzjańska "albula" 
(A.ludoviciana) 

80 kwiat biały (VI-VIII), liść srebrzysty, szeroki,  = s/p 10,80   

0355 b.iluzjańska "Silver Queen" 70 kwiat srebrzysty (VII-VIII), liść zielono-szary,  = s/p 6,90   
2195 b.iluzjańska "Valerie Finnis" 50 kwiat srebrzysty (VI-VII), liść srebrzysty, 

szeroki,  
= s/p 14,90   

2495 b.pospolita "Oriental Limelight" 
(A.vulgaris) 

100 liść żółty, pstry,  = s 10,80   

6525 b.Schmidta "Nana Attraction" 
(A.schmidtiana) 

20 kwiat biały (VI-VII), liść srebrzysty, poduchy,  - s/p 10,00   

0364 b.Schmidta "Nana" 20 kwiat żółty, drobny (VII-IX), liść srebrzysty, 
poduchy,  

- s/p 6,90   

2411 b.Schmidta "Silver Mound" 20 kwiat srebrzysty (VI-VII), liść srebrzysty,  - s/p 10,00   
CACALIA (CACALIA) 

7030 c. (C.speciosa) 150 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 16,40   
CEBULICA (SCILLA) 

6850 c. (S.sibirica) 20 kwiat niebieski (IV-V),  = s/p 6,90   
CHABER (CENTAUREA) 

7435 c. (C.cana) 10 kwiat biały (V-VI), liść srebrzysty,  = s/p 6,90   
7031 c. (C.nervosa) 60 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s 15,10   
8482 c. (C.pindicola) 15 kwiat biały (V-VI), liść srebrzysty,  -- s/p 8,10   
5512 c. (C.scabiosa) 100 kwiat purpurowy (VII-VIII),  = s/p 7,30   
1641 c.białawy (C.dealbata) 100 kwiat różowy (V-VI),  - s/p 10,80   
5511 c.białawy "Steenbergii" 80 kwiat karminowo-różowy (VI-VIII), liść zielono-

srebrzysty,  
- s/p 14,90   

1055 c.górski (C.montana) 50 kwiat niebieski (VI-VII),  = s/p 10,80   
0140 c.górski "Alba" 50 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 10,80   
6532 c.górski "Carnea" 50 kwiat różowy, duży (V-VI), liść zielony, 

owłosiony,  
= s/p 14,90   

7093 c.górski "Rosea" 50 kwiat różowy (VI-VII),  = s/p 10,80   
1734 c.kaukaski (C.pulcherrima) 80 kwiat różowy (VI-VIII),  = s/p 8,10   
1732 c.nadobny (C.bella) 25 kwiat różowy (V-VI), liść szary,  = s/p 10,80   
1145 c.wielkogłówkowy 

(C.macrocephala) 
100 kwiat żółty (VII-IX),  = s/p 10,00   

CHELONOPSIS (CHELONOPSIS) 
9299 c. (C.moschata) 60 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 13,80   

CHIASTOFIL (CHIASTOPHYLLUM) 
1580 c.naprzeciwlistny 

(C.oppositifolium) 
15 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, jasny, kępy,  = p 6,90   

9300 c.naprzeciwlistny "Re Variegata" 20 kwiat żółty (VI-VII), liść zielono-biały,  = p 16,40   
4047 c.naprzeciwlistny "Variegatum" 20 kwiat kremowy (VI-VII), liść zielony, jasny 

brzeg,  
= p 16,40   

CIECIORKA (CORONILLA) 
1581 c.pstra (C.varia) 40 kwiat różowo-biały (V-VIII), liść zielony,  = s 10,00   

CIEMIERNIK (HELLEBORUS) 
1023 c.biały (H.niger) 40 kwiat biały (I-II), liść zielono-szary, mięsisty,  = p 18,00   

11028 c.biały "Adwent Star" 30 kwiat biały (XII-II),  Nowość = p 17,90   
1351 c.cuchnący (H.foetidus) 40 kwiat kremowo-zielony (I-IV),  = p 10,00   
6726 c.cuchnący "Wester Flisk" 40 kwiat zielony (II-I), liść sino-zielony, purpurowe 

końcówki i łodygi,  
= p 18,00   

2831 c.czerwonawy (H.purpurascens) 40 kwiat purpurowy (III-IV), liść zielony,  = p 21,00   
5431 c.korsykański (H.argutifolius) 60 kwiat zielony, jasny (XII-II),  = p 10,00   
7459 c.Sterna "Ice Dance" (H.sternii) 50 kwiat biały (IV-V), liść zielono-siny,  = s/p 22,00   
0053 c.Sterna "Silver Dollar" 40 kwiat biały (IV-V), liść srebrzysty,  = s/p 22,00   
6380 c.wschodni (H.orientalis) 50 kwiat liliowy, w odcieniach (II-IV),  = p 10,80   

10056 c.wschodni "Double Ellen Yellow 
Spotted" 

25 kwiat żółty, czerwony środek, pełny (XI-II), liść 
zielony,  

= p 33,00   
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CIEMIĘŻYK (VINCETOXICUM) 
8591 c. (V.schmalhauseri) 50 kwiat purpurowy (V-VI),  = s/p 21,00   
6632 c.białokwiatowy (V.officinale) 50 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = s/p 22,60   

CIESZYNIANKA (HACQUETIA) 
2101 c.wiosenna (H.epipactis) 20 kwiat żółto-zielony (III-V), liść zielony,  + p 10,80   
8331 c.wiosenna "Thor" 20 kwiat żółty (V-VI), liść zielono-biały,  + p 53,00   

COLLINSONIANA (COLLINSONIANA) 
1035 c.kanadyjska (C.canadensis) 80 kwiat kremowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 38,00   

CYKLAMEN (CYCLAMEN) 
2407 c.bluszczolistny (C.hederifolium) 15 kwiat różowy (IV-VIII), liść zielony, nakrapiany,  = p 10,80   

CYNACHUM (CYNACHUM) 
7039 c. (C.ascyrifolium) 60 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 29,00   

CZĄBER (SATUREJA) 
9379 c. (S.kitaibelli) 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 13,80   
9380 c. (S.parnassica) 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 6,90   
1136 c.górski "Bolero" (S.montana) 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  - s 6,90   

11107 c.spicigera "Karpaten" 
(S.spicigera) 

25 kwiat biały (V-VI), liść zielony, 
f.przewieszająca,  Nowość 

= s 9,90   

CZERNIEC (ACTAEA) 
8978 c.biały (A.alba) 60 kwiat biały (V-VI),  + p 18,00   
9587 c.grubopędowy "Misty Blue" 

(A.pachypoda) 
40 kwiat biały, czerwone pędy (IV-V), liść sino-

zielony,  
+ p 17,50   

8477 c.krwistoowocowy (A.rubra)  kwiat biały, czerwone owoce (IV-V), liść 
zielony,  

+ p 17,50   

CZERPATKA (HYDROPHYLLUM) 
7121 c.kanadyjska (H.canadense) 30 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   

CZOSNEK (ALLIUM) 
2005 c. "Millenium" 50 kwiat fioletowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  = s 20,00   
7419 c.główkowaty (A.sphaerocephalon) 70 kwiat purpurowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 7,00   
2135 c.główkowaty "Hair" 60 kwiat bordowy, owłosiony (V-VI), liść zielony,  = s/p 7,30   
2186 c.niedźwiedzi (A.ursinum) 40 kwiat biały (IV-IV), liść zielony, szeroki,  = s 6,90   
6524 c.okazały "Purple Sensation" 

(A.aflatunense) 
100 kwiat purpurowy, ~10cm (V-VI), liść zielony,  = s/p 20,00   

7418 c.olbrzymi (A.giganteum) 150 kwiat fioletowo-niebieski, bardzo duży (V-VI), 
liść zielony,  

= s 28,00   

10000 c.olbrzymi "White Giant" 150 kwiat biały, ~12cm (V-VI), liść zielony,  = s 31,00   
10001 c.osobliwy (A.nigrum) 60 kwiat biały, ~10cm (V-VI), liść zielony,  = s/p 17,90   
9026 c.sinawy (A.glaucum) 40 kwiat liliowy (V-VI),  = s 6,90   
0818 c.skalny "Crispa" (A.montanum) 15 kwiat liliowy (VI-VIII), liść zielono-szary, 

skręcony,  
= s 6,90   

CZYŚCICA (CALAMINTHA) 
3801 c.wielkokwiatowa "Variegata" 

(C.grandiflora) 
30 kwiat purpurowo-różowy (VI-VIII), liść zielony, 

jasny brzeg,  
= p 7,30   

CZYŚCIEC (STACHYS) 
0108 c. (S.discolor) 25 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   
4091 c. (S.nivea) 15 kwiat biały (VI-VIII), liść zielono-niebieski,  = s 10,80   
6224 c. (S.pradica) 40 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony, wąski,  = s 10,80   
5305 c.abchaski (S.abchasica) 60 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-VII), liść zielony,  = s 18,00   
1848 c.gęstokwiatowy (S.monnieri) 40 kwiat różowo-karminowy (VI-VII),  = s/p 6,90   
9203 c.gęstokwiatowy "Zwerg" 10 kwiat liliowo-bordowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 6,90   
1293 c.wełnisty (S.bysantina (lanata)) 40 kwiat fioletowo-różowo-czerwony (VII-VIII), liść 

srebrzysty, owłosiony,  
- s 7,00   

3923 c.wełnisty "Big Ears" 40 kwiat purpurowy (VII-VIII), liść szaro-zielony, 
mięsisty, duży,  

- s 10,80   

8903 c.wełnisty "Silky Fleece" 40 kwiat bordowy (VII-VIII), liść zielono-
srebrzysto-siny,  

- s 7,00   

1113 c.wielkokwiatowy (S.grandiflora) 60 kwiat różowo-fioletowy (VI-IX),  - s/p 10,80   
9905 c.wielkokwiatowy "Alba" 40 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  - s/p 10,80   
9386 c.wielkokwiatowy "Macrantha" 60 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  - s/p 10,80   

11094 c.wielkokwiatowy "Rosea 
Compacta" 

40 kwiat różowy (VI-VII),  Nowość - s/p 20,60   

DĄBRÓWKA (AJUGA) 
1274 d. "Sparkler" 20 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony, jasne plamy, + p 6,90   
0817 d.piramidalna "Metalica Crispa" 

(A.pyramidalis) 
15 kwiat niebieski, ciemny (IV-V), liść zielono-

purpurowy, skręcony, poduchy,  
+ p 6,90   
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5490 d.rozłogowa "Alba" (A.reptans) 15 kwiat biały (IV-V),  + p 6,90   
0084 d.rozłogowa "Atropurpurea" 15 kwiat fioletowo-niebieski (IV-V), liść brązowy,  + p 6,90   
8523 d.rozłogowa "Black Scallop" 10 kwiat niebieski (V-VI), liść purpurowy, ciemny, 

błyszczący,  
+ p 6,90   

0085 d.rozłogowa "Braunherz" 20 kwiat niebieski (IV-V), liść brązowy, 
błyszczący,  

+ p 7,30   

2692 d.rozłogowa "Braunrot" 15 kwiat niebieski, ciemny (IV-V),  + p 7,30   
0086 d.rozłogowa "Burgundy Glow" 10 kwiat niebieski, ciemny (IV-VI), liść pstro-

różowo-biały,  
+ p 6,90   

3778 d.rozłogowa "Catlin's Giant" 30 kwiat niebieski, ciemny (V-VII), liść zielono-
purpurowy,  

+ p 6,90   

6358 d.rozłogowa "Chocolate Chip" 15 kwiat liliowo-niebieski (IV-VI), liść brązowo-
zielony, kępy,  

+ p 6,90   

10028 d.rozłogowa "Gold Chang" 10 kwiat różowy (V-VI), liść żółty,  + p 13,00   
3780 d.rozłogowa "Palisander" 15 kwiat niebieski, ciemny (V-VII), liść brązowo-

purpurowy, ciemny,  
+ p 6,90   

4416 d.rozłogowa "Purple Torch" 15 kwiat różowy (V-VI), liść zielono-bordowy,  + p 6,90   
9265 d.rozłogowa "Rainbow" 15 kwiat niebieski (IV-V), liść brązowo-

pomarańczowy,  
+ p 7,30   

0716 d.rozłogowa "Rosea" 10 kwiat różowy (V-VI), liść karminowy,  + p 7,30   
0088 d.rozłogowa "Variegata" 15 kwiat niebieski (V-VI), liść pstry, kobierce,  + p 7,30   

11002 d.Tenora "Princess Nadia" (A.x 
tenorii) 

15 kwiat niebieski, uroczy (IV-VI), liść pstry, Nowość= p 13,00   

DEINANTHE (DEINANTHE) 
8789 d. (D.bifida) 30 kwiat biały, pełny (VI-VII),  + p 18,00   
5544 d. (D.caerulea) 40 kwiat różowo-fioletowy,  + p 18,00   

DEREŃ (CORNUS) 
2046 d.kanadyjski (C.canadensis) 15 kwiat żółto-zielony (V-VII),  + p 17,50   

DISPOROPSIS (DISPOROPSIS) 
6141 d. (D.arisanensis) 40 kwiat biały (V-VI), liść zielony, błyszczący,  + p 19,60   
9856 d.? (D.fuscopicta) 50 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  + p/c 19,60   

DISPORUM (DISPORUM) 
1041 d. (D.viridescens) 70 kwiat kremowy, uroczy (V-VI), liść zielony,  = p 18,00   

DRIAKIEW (SCABIOSA) 
3243 d. "alpina" (S.japonica) 25 kwiat niebieski (VI-IX), liść zielony,  = s 6,90   
2171 d.gołębia (S.columbaria) 25 kwiat fioletowy (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   

10022 d.gołębia "Blue Note" 20 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,30   
0885 d.gołębia "Butterfly Blue" 40 kwiat lawendowo-niebieski (VIII-X), liść 

zielono-szary,  Nowość 
= s 13,80   

2476 d.kaukaska "Perfecta Alba" 
(S.caucasica) 

60 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,00   

0787 d.kaukaska "Perfecta" 60 kwiat lawendowo-niebieski (VI-IX), liść zielony,  = s 10,00   
9675 d.wonna (S.canescens) 50 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 8,10   
5302 d.wonna "Alba" 25 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   

DYPTAM (DICTAMNUS) 
1115 d.jesionolistny (D.albus) 120 kwiat biały, ew. z różowym (V-VII),  - s/p 10,80   
5424 d.jesionolistny "Purpureus" 100 kwiat purpurowy, ciemne żyłki (VI-VII), liść 

zielony,  
- s/p 17,90   

DZIELŻAN (HELENIUM) 
1529 d.hopesa (H.hoopesii) 70 kwiat żółty, w odcieniach (VI-IX),  = s/p 10,00   
8856 d.jesienny (H.autumnale) 150 kwiat wielobarwny, bardzo efektowny (VIII-X),  = s/p 15,20   
8727 d.jesienny "Helena Gold" 120 kwiat żółty (VII-X),  = s/p 14,90   
8729 d.jesienny "Helena Red" 120 kwiat pomarańczowy, w odcieniach (VII-X),  = s/p 10,80   
7095 d.ogrodowy "Bandera" 80 kwiat brązowo-czerwony (VI-VII), liść zielony,  = s/p 15,10   

11079 d.ogrodowy "Bishop" 80 kwiat żółty (VI-VII),  Nowość = s/p 13,80   
9005 d.ogrodowy "Double Trouble" 80 kwiat żółty, podwójny (VII-VIII),  = s/p 10,80   
3840 d.ogrodowy "Feuersiegel" 150 kwiat żółto-brązowo-czerwony (VIII-IX),  = s/p 10,80   
2028 d.ogrodowy "Fuego" 55 kwiat czerwony, żółty brzeg (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

9007 d.ogrodowy "Gartensonne" 170 kwiat żółty (VII-VIII),  = s/p 10,80   
7098 d.ogrodowy "Gelb" 80 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
0301 d.ogrodowy "Goldrausch" 170 kwiat żółto-żółty (VII-IX),  = s/p 14,90   
2793 d.ogrodowy "Kanaria" 120 kwiat żółty (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
0302 d.ogrodowy "Moerheim Beauty" 130 kwiat czerwono-brązowy (VII-IX),  = s/p 14,90   
9869 d.ogrodowy "Red Jewel" 50 kwiat czerwony (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 16,40   
9159 d.ogrodowy "Rubinkuppel" 130 kwiat bordowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
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9779 d.ogrodowy "Rubinzwerg" 50 kwiat czerwony, żółty środek (VII-IX), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

1048 d.ogrodowy "Ruby Charm" 70 kwiat czerwony, ciemny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 16,40   
9780 d.ogrodowy "Ruby Tuesday" 60 kwiat czerwono-brązowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
2033 d.ogrodowy "Siesta" 55 kwiat czerwony, ciemny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9629 d.ogrodowy "Vicki" 100 kwiat żółto-czerwony (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 16,40   
3129 d.ogrodowy "Waldtraut" 80 kwiat żółto-brązowy (VIII-IX),  = s/p 14,90   

DZIEWANNA (VERBASCUM) 
8963 d.austriacka (V.chaixii) 100 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,80   
1678 d.fioletowa (V.phoeniceum) 90 kwiat fioletowy, w odcieniach (V-VIII),  = s/p 7,00   
1265 d.olimpijska (V.olympicum) 200 kwiat żółty, piętrowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 7,00   
2066 d.pospolita (V.nigrum) 120 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony,  = s 7,00   

DZIEWIĘĆSIŁ (CARLINA) 
4875 d.bezłodygowy (C.acaulis) 20 kwiat kremowy (VII-IX), liść szary,  - s 14,90   

DZIURAWIEC (HYPERICUM) 
3848 d.rogownicowaty (H.cerastioides) 15 kwiat żółty, intensywny (V-VII),  = s 7,00   
5477 d.wielolistny "Grandiflorum" 

(H.polyphyllum) 
25 kwiat żółty, duży (VII-IX), liść sino-zielony,  = s/p 7,00   

DZWONCZYN (EDRAIANTHUS) 
4349 d.trawolistny (E.graminifolius) 15 kwiat niebieski, ciemny (VI-VII), liść zielony,  - s 14,90   

DZWONEK (CAMPANULA) 
9852 d. "Sarastro" 60 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-VIII), liść zielony,  =   10,80   
2206 d. (C.alliariifolia) 40 kwiat kremowy (VI-VII),  = p 10,00   
7359 d. (C.autraniana) 10 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  + s/p 6,90   
9137 d. "ssp. Dasyantha" 10 kwiat niebieski (V-IV),  = s 10,80   
5463 d. (C.collina) 15 kwiat niebieski, ciemny (VI-VII),  =   8,10   
8782 d. (C.grossekii) 80 kwiat niebieski (VI-VII),  = s/p 10,80   
4040 d. (C.kemulariae) 30 kwiat fioletowy, niebieski środek (VII-VIII),  = s 6,90   
7089 d. "Alba" 30 kwiat biały (VII-VIII),  = s 6,90   
9029 d. (C.makashvilii) 30 kwiat biały (VI-VII),  = p 10,80   
8437 d. (C.raddeana) 30 kwiat niebieski (VI-VII),  = s/p 6,90   
6364 d. (C.rigidipila) 20 kwiat liliowo-niebieski (VII-VIII),  = s/p 6,90   
8987 d. "Alba" 70 kwiat biały (VI-VII),  = p 10,80   
3814 d. "Elizabeth" 40 kwiat różowy (VI-VII),  = p 10,80   
2956 d.brodaty (C.barbata) 30 kwiat niebieski, jasny (V-VI),  = s/p 7,00   
0225 d.brzoskwiniolistny "Alba" 

(C.persicifolia) 
80 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 6,90   

8783 d.brzoskwiniolistny "Azure 
Beauty" 

70 kwiat niebieski, półpełny (VI-VII),  = s/p 10,80   

2750 d.brzoskwiniolistny "Grandiflora" 80 kwiat niebieski (VI-VII),  = s/p 6,90   
9961 d.brzoskwiniolistny "Takion Blue" 40 kwiat niebieski, obfity (V-VII), liść zielony,  = s/p 7,30   
9962 d.brzoskwiniolistny "Takion White" 40 kwiat biały, obfity (V-VII), liść zielony,  = s/p 7,30   
1097 d.dalmatyński 

(C.portenschlagiana) 
15 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII),  = s/p 7,00   

2751 d.dalmatyński "Birch Hybrid" 15 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII),  = s/p 7,00   
2032 d.dalmatyński "Clockwise" 15 kwiat fioletowy, ciemny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
8479 d.dalmatyński "Reshold" 15 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-VII),  = s/p 7,00   
0224 d.drobny "(niebieski)" 10 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 6,90   
0821 d.drobny "Alba" 10 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 6,90   
9724 d.drobny "Baby Blue" 10 kwiat niebieski, jasny (VI-VIII), liść zielony, 

drobny,  
= s/p 7,00   

9725 d.drobny "Baby White" 10 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony, drobny,  = s/p 7,00   
1970 d.gargański (C.garganica) 10 kwiat niebieski, w odcieniach (VI-VIII),  = s/p 7,00   
4303 d.gargański "Dickson's Gold" 10 kwiat niebieski (VI-VII), liść żółty,  = s/p 13,80   
1095 d.karpacki (C.carpatica) 30 kwiat mix (VII-IX),  = s/p 6,90   
0217 d.karpacki "Alba" 30 kwiat biały (VII-IX),  = s/p 6,90   
0220 d.karpacki "Blue Clips" 15 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 6,90   
4156 d.karpacki "Dark Blue Clips" 15 kwiat niebieski, ciemny (VI-VIII),  = s/p 7,00   
3666 d.karpacki "Pearl Deep Blue" 15 kwiat niebieski, ciemny (V-VII),  = s/p 7,30   
4160 d.karpacki "Pearl White" 15 kwiat biały (V-VII),  = s/p 7,00   
4036 d.karpacki "Suzie" 15 kwiat niebieski, jasny (VI-VII),  = s/p 6,90   
0222 d.karpacki "White Clips" 15 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 6,90   
9726 d.kremowy "Prichard's Variety" 

(C.lactiflora) 
80 kwiat niebiesko-liliowy (V-VII), liść zielony,  = p 20,50   

4043 d.kropkowany "Hot Lips" 
(C.punctata) 

25 kwiat różowy, jasny, purpurowy środek (VI-VII), = p 6,90   
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4045 d.kropkowany "Kent Belle" 50 kwiat granatowo-fioletowy, czasami wznawia 
kwitnienie, okazały (VI-VII),  

= p 6,90   

0524 d.kropkowany "Rubriflora" 40 kwiat czerwony (VI-VII),  = p 6,90   
2498 d.lśniący  "Alba" (C.nitida) 15 kwiat biały (V-VI),  = p 19,40   
2404 d.okrągłolistny (C.rotundifolia) 40 kwiat niebieski (VI-VIII),  = p 10,00   
6822 d.pokrzywolistny (C.trachelium) 80 kwiat fioletowo-niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s 14,90   
0232 d.pokrzywolistny "Bernice" 60 kwiat fioletowo-niebieski, pełny (VI-VII), liść 

zielony,  
= s 16,40   

1096 d.Poszarskiego (C.poscharskyana) 20 kwiat fioletowy (V-VIII),  = s/p 6,90   
2752 d.Poszarskiego "Blauranke" 20 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 7,00   
8530 d.Poszarskiego "Blue Gown" 10 kwiat niebieski, jasny (VI-VIII),  = s/p 6,90   
8480 d.Poszarskiego "E.H.Frost" 20 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 7,30   
5510 d.Poszarskiego "Lisduggan 

Variety" 
20 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 6,90   

6416 d.Poszarskiego "Stella" 15 kwiat fioletowy (VII-VIII),  = s/p 6,90   
2754 d.Poszarskiego "Werner Arends" 20 kwiat niebieski (VI-VII),  = s/p 7,00   
2012 d.rozpierzchły (C.patula) 60 kwiat fioletowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  = s 7,00   
0234 d.skupiony "Acaulis Weiss" 

(C.glomerata) 
15 kwiat biały (V-VIII), liść zielony,  = p 6,90   

0835 d.skupiony "Acaulis" 25 kwiat fioletowy, ciemny (V-VIII),  = p 7,00   
0235 d.skupiony "Alba" 60 kwiat biały (V-VI),  = p 6,90   

11072 d.skupiony "Compacta Alba" 20 kwiat biały (VI-VII),  Nowość = p 9,90   
0236 d.skupiony "Dahurica" 40 kwiat fioletowy (VI-VIII),  = p 14,90   
2207 d.szerokolistny "(niebieski)" 

(C.latifolia) 
100 kwiat niebieski, ciemny (VII-VIII),  = p 6,90   

3669 d.szerokolistny "Alba" 90 kwiat biały (VI-VII),  = p 6,90   
0908 d.szerokolistny "Macrantha" 100 kwiat niebieski, ciemny (VII-VIII),  = p 14,90   
9602 d.szerokolistny "Maculata" 80 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony, białe 

plamy,  
= p 10,80   

DZWONKOWIEC (CODONOPSIS) 
8394 d. (C.lanceolata) 90 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielony,  + s/p 20,00   

EOMEKON (EOMECON) 
8671 e. (E.chionantha) 50 kwiat biały (VII-VIII),  = p 18,00   

EPIMEDIUM (EPIMEDIUM) 
10046 e. "Black Sea" 50 kwiat żółty, uroczy (V-VI), liść purpurowo-

zielony,  
= p 21,00   

6725 e. "Frohnleiten" 30 kwiat żółty, jasny (V-VI), liść brązowo-zielony, 
kępy,  

= p 17,50   

9497 e. "Orange Konigin" 40 kwiat pomarańczowy (IV-V), liść zielony,  = p 17,50   
10049 e. "Galadriel" 40 kwiat czerwono-biały, bardzo efektowny (V-VI), 

liść zielony, później podbarwiony purpurowo,  
= s/p 25,00   

7050 e. "Wudang Star" 40 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = p 22,60   
10048 e. "Caramel" 40 kwiat pomarańczowo-różowy (V-VI), liść 

zielony, później podbarwiony purpurowo,  
= s/p 25,00   

9861 e.? (E.brevicornum) 50 kwiat kremowy (V-VI), liść zielony,  = p 21,00   
9862 e.? (E.leptorrhizum) 40 kwiat różowo-biały (VI-VII), liść zielony, później 

przebarwia się,  
= p 21,00   

1451 e.alpejskie (E.alpinum) 30 kwiat różowy (IV-V),  + p 10,80   
4315 e.alpejskie "Rubrum" 30 kwiat bordowo-brązowy (VII-VIII), liść zielono-

bordowy,  
+ p 17,50   

2222 e.pstre "Sulphureum" 
(E.versicolor) 

15 kwiat żółty (V-IV),  = p 17,50   

8535 e.Warleya "Orange Königin" 
(E.warleyense) 

25 kwiat pomarańczowy, intensywny (V-VI),  = p 15,10   

4471 e.wielkokwiatowe "Lilafee" 
(E.grandiflorum) 

20 kwiat fioletowo-purpurowy, liść zielono-
purpurowy, później zielony,  

= p 17,50   

0708 e.Younga "Roseum" 
(E.youngianum) 

25 kwiat różowo-biały (V-IV), liść zielono-
karminowy,  

= p 17,50   

ERIOFIL (ERIOPHYLLUM) 
1751 e.darniowy (E.lanatum) 30 kwiat żółty (V-VII), liść srebrzysty,  = s 6,90   

ERYNUS (ERINUS) 
2431 e.alpejski "Dr Hahnle" (E.alpinus) 15 kwiat różowo-karminowy (V-VII),  - s/p 7,00   

FALOPIA (FALLOPIA) 
2030 f.japońska "Compacta" 

(F.japonica) 
120 kwiat różowo-kremowy (VII-VIII),  + s/p 10,80   

FENKUŁ (FOENICULUM) 
0542 f.pospolity "Rubrum" (F.vulgare) 50 liść czerwony,  = s 10,00   
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FIOŁEK (VIOLA) 
0109 f. "Cleopatra" 15 kwiat biało-niebiesko-żółty (V-VIII), liść zielony,  = p 6,90   
8384 f. "Columbine" 20 kwiat biało-niebieski (V-IX),  = p 9,90   
9208 f. "Heartthrob" 20 kwiat niebieski (IV-V), liść purpurowy, zielony 

brzeg,  
= p 10,80   

4399 f. "Kaukako" 10 kwiat liliowo-czerwony (III-IV),  = s/p 10,80   
6547 f. "Syletta" 15 kwiat fioletowo-niebieski (V-V), liść zielony, 

ciemny, marmurek, bardzo ozdobny,  
= p 10,80   

8853 f. (V.glabella) 15 kwiat żółty (IV-V),  = s/p 6,90   
9492 f. (V.jooi) 15 kwiat liliowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   
8593 f. (V.mandshurica) 15 kwiat liliowy (IV-V),  = s/p 6,90   
1127 f. "Fuji Dawn" 15 kwiat różowo-fioletowy (VI-VII), liść zielono-

biały,  
= s/p 16,40   

10088 f. (V.somchetica) 15 kwiat różowo-fioletowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 13,80   
2024 f.labradorski (V.labradorica) 12 kwiat purpurowy, w odcieniach (IV-VI), liść 

zielony, ciemny,  
+ s/p 7,00   

0807 f.labradorski "Purpurea" 10 kwiat purpurowy, jasny (V-V), liść karminowy,  + s/p 6,90   
0625 f.motylkowy "Albiflora" (V.sororia) 15 kwiat biały (IV-VI),  + p 7,00   
3205 f.motylkowy "Freckles" 15 kwiat biały, niebieskie smugi (IV-V),  + p 6,90   
0626 f.motylkowy "Variegata" 15 kwiat fioletowy (V-VI), liść żółto-zielony,  + p 6,90   
4093 f.rogaty "Toni Venison" (V.cornuta) 20 kwiat niebieski, jasny (V-VIII),  = s/p 9,90   
0290 f.wonny "Alba" (V.odorata) 10 kwiat biały (III-V), liść zielony, ciemny,  = p 6,90   
0292 f.wonny "Koenigin Charlotte" 10 kwiat niebieski, ciemny (IV-V),  = p 6,90   
7111 f.wonny "Plena" 10 kwiat fioletowy, pełny (IV-V),  = p 8,10   

FIRLETKA (LYCHNIS) 
1655 f.alpejska "Rosea" (L.alpina) 15 kwiat różowo-karminowy (V-VI),  = s 7,00   
0762 f.chalcedońska "(czerwony)" 

(L.chalcedonica) 
70 kwiat czerwony (VI-VIII),  + s/p 6,90   

0510 f.chalcedońska "Alba" 100 kwiat biały (VI-VII),  + s/p 6,90   
8643 f.chalcedońska "Rosea" 80 kwiat różowy, oryginalny (V-VII),  + s/p 6,90   
1466 f.kwiecista (L.coronaria) 80 kwiat purpurowy (VI-VIII), liść szaro-srebrzysty, = s 6,90   
0497 f.kwiecista "Alba" 80 kwiat biały (VI-VII), liść szaro-srebrzysty,  = s 6,90   
1070 f.kwiecista "Gardener's World" 80 kwiat karminowy, pełny (VI-VII), liść srebrzysty, = s 18,00   
4885 f.łąkowa (L.flos-jovis) 15 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  = s 6,90   
1879 f.poszarpana (L.flos-cuculi)  kwiat różowy (V-VI), liść sino-zielony, kępy,  + s 10,00   
0621 f.poszarpana "Nana" 15 kwiat różowy (VI-VII), liść sino-zielony,  + s 7,30   
0511 f.smółka "Flore Pleno" (L.viscaria) 50 kwiat różowo-karminowy, pełny (V-VII),  = s 7,30   
3697 f.smółka "Splendens Feuer" 50 kwiat czerwony, intensywny (V-VI),  = s 7,00   

FUNKIA (HOSTA) 
8254 f. "Abiqua Drinking Gourd" 80 kwiat biały (VII-VIII), liść niebieski, 

pomarszczony,  
= p 14,90   

8255 f. "American Dream" 100 kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółtawo-zielony, 
jasny brzeg,  

= p 16,50   

2864 f. "American Halo" 150 liść zielony, jasny brzeg, pomarszczony,  = p 17,50   
3112 f. "Antioch" 45 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, biały brzeg,  = p 16,00   
9518 f. "Aristocrat" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść niebiesko-zielony, 

jasny brzeg,  
= p 25,00   

0678 f. "August Moon" 50 kwiat biały (VI-VII), liść żółto-zielony,  = p 14,90   
1059 f. "Avocado" 80 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, jasny środek,  = p 19,60   

11034 f. "Betty" 50 kwiat fioletowo-biały, liść zielony, bardzo duży, 
sercowaty,  Nowość 

= p 28,00   

0744 f. "Big Dady" 60 kwiat biało-zielony (VII-VIII), liść niebiesko-
zielony, pofałdowany,  

= p 14,90   

2574 f. "Blue Angel" 90 kwiat biały (VII-VIII), liść niebiesko-zielony,  = p 14,90   
6782 f. "Blue Cadet" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść niebiesko-zielony,  = p 13,50   
0679 f. "Blue Diamond" 30 kwiat liliowy, jasny (VI-VII), liść niebiesko-

zielony,  
= p 16,00   

2866 f. "Blue Flame" 40 liść niebieski, jasny brzeg,  = p 17,50   
7487 f. "Blue Mammoth" 60 kwiat biały (VI-VII), liść niebiesko-zielony,  = p 23,00   
9527 f. "Blue Mouse Ears" 30 kwiat liliowy, drobny (VI-VII), liść niebiesko-

zielony,  
= p 14,90   

0746 f. "Blue Wedgwood" 35 kwiat biało-liliowy (VI-VII), liść niebiesko-
zielony,  

= p 17,00   

7527 f. "Brim Cup" 30 liść zielony, biały brzeg,  = p 14,90   
7471 f. "Carnival" 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, jasny brzeg, 

owalny,  
= p 14,90   

9875 f. "Cherry Berry" 30 kwiat liliowy, bordowa łodyga, bardzo 
efektowny (VII-VII), liść zielony, biały środek,  

= p 17,50   
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2443 f. "Christmas Tree" 50 kwiat liliowy, jasny (VI-VII), liść zielony, biały 
brzeg,  

= p 14,70   

9876 f. "Color Festival" 50 kwiat biały (VII-VI), liść zielony, biały środek,  = p 24,40   
0065 f. "Cracker Crumbs" 20 kwiat liliowy (VII-VII), liść żółto-zielony,  = p 19,60   
8454 f. "Dance With Me"   = p 23,00   
3115 f. "Dancing Queen" 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielono-oliwkowy,  = p 14,70   
1060 f. "Devon's Green" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, błyszczący,  = p 19,60   

10059 f. "Dinky Donna" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, żółty środek,  = p 21,00   
2055 f. "Earth Angel" 50 kwiat biały (VI-VII), liść niebiesko-zielony, jasny 

brzeg,  
= p 25,00   

2869 f. "Empress Wu" 130 liść zielony, błyszczący,  = p 28,00   
8493 f. "Eternal Flame" 30 liść zielony, biały środek,  = p 22,00   
3329 f. "Fire and Ice" 40 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielony, biała 

plama,  
= p 18,00   

9519 f. "Fireworks" 40 liść biały, zielony brzeg,  = p 17,50   
7503 f. "Fragrant Blue" 90 kwiat liliowy (VII-VIII), liść niebiesko-zielony,  = p 17,50   
0683 f. "Fragrant Bouqet" 45 kwiat liliowy, jasny (VI-VII), liść żółto-oliwkowy, 

jasny brzeg,  
= p 14,70   

2575 f. "Francee" 60 kwiat liliowy, jasny (VII-VIII), liść niebiesko-
zielony, biały brzeg,  

= p 14,70   

7120 f. "Ghostmaster" 30 kwiat liliowy (VII-VI), liść zielony, biały środek,  = p 22,00   
2444 f. "Ginko Craig" 20 kwiat fioletowy, w odcieniach (VI-VII), liść 

zielony, ciemny, biały brzeg, wąski,  
= p 14,70   

0684 f. "Gold Standard" 70 kwiat lawendowo-niebieski (VII-VIII), liść 
zielono-kremowy,  

= p 16,50   

9637 f. "Golden Meadows" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielono-niebiesko-
żółty,  

= p 27,40   

11127 f. "Golden Needles"  kwiat liliowy (VI-VII), liść żółty, zielone smugi, Nowość= p 22,60   
7398 f. "Golden Tiara" 30 kwiat fioletowy (VI-VI), liść złocisto-zielony, 

jasny brzeg,  
= p 9,50   

2584 f. "Great Expectation" 60 kwiat biały, piękny (VI-VII), liść zielony, żółty 
środek,  

= p 14,90   

8257 f. "Guacamole" 50 kwiat biały, okazały (VII-VIII), liść zielono-żółty,  = p 14,90   
11082 f. "Gunther's Prize" 80 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, białe paski, Nowość= p 23,00   
2581 f. "Halcyon" 50 kwiat lawendowy, jasny (VII-VIII), liść szaro-

niebieski,  
= p 14,90   

7227 f. "Hydon Sunset" 40 kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółto-zielony, 
pofałdowany,  

= p 13,10   

8815 f. "Inniswood" 60 kwiat niebieski (VII-VII), liść żółty, zielony 
brzeg,  

= p 18,00   

5439 f. "June" 50 kwiat lawendowy (VII-VI), liść żółty, niebieski 
brzeg,  

= p 25,00   

11083 f. "Kii Hime" 10 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, drobny, Nowość= p 23,00   
0691 f. "Krossa Regal" 70 kwiat liliowy, jasny (VII-VIII), liść niebiesko-

zielony,  
= p 14,70   

7063 f. "Lady Isobell Barnett" 100 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, jasny brzeg,  = p 17,00   
6145 f. "Lakeside Dragonfly" 50 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, żółty brzeg,  = p 24,40   

11084 f. "Lakeside Elfin Fire" 15 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielono-biały,  Nowość = p 26,00   
2875 f. "Lakeside Little Tuf" 25 liść zielony, jasny środek,  = p 14,90   
7400 f. "Lemon Delight Aurea" 30 kwiat fioletowy (VII-VIII), liść złocisty,  = p 14,70   
5440 f. "Lemon Delight" 30 kwiat fioletowy (VII-VIII), liść zielony, jasny 

brzeg,  
= p 14,70   

8884 f. "Leola Fraim"  liść zielony, jasny brzeg,  = p 14,90   
0692 f. "Midwest Magic" 40 kwiat biały (VI-VII), liść żółto-żółty, zielony 

brzeg, pomarszczony,  
= p 16,50   

3356 f. "Minuteman" 40 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, biały brzeg,  = p 14,90   
9520 f. "Moonstruck" 35 liść żółtawy, zielony brzeg,  = p 25,00   
4483 f. "Night Before Christmas" 50 kwiat purpurowy (VII-VII), liść zielony, biały 

środkiem na całej długości,  
= p 16,00   

2877 f. "Orange Marmelade" 40 kwiat liliowy (VI-VIII), liść zielony, 
pomarańczowy, z czasem bielejący środek,  

= p 22,00   

0693 f. "Pacific Blue Edger" 20 kwiat fioletowy (VI-VII),  = p 12,00   
8455 f. "Paradigm"   = p 19,00   
8451 f. "Paradise Glory"   = p 25,40   
2577 f. "Patriot" 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielono-oliwkowy, 

jasny brzeg,  
= p 14,90   

2878 f. "Paul's Glory" 50 liść siny, jasny środek,  = p 17,50   
7182 f. "Pilgrim" 60 kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółty, zielony środek,  = p 14,70   
2879 f. "Pizzazz" 40 liść niebiesko-szary, biały brzeg,  = p 14,90   
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9342 f. "Praying Hands" 60 kwiat niebieski, marszczony (VII-VI), liść 
zielony, jasny brzeg,  

= p 24,40   

2056 f. "Purple Heart" 40 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, łodyga 
purpurowa,  

= p 17,50   

3358 f. "Queen Josephine" 25 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, ciemny, 
jasny brzeg,  

= p 14,70   

2057 f. "Rainforest Sunrise" 25 kwiat liliowy (VI-VII), liść żółty, zielony brzeg,  = p 25,00   
2058 f. "Red October" 50 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, łodyga 

purpurowa,  
= p 17,50   

0694 f. "Regal Splendor" 75 kwiat liliowy, jasny (VII-VIII), liść niebiesko-
zielony, jasny brzeg,  

= p 17,50   

3577 f. "Reversed" 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, biały środek,  = p 14,90   
9521 f. "Revolution" 60 kwiat liliowy (VI-VIII), liść biały, zielony brzeg,  = p 20,00   
0695 f. "Royal Standard" 50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony, jasny, 

żebrowany,  
= p 14,90   

8701 f. "Samurai" 40 liść zielony, ciemny, jasny brzeg,  = p 25,00   
8260 f. "Showboat" 45 kwiat liliowy, jasny (VII-VIII), liść zielony, jasny 

brzeg,  
= p 16,00   

11035 f. "Silk Road" 60 kwiat lawendowy, jasny (VII-IX), liść zielony, 
ciemny, żółty brzeg,  Nowość 

= p 20,50   

9529 f. "Snow Cap" 80 liść niebieski, jasny brzeg, pomarszczony,  = p 14,90   
0696 f. "So Sweet" 40 kwiat biało-liliowy (VII-VIII), liść zielony, jasny 

brzeg,  
= p 14,70   

8343 f. "Spilt Milk" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, jasne 
przebarwienia,  

= p 22,00   

0697 f. "Stiletto" 15 kwiat lawendowy (VII-VIII), liść żółto-zielony,  = p 14,70   
1062 f. "Sting" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, biały środek,  = p 19,60   
0698 f. "Sum and Substance" 100 kwiat liliowy, jasny (VII-VIII), liść żółto-zielony,  = p 17,00   
8452 f. "Super Nova" 60 kwiat biało-liliowy, jasny (VII-VII), liść siny, 

jasny środek,  
= p 23,40   

6152 f. "Thunderbolt" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść niebieski, żółty 
środek,  

= p 22,00   

10060 f. "Tick Tock" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, jasny środek,  = p 21,00   
8302 f. "Torchlights" 60 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, ciemny, 

jasny brzeg,  
= p 16,00   

3261 f. "Twilight" 40 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, szeroki, żółty 
brzeg,  

= p 17,50   

9638 f. "Valley's Glacier" 40 kwiat niebieski (VI-VII), liść niebieski, żółty 
brzeg,  

= p 22,00   

2880 f. "Vulcan" 70 liść zielony, biały środek,  = p 25,00   
10061 f. "Wheee" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, żółty środek, 

fryzowany,  
= p 21,00   

3362 f. "Whirlwind" 50 liść zielony, żółty środek, fryzowany,  = p 17,50   
8634 f. "White Feather" 30 liść biały, później zielony,  = p 18,00   
0699 f. "Wide Brim" 50 kwiat biało-liliowy (VII-VIII), liść niebiesko-

zielony, jasny brzeg, pomarszczony,  
= p 14,90   

8635 f. "Yellow River" 60 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, ciemny, żółty 
brzeg, kępy,  

= p 21,00   

10062 f. "Zebra Stripes" 30 kwiat liliowy (VII-VII), liść zielony, białe paski,  = p 37,00   
8945 f. "Zounds" 40 kwiat liliowy (VII-VII), liść żółtawy, 

pomarszczony,  
= p 18,00   

0067 f. (H.kikutii) 15 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  = p 18,00   
0574 f.babkolistna "Grandiflora" 

(H.plantaginea) 
70 kwiat biały (VIII-IX),  = p 18,00   

1650 f.bujna (H.elata)  kwiat liliowy,  = p 13,40   
2240 f.drobna (H.minor) 10 kwiat liliowy (VI-VI), liść zielony, drobny,  = p 14,90   
3360 f.falista "Sagae" (H.fluctuans) 120 kwiat biało-liliowy, okazały (VI-VII), liść zielono-

oliwkowy,  
= p 19,00   

0464 f.falista "Undulata" 60 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielono-biały,  = p 14,90   
2949 f.falista "Univittata" 50 liść zielony, pstry,  = p 14,90   
1463 f.Fortune'a (H.fortunei) 60 kwiat mix (VII-VIII), liść zielony, w odcieniach,  = p 15,10   
9102 f.Fortune'a "Albomarginata"   = p 14,70   
0483 f.Fortune'a "Albopicta" 50 kwiat liliowy, biały środek (VII-VIII), liść zielony, 

jasny środek,  
= p 16,00   

0484 f.Fortune'a "Aureomarginata" 60 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, jasny brzeg, Nowość= p 17,90   
0489 f.Fortune'a "Hyacinthia" 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść srebrzysto-zielony,  = p 14,90   
2071 f.późnokwiatowa (H.tardiflora) 30 kwiat liliowy (VIII-IX), liść zielony, mięsisty,  = p 10,70   
1453 f.Siebolda (H.sieboldiana) 60 liść zielono-srebrzysty,  = p 17,00   
0479 f.Siebolda "Elegans" 60 kwiat biały (VI-VII), liść niebiesko-zielony,  = p 17,50   
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0480 f.Siebolda "Frances Wiliams" 70 kwiat biały (VI-VIII), liść niebiesko-zielony, 
jasny brzeg, pomarszczony,  

= p 17,50   

11036 f.Siebolda "Semperaurea" 90 kwiat lawendowy, jasny, liść zielony, ciemny, 
jasny brzeg,  Nowość 

= p 20,50   

2239 f.wąskolistna (H.lancifolia) 40 kwiat liliowy (VI-VI),  = p 15,10   
2241 f.zielona (H.ventricosa) 80 kwiat liliowy, w odcieniach (VII-VIII),  = p 12,00   

GAJLARDIA (GAILLARDIA) 
9777 g.oścista "Arizona Rote Tone" 

(G.aristata) 
35 kwiat czerwony, intensywny (VI-IX), liść 

zielony,  
= s 10,00   

1030 g.oścista "Arizona Sun" 30 kwiat pomarańczowo-żółto-czerwony, bardzo 
efektowny (V-VIII), liść zielony,  

= s 10,00   

2943 g.oścista "Bijou" 25 kwiat czerwono-żółty (VI-IX),  = s 10,00   
3096 g.oścista "Kobold" 35 kwiat żółto-czerwony (VI-IX),  = s 10,00   
2025 g.oścista "Mesa Red" 40 kwiat czerwony (VI-IX), liść zielony,  = s 10,00   
2027 g.oścista "Mesa Yellow" 40 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony,  = s 10,00   

GAJOWIEC (GALEOBDOLON) 
3315 g. "Hermans Pride" 20 kwiat żółty (V-VIII), liść zielony, jasne paski, 

kobierce,  
= p 6,90   

0069 g.żółty "Variegatum" (G.luteum) 20 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielono-srebrzysty,  = p 7,00   
GAURA (GAURA) 

2100 g.Lindheimera (G.Lindheimeri) 60 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony,  = s 10,00   
1069 g.Lindheimera "Pink  Dwarf" 50 kwiat różowy, uroczy (V-VII), liść zielony,  = s 10,00   
9810 g.Lindheimera "Siskiyou Pink" 70 kwiat różowy (VII-IX), liść zielony,  = s 10,80   

11024 g.Lindheimera "Whirling 
Butterflies" 

60 kwiat biały (VII-X),  Nowość = s 13,00   

GĘSIÓWKA (ARABIS) 
9293 g. (A.kellereri) 10 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = s 6,90   
2702 g. (A.sturi) 5 kwiat biały (IV-V),  = s 6,90   
2088 g. (A.wilczeki) 10 kwiat biały (IV-V),  = s/p 6,90   
9083 g.kaukaska "comp. Schneehaube" 

(A.caucasica) 
 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  - s/p 7,00   

0723 g.kaukaska "Compinkie" 15 kwiat różowy (III-IV), liść zielony,  - s/p 10,00   
9927 g.kaukaska "Little Treasure Deep 

Rose" 
20 kwiat różowy, jasny (III-IV), liść zielony,  - s/p 7,00   

9950 g.kaukaska "Little Treasure White" 15 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  - s/p 7,00   
7514 g.kaukaska "Pixi Cream" 10 kwiat kremowo-żółty (III-IV),  - s/p 7,00   
0004 g.kaukaska "Variegata" 15 kwiat biały (III-IV), liść zielony, jasny brzeg,  - s/p 6,90   
5495 g.macedońska "Old Gold" 

(A.ferdinandi-coburgi) 
10 kwiat biały (IV-V), liść żółto-zielony,  = s/p 6,90   

0363 g.macedońska "Variegata" 10 kwiat biały (IV-V), liść zielono-biały, kobierce,  = s/p 6,90   
1720 g.naradkowa (A.androsacea) 5 kwiat biały (IV-V),  = s 6,90   
2897 g.orzęsiona "Frulingszauber" 

(A.blepharophylla) 
  = s/p 7,00   

1967 g.wczesna (A.procurrens) 20 kwiat biały (IV-VI), liść zielono-szary, kobierce,  - s/p 6,90   
GILLENIA (GILLENIA) 

8405 g. (G.trifoliata) 70 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, czerwone 
pędy,  

= p 17,50   

1045 g. "Pink Profusion" 80 kwiat różowy (VI-VII), liść zielono-bordowy,  = p 26,00   
9867 g.? (G.stipulata) 120 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = p 18,00   

GLOKSYNIA (INCARVILLEA) 
4359 g. (I.zhongidianense) 25 kwiat purpurowo-czerwony (V-VI),  + s/p 10,80   
1642 g.gruntowa (I.delavayi) 40 kwiat różowy (V-VII), liść zielono-szary,  + s/p 10,80   
0549 g.gruntowa "Alba" 50 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  + s/p 17,50   

GŁODEK (DRABA) 
7042 g. (D.alticola) 5 kwiat żółty (III-IV), liść zielony,  = s 6,90   
4053 g. (D.imbricata) 5 kwiat żółty,  - s 10,80   
7055 g. (D.ramosissima) 15 kwiat biały (IV-V),  - s 7,00   
2219 g. (D.suendermannii) 5 kwiat biały (III-IV),  - s 6,90   
1742 g.kaukaski (D.brunifolia) 5 kwiat żółty (III-IV),  - s 7,00   
1974 g.kosmaty (D.lasiocarpa) 20 kwiat żółty, rozetki o śr. 3 cm (III-V),  - s 6,90   
1307 g.mrzygłód (D.aizoides) 5 kwiat żółty, jasny (III-V),  - s 7,00   

GŁOWACZEK (CEPHALARIA) 
2775 g.alpejski (C.alpina) 150 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielony,  = s 14,90   
5415 g.olbrzymi (C.gigantea) 250 kwiat kremowy, pełny (VIII-IX),  + s/p 10,80   

GŁOWIENKA (PRUNELLA) 
7534 g. "Summer Rose" 25 kwiat liliowo-biały (V-VI), liść zielony,  = s/p 14,90   



17 

9829 g.wielokwiatowa "Freelander Blue" 
(P.grandiflora) 

20 kwiat niebiesko-fioletowy (V-IX), liść zielony,  = s/p 7,30   

GORYCZKA (GENTIANA) 
1034 g. "Zuiki Rindo" 15 kwiat różowy (VII-VIII),  = p 18,00   
9318 g. (G.flaccida) 40 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s/p 6,90   
2177 g. (G.macrophylla) 40 kwiat niebiesko-biały (VI-VII),  = p 6,90   
8404 g. (G.moorcroftiana) 40 kwiat niebieski (VI-VII),  = p 6,90   
9320 g. (G.trifolia) 20 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 9,90   
1863 g.bezłodygowa (G.acaulis) 10 kwiat niebieski, nakrapiany (V-VIII),  = p 10,00   
2031 g.dahurska (G.dahurica) 25 kwiat niebieski, ciemny (V-VI),  = p 6,90   
6719 g.dynarska (G.dinarica) 15 kwiat granatowy (IV-V), liść zielony, kobierce,  = p 10,00   
1760 g.siedmiodzielna (G.septemfida) 15 kwiat niebieski, ciemny (VII-IX),  = p 14,90   
1762 g.tybetańska (G.tibetica) 60 kwiat biały, w odcieniach, piętrowy (VII-IX),  = p 10,80   
3078 g.złota (G.lutea) 150 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,00   

GORYSZ (PEUCEDANUM) 
9365 g.alzacki "Daphnis" (P.ostruthium) 60 kwiat biały (VI-VII), liść szaro-zielony, biały 

brzeg,  
= p 14,90   

9484 g.alzacki "Iris" 60 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, żółty środek,  = p 18,00   
GOŹDZICZNIK (PETRORHAGIA) 

0076 g. (P.prolifera) 30 kwiat biało-różowy, liść zielony,  = s 6,90   
3161 g.skalnicowy "Rosette" 

(P.saxifraga) 
20 kwiat różowy, pełny (VI-IX),  = s 17,90   

GOŹDZIK (DIANTHUS) 
9147 g. "Bridal Veil" 25 kwiat biało-czerwony (V-VI),  = s 6,90   
2778 g. "Dinetta Pink" 15 kwiat różowy, obfity (V-VII), liść siny,  = s 10,00   
6136 g. "Red Dwarf" 15 kwiat czerwony, bordowy środek (V-VI), liść 

zielony,  
= s 6,90   

7373 g. "Whatfield Ruby" 10 kwiat różowo-czerwony (V-VI), liść srebrzysty,  = s 6,90   
7054 g. (D.arpadianus) 10 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony, sztywny, 

kępy,  
- s 7,30   

3676 g. (D.pinifolius) 30 kwiat liliowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 7,00   
2423 g.Allwooda "Alpinus" (D.allwoodii) 10 kwiat różowo-kremowy (VI-VIII),  = s 7,00   
1605 g.amurski (D.amurensis) 20 kwiat różowo-fioletowy (VII-IX), liść zielony,  = s 10,80   
2097 g.brodaty (D.barbatus) 50 kwiat mix, pełny (VI-VIII),  = s/p 7,00   
6514 g.brodaty "nigrescens Sooty" 60 kwiat purpurowo-brązowy, oryginalny (VI-VIII), 

liść bordowo-brązowy,  
= s/p 10,00   

1609 g.kartuzek (D.carthusianorum) 40 kwiat purpurowy (VI-IX),  -- s 7,00   
7443 g.kartuzek "Rupert's Pink" 20 kwiat czerwono-różowy (VI-IX),  -- s 7,00   
0033 g.kropkowany "Albus" 

(D.deltoides) 
20 kwiat biały (VI-IX),  - s/p 7,00   

3080 g.kropkowany "Arctic Fire" 20 kwiat biały, czerwone oczko (VI-IX),  - s/p 7,00   
8870 g.kropkowany "Leuchtfunk" 20 kwiat czerwony (VI-IX),  - s/p 7,00   
3084 g.kropkowany "Nelli" 20 kwiat czerwony, ciemny (VI-IX),  - s/p 7,00   
1610 g.mirtowy (D.myrtinervis) 20 kwiat różowo-karminowy (V-VI), liść zielony, 

kobierce,  
= p 6,90   

5519 g.niskołodygowy (D.subacaulis) 5 kwiat różowy, jasny (V-VI), liść zielony, ciemny, 
kępy,  

= s 6,90   

11015 g.ogrodowy "Bicolour" 
(D.caryophyllus) 

20 kwiat czerwony, biały brzeg (VI-IX),  Nowość = s/p 13,00   

11016 g.ogrodowy "Purple Dark Center" 20 kwiat fioletowy, ciemny (VI-IX),  Nowość = s/p 13,00   
11017 g.ogrodowy "Rose" 25 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony, kępy, Nowość = s/p 13,00   
11018 g.ogrodowy "White" 20 kwiat biały (VI-IX), liść zielony, kępy,  Nowość = s/p 13,00   
1607 g.piaskowy (D.arenarius) 15 kwiat biały, ew. z różowym (VII-IX),  -- s 6,90   

10043 g.pierzasty "Angel of Virtue" 
(D.plumarius) 

15 kwiat różowy, bordowy środek, pełny (V-VI), 
liść srebrzysty,  

- s 9,90   

2781 g.pierzasty "Dixi Deep Rose" 20 kwiat różowy, ciemny, pojedynczy (V-VII), liść 
sino-zielony,  

- s 10,00   

9965 g.pierzasty "Dixie White Red 
Bicolor" 

20 kwiat biały, czerwony środek, oryginalny (V-
VII), liść srebrzysty,  

- s 10,00   

6770 g.pierzasty "Doris" 15 kwiat różowy, pełny (V-VI),  - s 6,90   
4167 g.pierzasty "Double Rose" 30 kwiat różowy, półpełny (V-VII), liść zielono-

szary,  
- s 6,90   

4165 g.pierzasty "Double White" 30 kwiat biały, półpełny (V-VII),  - s 6,90   
2925 g.pierzasty "Fruhlingswonne" 50 kwiat mix, pełny (V-VII),  - s 7,00   
3673 g.pierzasty "Ine" 25 kwiat biało-czerwony (VI-VII),  - s 6,90   
9094 g.pierzasty "Nanus Sweetness" 20 kwiat różowy, w odcieniach (V-IX),  - s 7,00   
2779 g.siny "Anette" 

(D.gratianopolitanus) 
10 kwiat czerwony, pełny (VI-VII), liść siny,  = s 10,00   
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3088 g.siny "Badenia" 10 kwiat czerwony (VI-VIII),  = s 10,00   
2910 g.siny "Blauigel" 20 kwiat różowo-czerwony (VI-IX),  = s 10,00   
8718 g.siny "Dobromierz" 25 kwiat czerwony (VI-VIII),  = s 10,00   
3097 g.siny "Eydangeri" 15 kwiat różowy (VI-IX),  = s 10,00   
2913 g.siny "Feuerhexe" 15 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 6,90   
7568 g.siny "Frosty Fire" 15 kwiat czerwony, pełny (V-VI), liść srebrzysto-

niebieski,  
= s 10,80   

2915 g.siny "Grandiflorus" 20 kwiat różowy, w odcieniach (V-VI),  = s 10,00   
3101 g.siny "Helen" 20 kwiat różowy, pełny (VI-VIII),  = s 10,00   
2920 g.siny "La Bour Bille" 10 kwiat różowy (V-VIII),  = s 10,00   
8728 g.siny "Małgosia"  kwiat różowo-liliowy (VI-VIII),  = s 10,00   
3104 g.siny "Ohrid" 20 kwiat biały, pełny (VI-VIII),  = s 10,00   
2780 g.siny "Rotkappchen" 15 kwiat purpurowo-czerwony, pojedynczy (V-VI), 

liść siny,  
= s 14,90   

9148 g.siny "Rubin" 10 kwiat bordowy (V-VI), liść srebrzysty,  = s 6,90   
3107 g.siny "Scayness Hill" 20 kwiat różowo-fioletowy (VI-VIII),  = s 10,00   
2921 g.siny "Senior" 10 kwiat różowy, pełny (V-VII),  = s 10,00   
8318 g.siny "Tiny Rubies" 10 kwiat różowy (VI-VII),  = s 6,90   
1946 g.wspaniały (D.superbus) 50 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 7,00   

GROSZEK (LATHYRUS) 
2252 g.wiosenny (L.vernus) 30 kwiat niebiesko-liliowy (IV-V),  = p 10,80   
8948 g.wiosenny "Alba" 50 kwiat biały (IV-V),  = p 19,40   
5279 g.wiosenny "Madelaine" 40 kwiat fioletowy (IV-V), liść zielony,  = p 10,80   
8546 g.wiosenny "Rosea" 50 kwiat różowy (IV-V),  = p 10,80   

GRUBOSZ (CRASSULA) 
1586 g.Millforda (C.milfordiae) 5 kwiat biało-czerwony, nakrapiany (V-VIII), liść 

zielony,  
- s 6,90   

GUNERA (GUNNERA) 
7470 g. (G.magellanica) 10 kwiat kremowy (VI-VII),  + p 10,80   

HABERLEA (HABERLEA) 
0048 h. "Connie Davidson" 

(H.rhodopensis) 
15 kwiat biało-niebieski (V-VI), liść zielony,  = p 35,00   

7453 h. "Virginalis" 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, ciemny, rozetki, = p 26,00   
HALORAGIS (HALORAGIS) 

9868 h.? "Wellington Bronze" (H.erecta) 50 kwiat bordowo-brązowy (VI-VII), liść brązowo-
fioletowy,  

= s/p 9,90   

HORMINUM (HORMINUM) 
1869 h.pirenejskie (H.pyrenaicum) 30 kwiat fioletowy (V-VI), liść zielony, ciemny,  - s/p 6,90   
7478 h.pirenejskie "Alboviolacea" 20 kwiat biały (VI-VII),  - s/p 16,40   

HYLOMEKON (HYLOMECON) 
1773 h.japoński (H.japonica) 10 kwiat pomarańczowo-żółty (IV-II),  = p 10,00   

IGLICA (ERODIUM) 
7375 i. (E.manescavii) 30 kwiat różowy (VII-IX), liść zielony,  - s 21,00   

JABOROZA (JABOROSA) 
9344 j.całolistna (J.integrifolia) 30 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = s 25,00   

JAGODOWIEC (UVULARIA) 
0059 j. (U.sessiliflora) 30 kwiat kremowy (IV-V), liść zielony,  ++ p 18,00   
1631 j.wielokwiatowy (U.grandiflora) 40 kwiat żółty (V-VI),  ++ p 18,00   
0058 j.wielokwiatowy "Pallida" 40 kwiat kremowy (V-VI), liść zielony,  ++ p 18,00   

JARZMIANKA (ASTRANTIA) 
1280 j.większa (A.major) 70 kwiat różowy, w odcieniach (VI-VIII),  = p 7,30   
9475 j.większa "Alba" 60 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   
9850 j.większa "Hadspen Blood" 60 kwiat różowo-bordowy (VI-VII), liść zielony,  = p 18,00   
8527 j.większa "Lars" 60 kwiat czerwony (V-VI),  = p 10,80   

10006 j.większa "Moulin Rouge" 70 kwiat karminowy, drobny (VI-VII), liść zielony,  = p 20,50   
9090 j.większa "Primadonna" 70 kwiat purpurowy (VI-VII), liść zielony,  = p 17,50   
4262 j.większa "Ruby Cloud" 50 kwiat purpurowo-czerwony (VI-VIII),  = p 17,50   
9959 j.większa "Star of Fire" 50 kwiat czerwony, ciemny (V-VI), liść zielony,  = p 17,50   
9296 j.większa "Venice" 60 kwiat fioletowy (VI-VII), liść zielony,  = p 24,40   

JASIENIEC (JASIONE) 
10011 j.piaskowy (J.montana) 50 kwiat fioletowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,00   
3147 j.trwały "Blaulicht" (J.perennis) 40 kwiat niebieski (VI-VIII),  + s/p 7,00   

JASKIER (RANUNCULUS) 
6604 j. (R.ficaria) 15 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  + p 6,90   
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7601 j. "Brazzen Hussy" 8 kwiat żółty (IV-V), liść brązowy,  + p 18,00   
6798 j. (R.illyricus) 40 kwiat żółty (IV-V),  = s/p 6,90   
3729 j.ostry "Pleniflorus" (R.acris) 40 kwiat żółty, pełny (V-VI), liść zielony,  ++ s/p 7,30   

JASNOTA (LAMIUM) 
4363 j. (L.orvala) 40 kwiat purpurowy (V-VII), liść zielony, ciemny, 

kępy,  
= p 10,80   

0757 j.plamista "Beacon Silver" 
(L.maculatum) 

10 kwiat różowy (IV-VI), liść srebrzysto-zielony,  = p 6,90   

2953 j.plamista "Chequers" 20 kwiat fioletowo-czerwony (V-VI),  = p 7,00   
0456 j.plamista "Pink Pewter" 15 kwiat różowo-liliowy (V-VI), liść srebrzysty,  = p 7,30   
2050 j.plamista "Purple Dragon" 20 kwiat purpurowy (V-VIII), liść srebrzysty,  = p 8,10   
8494 j.plamista "Variegata" 15 liść złocisty, pstry,  = p 10,00   
0461 j.plamista "White Nancy" 15 kwiat biały (IV-VII), liść srebrzysty,  = p 7,00   

JASTRZĘBIEC (HIERACIUM) 
3686 j.kosmaty (H.villosum) 30 kwiat żółty, okazały (VII-VII), liść srebrzysto-

szary,  
= s 6,90   

1537 j.pomarańczowy (H.aurantiacum) 40 kwiat pomarańczowy, w odcieniach (VII-IX),  = s 7,00   
JEFFERSONIA (JEFFERSONIA) 

9345 j. (J.dubia) 30 kwiat lawendowo-niebieski (III-IV), liść 
purpurowo-zielony,  

= p 38,00   

JEŻÓWKA (ECHINACEA) 
9966 j. "Aloha" 80 kwiat kremowo-żółty, pojedynczy (V-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 20,00   

9967 j. "Amazing Dream" 60 kwiat różowy, ciemny, pojedynczy (VI-IX), liść 
zielony,  

= s/p 20,00   

9737 j. "Big Kahuna" 60 kwiat łososiowo-różowo-pomarańczowy, 
pojedynczy (VII-IX), liść zielony,  

= s/p 20,00   

9970 j. "Butterfly Kisses" 40 kwiat różowy, jasny, pełny (VI-VIII), liść zielony, = s/p 18,00   
11020 j. "Cheyenne Spirit" 100 kwiat mix (VI-X),  Nowość = s/p 23,00   
9806 j. "Cleopatra" 70 kwiat żółty, pojedynczy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 25,00   
9976 j. "Flame Thrower" 100 kwiat pomarańczowo-żółty, pojedynczy (VI-IX), 

liść zielony,  
= s/p 23,00   

11019 j. "Fountain Red" 45 kwiat czerwony (VI-IX),  Nowość = s/p 23,00   
9977 j. "Glowing Dream" 60 kwiat różowo-czerwony, pojedynczy (VII-IX), 

liść zielony,  
= s/p 21,00   

9614 j. "Green Jevel" 80 kwiat zielony, pojedynczy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 20,00   
9311 j. "Hot Lava" 80 kwiat czerwony (VI-VII), liść zielony,  = s/p 18,00   
9268 j. "Hot Papaya" 80 kwiat czerwony, pełny (VII-IX), liść zielony,  = s/p 19,60   
9982 j. "Hot Summer" 80 kwiat żółto-pomarańczowo-czerwony, 

pojedynczy (VII-IX), liść zielony,  
= s/p 20,00   

9738 j. "Julia" 60 kwiat pomarańczowy, pojedynczy (VII-IX), liść 
zielony,  

= s/p 21,00   

9615 j. "Milkshake" 80 kwiat biały, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 18,00   
10044 j. "Parrot" 80 kwiat pomarańczowo-czerwony, bardzo 

efektowny (VI-VIII), liść zielony,  
= s/p 21,00   

9616 j. "Pink Double Delight" 60 kwiat różowy, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 20,00   
2785 j. "Postman" 80 kwiat pomarańczowo-różowy, pojedynczy (VII-

IX), liść zielony,  
= s/p 20,00   

0894 j. "Pow Wow White" 60 kwiat biały, pojedynczy (VI-X), liść zielony,  = s/p 17,50   
0975 j. "Pow Wow Wild Berry" 50 kwiat różowy, ciemny, pojedynczy (VI-X), liść 

zielony,  
= s/p 17,50   

9858 j. "Profusion" 80 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 18,00   
9994 j. "Purple Emperor" 60 kwiat różowy, ciemny, pojedynczy (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 20,00   

9995 j. "Rainbow Marcella" 80 kwiat różowo-pomarańczowy, pojedynczy (VII-
IX), liść zielony,  

= s/p 23,00   

9315 j. "Raspberry Truffle" 80 kwiat różowy, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 18,00   
9617 j. "Southern Belle" 80 kwiat różowy, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 20,00   
0666 j. "Summer Coctail" 80 kwiat żółto-różowo-pomarańczowy, pojedynczy 

(VII-X), liść zielony,  
= s/p 20,00   

0667 j. "Supreme Cantaloupe" 80 kwiat łososiowo-pomarańczowy, pełny (VII-X), 
liść zielony,  

= s/p 18,00   

0826 j. "White Double Delight" 60 kwiat biały, zielony środek, pełny (VII-IX), liść 
zielony,  

= s/p 20,00   

9809 j. (E.pallida) 80 kwiat różowy, jasny, bardzo efektowny (VII-IX), 
liść zielony,  

= s 14,90   

2016 j. "Hula Dancer" 80 kwiat biało-różowy, oryginalny (VII-IX), liść 
zielony,  

= s 14,90   
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8629 j. (E.paradoxa) 80 kwiat żółty (VI-VII),  = s/p 10,00   
0203 j.purpurowa "Alba" (E.purpurea) 80 kwiat biały (VI-IX),  = s/p 7,30   
2021 j.purpurowa "Green Twister" 10 kwiat zielono-różowy, bardzo efektowny (VII-

IX), liść zielony,  
= s/p 14,90   

11021 j.purpurowa "Lakota Orange" 45 kwiat pomarańczowy (VI-IX), liść zielony, Nowość= s/p 17,90   
0204 j.purpurowa "Magnus" 80 kwiat różowy, ciemny, okazały (VI-IX),  = s/p 7,30   

11133 j.purpurowa "Mellow Yellows" 80 kwiat żółty, w odcieniach (VI-IX), liść zielony, Nowość= s/p 23,00   
8724 j.purpurowa "Prairie Splendor" 100 kwiat różowo-czerwony (VII-IX),  = s/p 7,30   
8940 j.purpurowa "Tomato Soup" 70 kwiat czerwono-pomarańczowy, bardzo 

efektowny (VI-VII), liść zielony,  
= s/p 20,00   

JĘZYCZKA (LIGULARIA) 
9648 j. "Dragon Wings" 70 kwiat pomarańczowo-żółty (VI-VIII), liść 

zielony, pierzasty,  
+ s/p 18,00   

6125 j. "Garden Confetti" 80 kwiat pomarańczowy (VI-VIII), liść zielono-
bordowy, kremowe kropki,  

+ s/p 31,00   

8888 j. "Gold Torch" 70 kwiat żółto-pomarańczowy (VI-VII), liść 
bordowo-zielony,  

+ s/p 25,00   

6178 j. "Little Lantern" 60 kwiat żółty, bardzo efektowny (VI-VII), liść 
zielony,  

+ s/p 24,40   

9348 j. "Osiris Cafe Noir" 70 kwiat żółty (VI-VIII), liść purpurowo-brązowy, 
ozdobny,  

+ s/p 18,00   

9172 j. (L.hodgsonii) 120 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 16,40   
1776 j.dłoniasta (L.palmatiloba) 150 kwiat żółto-pomarańczowy (VI-VIII), liść 

zielony,  
= p 16,40   

9649 j.Hessego "Gregyong Gold" 
(L.hessei) 

150 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony,  + p 16,40   

6177 j.japońska (L.japonica) 80 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, fryzowany,  + p 19,40   
1077 j.pomarańczowa (L.dentata) 120 kwiat pomarańczowo-żółty (VII-IX),  = p 17,50   
9012 j.pomarańczowa "Aurea" 80 kwiat pomarańczowy (VII-VIII), liść żółty, 

wiosną,  
= p 18,00   

6935 j.pomarańczowa "Britt Marie 
Crawford" 

120 kwiat pomarańczowo-żółty, obfity (VII-IX), liść 
purpurowy,  

= p 18,00   

0177 j.pomarańczowa "Desdemona" 100 kwiat żółty (VII-IX), liść purpurowo-czerwony,  = p 25,00   
0178 j.pomarańczowa "Othello" 120 kwiat pomarańczowy (VII-VIII), liść bordowo-

zielony,  
= p 17,50   

1065 j.pomarańczowa "Pandora" 40 kwiat pomarańczowy (VI-VIII), liść purpurowy,  = p 23,00   
1243 j.Przewalskiego (L.przewalskii) 120 kwiat żółty, wydłużony (VII-IX),  = p 8,10   
1654 j.syberyjska (L.sibirica) 140 kwiat żółty (VII-VIII),  = p 14,90   
2173 j.tangucka (L.tangutica) 100 kwiat żółty (VIII-IX),  = p 21,00   
7584 j.wąskogłówkowa "Little Rocket" 

(L.stenocephala) 
60 kwiat żółty (VII-IX),  = p 16,40   

3857 j.wąskogłówkowa "The Rocket" 120 kwiat żółty, czarna łodyga (VII-IX),  = p 16,40   
9879 j.wąskogłówkowa "Zepter" 90 kwiat żółty, okazały (VI-VII), liść zielony,  = p 18,00   
6179 j.Wilsona (L.wilsoniana) 80 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony,  + p 15,10   

KACZENIEC (CALTHA) 
2955 k.błotny (C.palustris) 30 kwiat żółty (IV-VI),  ++ s/p 7,00   
2040 k.błotny "Multiplex" 20 kwiat żółty, pełny (IV-VI),  ++ s/p 17,50   

KALIMERIS (KALIMERIS) 
9934 k.? "Madiva" (K.incisa) 70 kwiat biało-liliowy, bardzo efektowny (VII-IX), 

liść zielony, później przebarwia się,  
= s 10,00   

KARMNIK (SAGINA) 
1157 k.ościsty (S.subulata) 5 kwiat biały, w odcieniach, obfity (V-IX), liść 

żółto-zielony,  
+ p 6,90   

0288 k.ościsty "Aurea" 5 kwiat biały (VI-VIII), liść żółto-zielony,  + p 6,90   
8976 k.ościsty "Compacta" 3 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  + p 7,00   

KIRENGESZOMA (KIRENGESHOMA) 
7378 k. (K.koreana) 80 kwiat żółty (VIII-IX),  + p 18,00   
3149 k.dłoniasta (K.palmata) 100 kwiat żółty, jasny (VIII-IX),  + p 14,90   

KŁOSOWIEC (AGASTACHE) 
2026 k. "Blue Fortune" 80 kwiat fioletowo-niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s 14,90   
8306 k. "Golden Jubilee"   = s 10,80   
2003 k. "Morello" 60 kwiat czerwono-karminowy (VI-VII), liść 

zielony,  
= s 14,90   

9023 k. (A.scrophularifolia) 150 kwiat fioletowy (VII-VIII),  = s 6,90   
KOCANKA (HELICHRYSUM) 

4505 k. (H.sibthorpii) 10 kwiat żółty (VII-VIII),  = s 6,90   
1118 k.piaskowa (H.arenarium) 40 kwiat żółty (VII-IX), liść zielono-szary,  = s 7,00   
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KOCIMIĘTKA (NEPETA) 
6572 k. "Blue Dragon" 90 kwiat fioletowo-niebieski (VI-IX), liść zielony,  - s/p 6,90   
9657 k. "Blue Lagoon" 30 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  - s/p 6,90   
1073 k. "Purple Haze" 25 kwiat fioletowo-purpurowy (VI-VII), liść sino-

zielony,  
- s/p 6,90   

8826 k. (N.longipes) 60 kwiat niebieski (VI-VII),  - s/p 6,90   
3701 k. "Blue Moon" 40 kwiat niebieski, jasny (VII-IX),  - s/p 7,00   
3870 k. (N.subsessilis) 90 kwiat niebieski, intensywny (VIII-X),  - s/p 10,80   
1086 k.Faassena "(niebieski)" (N.x 

faassenii) 
40 kwiat niebiesko-liliowy (V-IX), liść srebrzysto-

zielony, kępy,  
- s/p 6,90   

3048 k.Faassena "Alba" 50 kwiat biały (V-IX), liść zielono-szary,  - s/p 6,90   
3004 k.Faassena "Auslese" 50 kwiat niebieski (V-X),  - s/p 10,00   
6574 k.Faassena "Grog" 30 kwiat fioletowo-niebieski (VI-IX), liść zielono-

srebrzysty,  
- s/p 10,00   

3007 k.Faassena "Six Hills Giant" 90 kwiat lawendowo-niebieski (V-IX), liść zielono-
szary,  

- s/p 10,00   

8606 k.Faassena "Walker's Low" 70 kwiat niebiesko-purpurowy, obfity (V-IX), liść 
zielono-szary, kępy,  

- s/p 10,00   

2080 k.syberyjska (N.sibirica) 90 kwiat fioletowy, jasny (VII-VIII), liść zielony,  - s/p 10,00   
10068 k.wielkokwiatowa "Bramdean" 

(N.grandiflora) 
80 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX), liść zielono-

srebrzysty,  
= s 13,80   

11113 k.wielkokwiatowa "Dawn to Dusk" 60 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielono-oliwkowy, Nowość= s 13,00   
11114 k.wielkokwiatowa "Summer Magic" 60 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX), liść zielono-

oliwkowy,  Nowość 
= s 13,00   

9936 k.właściwa (N.cataria) 60 kwiat biały (VI-IX), liść zielony,  = s 7,00   
KOKORYCZ (CORYDALIS) 

8930 k. "Anetka's" 50 kwiat żółty (V-VI),  = s/p 18,00   
8993 k. "Chocolate Star" 60 kwiat niebieski (V-VI), liść brązowy,  = s/p 23,00   
1037 k. (C.calycosa) 30 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s/p 15,10   
9032 k. "Golden Spinner" 30 kwiat niebieski (VI-VII), liść żółty,  = p 10,80   
7365 k. "Spinner" 30 kwiat niebieski (VI-VII),  = p 10,80   
4346 k. (C.flexuosa) 30 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = p 10,80   
3594 k. (C.nobilis) 50 kwiat żółty, jasny, grona (V-VII),  = s/p 18,10   
2213 k.lakolistna (C.cheilanthifoilia) 30 kwiat żółty (VII-VIII),  = s/p 6,90   
9930 k.lakolistna "Pinyin" 15 kwiat żółty (IV-VII), liść złocisto-brązowy,  = s/p 10,00   
8788 k.pełna (C.solida) 20 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   
7565 k.pusta (C.bushii) 25 kwiat różowy, bardzo efektowny (IV-VI), liść 

zielony, jasny,  
= p 10,80   

1628 k.złocista (C.lutea) 30 kwiat żółty (V-IX),  = s/p 7,30   
KOKORYCZKA (POLYGONATUM) 

10075 k. "Golden Gift" 80 kwiat biały (VI-VII), liść zielono-żółty,  = p 33,00   
1192 k. "Grace Barker" 20 kwiat biały (VI-VII), liść zielono-kremowy,  = p 19,60   
0090 k. (P.cryptanthum) 70 kwiat biało-zielony (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
1091 k. (P.latifolium) 70 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   
8569 k.Hookera (P.hookeri) 20 kwiat różowy (VI-VII),  = p 22,60   
2458 k.niska (P.humile) 15 kwiat biały (IV-VI),  = p 6,90   

10076 k.okółkowa "Rubrum" 
(P.verticillatum) 

90 kwiat różowy, oryginalny (VI-VII), liść zielony,  = p 21,00   

8840 k.olbrzymia (P.giganteum) 150 kwiat biały (V-VI),  + p 18,00   
1125 k.wielkokwiatowa (P.multiflorum) 60 kwiat biały, czarne owoce, jagody (V-VI),  = p 6,90   
6530 k.wonna (P.odoratum) 60 kwiat biało-zielony, później czarne, kuliste 

owoce (V-VI),  
= p 14,90   

11087 k.wonna "Betberg" 70 kwiat biały (VI-VII), liść zielono-purpurowy, Nowość= p 37,00   
4079 k.wonna "Variegatum" 60 kwiat kremowy, bardzo efektowny (V-VI), liść 

zielony, jasny brzeg,  
= p 10,80   

KOŁOTOCZNIK (BUPHTALMUM) 
2733 k.wierzbolistny "Alpengold" 

(B.salicifolium) 
50 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony, ciemny,  - s 7,00   

KONICZYNA (TRIFOLIUM) 
1675 k.żółtobiała (T.ochroleucum) 40 kwiat żółto-biały (VII-VIII), liść zielony,  = s 19,40   

KONWALIA (CONVALLARIA) 
1013 k.majowa (C.majalis) 20 kwiat biały, czerwone owoce, jagody (IV-VI),  = p 6,90   
7563 k.majowa "Albostriata" 25 kwiat biały, oryginalny (IV-V), liść zielony, jasne 

paski,  
= p 18,00   

7037 k.majowa "Aurea" 25 kwiat biały (IV-V), liść żółty,  = p 21,00   
9093 k.majowa "Grandiflora" 20 kwiat biały, duży (V-VI),  = p 10,00   
7465 k.majowa "Hardwick Hall" 25 kwiat biały (IV-V), liść zielony, żółty brzeg,  = p 18,00   
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7094 k.majowa "Plena" 20 kwiat biały (IV-VI),  = p 10,80   
0066 k.majowa "Rosea" 25 kwiat różowy (V-VII), liść zielony,  = p 10,80   

10040 k.majowa "Variegated Pink" 25 kwiat różowy (V-VI), liść zielono-żółty,  = p 21,00   
KONWALIJKA (MAIANTHEMUM) 

8552 k.dwulistna (M.bifolium) 15 kwiat biały (V-VI),  + p 6,90   
KOPYTNIK (ASARUM) 

1107 k.pospolity (A.europaeum) 10 kwiat kremowy, ciemny, niepozorny (IV-V), liść 
zielony, mięsisty,  

= p 6,90   

KOSACIEC (IRIS) 
6671 k. "Argentea Variegata" (I.pallida) 80 kwiat liliowo-niebieski (VI-VII), liść zielony, 

jasny, jasne paski,  
= s/p 14,50   

3624 k. "Aurea Variegata" 90 kwiat liliowo-niebieski, oryginalny (VI-VII), liść 
zielony, żółty pasek,  

= s/p 14,50   

9877 k.? (I.attica) 15 kwiat niebiesko-fioletowo-biały, uroczy (V-VI), 
liść zielony,  

= s 21,00   

9405 k.bródkowy "Ambassadeur" 
(I.barbata) 

120 kwiat fioletowy, w odcieniach (V-IV),  = s/p 16,00   

9393 k.bródkowy "Amethyst Flame" 100 kwiat liliowo-purpurowy, piękny (V-V),  = s/p 17,50   
9391 k.bródkowy "Angel's Snow" 90 kwiat biały, żółty środek (V-V),  = s/p 17,00   
9545 k.bródkowy "Apricot Silk" 100 kwiat łososiowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9445 k.bródkowy "Atala" 90 kwiat żółty, dół bordowo-fioletowy (V-V),  = s/p 19,00   
1497 k.bródkowy "Autumn Circus" 70 kwiat biały, błękitna obwódka na płatkach (VI-

VII), liść zielony,  
= s/p 14,90   

4130 k.bródkowy "Autumn Leaves" 90 kwiat beżowo-wiśniowy, brązowy brzeg, 
marszczony, piękny (VI-VI),  

= s/p 18,00   

6598 k.bródkowy "Babbling Brook" 90 kwiat błękitny, jasny, okazały (VI-VI),  = s/p 17,50   
6836 k.bródkowy "Bayberry Candle" 80 kwiat żółto-zielono-żółty (VI-VII),  = s/p 18,50   
9546 k.bródkowy "Bianca" 100 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
0865 k.bródkowy "Bishop's Robe" 90 kwiat purpurowo-fioletowy (V-V),  = s/p 16,00   
9933 k.bródkowy "Black Dragon" 90 kwiat fioletowo-czarny, bardzo efektowny (V-

VI), liść zielony,  
= s/p 14,90   

9547 k.bródkowy "Blessed Again" 100 kwiat żółto-żółty (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
0866 k.bródkowy "Blue Rhythm" 90 kwiat niebieski, jasny (VI-VI),  = s/p 14,90   
6824 k.bródkowy "Blue Suede Shoes" 100 kwiat niebieski, ciemny, marszczony, bardzo 

duży (VI-VII),  
= s/p 22,00   

9449 k.bródkowy "Born Again" 90 kwiat bordowo-brązowy (V-V),  = s/p 17,00   
9423 k.bródkowy "Bride's Halo" 90 kwiat biały, żółty brzeg, bardzo efektowny (V-

V),  
= s/p 21,50   

1498 k.bródkowy "Broadway Star" 70 kwiat kremowo-bordowy, żółty środek (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 14,90   

8703 k.bródkowy "Celebration Song" 100 kwiat łososiowo-liliowo-biały, bardzo duży (V-
V),  

= s/p 21,00   

11123 k.bródkowy "Champagne Waltz" 90 kwiat żółto-pomarańczowy, dół biały, czerwona 
bródka, marszczony, wspaniały (VI-VII), Nowość

= s/p 24,50   

6576 k.bródkowy "Chinquapin" 90 kwiat brązowo-biały (VI-VI),  = s/p 17,00   
9548 k.bródkowy "Constant Wattez" 90 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9419 k.bródkowy "Cranberry Ice" 100 kwiat bordowo-liliowy, okazały (V-V),  = s/p 20,50   
9413 k.bródkowy "Dancer's Veil" 90 kwiat biało-fioletowy (V-V),  = s/p 18,00   
9421 k.bródkowy "Dream Affair" 100 kwiat żółty, jasny, okazały (V-V),  = s/p 17,50   
9397 k.bródkowy "Edenite" 90 kwiat czarno-brązowy, żółty środek (V-V),  = s/p 20,00   
3490 k.bródkowy "Edith Wolford" 90 kwiat żółto-cytrynowy, niebieski dół, oryginalny 

(VI-VII), liść zielony,  
= s/p 23,00   

1499 k.bródkowy "English Cottage" 80 kwiat biały, niebieskie smugi (V-VI), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

8461 k.bródkowy "Everywhere"   = s/p 18,50   
9429 k.bródkowy "Fabulous Frills" 100 kwiat liliowy, biała plama, okazały (V-V),  = s/p 22,00   
9468 k.bródkowy "Fabulous Kate" 80 kwiat żółty, brązowe smugi (V-V),  = s/p 18,00   
9447 k.bródkowy "Fantastic Lace" 90 kwiat liliowo-żółto-purpurowy, uroczy (V-V),  = s/p 19,00   
1502 k.bródkowy "Fire Cracker" 70 kwiat czerwono-brązowy, żółty środek (V-VI), 

liść zielony,  
= s/p 14,90   

11124 k.bródkowy "Gay Parasol" 90 kwiat biało-fioletowy, marszczony (VI-VI), Nowość= s/p 22,00   
4015 k.bródkowy "Going My Way" 90 kwiat biały, granatowa obwódka, marszczony, 

piękny (V-VI), liść zielony,  
= s/p 14,90   

0867 k.bródkowy "Goldfackel" 90 kwiat żółty (VI-VI),  = s/p 16,00   
9415 k.bródkowy "Grecian Skies" 90 kwiat niebieski, dół biały z błękitem, czerwona 

broda,, uroczy (V-V),  Nowość 
= s/p 28,00   

4017 k.bródkowy "Hey Looky" 90 kwiat niebieski, biała plama, pomarańczowa 
bródka, oryginalny (VI-VI),  

= s/p 17,00   
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9552 k.bródkowy "Indian Chief" 90 kwiat różowo-bordowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
6820 k.bródkowy "Island Sunset" 90 kwiat różowy, ciemny, dół pomarańczowy, 

czerwona bródka, piękny (VI-VII),  
= s/p 20,00   

9441 k.bródkowy "Jesse's Song" 100 kwiat purpurowo-biały (V-V),  = s/p 17,00   
3497 k.bródkowy "Lady Dawn" 90 kwiat łososiowy, dół niebieski, brązowy brzeg, 

oryginalny (VI-VI),  
= s/p 18,50   

4117 k.bródkowy "Latin Lover" 90 kwiat różowy, dół bordowo-fioletowy, 
oryginalny (VI-VI),  

= s/p 22,00   

9431 k.bródkowy "Loop the Loop" 100 kwiat niebiesko-biały (V-V),  = s/p 18,00   
9467 k.bródkowy "Loreley" 70 kwiat żółto-fioletowo-biały (IV-IV),  = s/p 14,70   
9407 k.bródkowy "Miss Indiana" 90 kwiat biało-niebieski (V-V),  = s/p 17,50   
9433 k.bródkowy "Natchez Trace" 80 kwiat bordowy, w odcieniach (V-V),  = s/p 18,00   
1507 k.bródkowy "Nel Jape" 90 kwiat łososiowo-różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 14,90   
1516 k.bródkowy "Nibelungen" 80 kwiat fioletowo-niebieski, żółty środek (V-VI), 

liść zielony,  
= s/p 14,90   

3524 k.bródkowy "Night Owl" 100 kwiat granatowo-fioletowy, oryginalny (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 14,90   

0935 k.bródkowy "Ola Kala" 90 kwiat żółty, ciemny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
6558 k.bródkowy "On Edge" 75 kwiat biały, fioletowy brzeg, piękny (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

7144 k.bródkowy "Orinoco Flow" 40 kwiat biały, niebieski brzeg, marszczony, 
sztywny (VI-VII),  

= s/p 18,50   

11125 k.bródkowy "Persian Berry" 90 kwiat różowy, czerwona bródka (VI-VI), Nowość = s/p 23,00   
11126 k.bródkowy "Pride of Ireland" 90 kwiat kremowo-kremowy, płatki dolne poziome, 

sztywny, marszczony (VI-VI),  Nowość 
= s/p 19,50   

3512 k.bródkowy "Purple Pepper" 90 kwiat niebieski, białe plamki, oryginalny (VI-VI), = s/p 20,00   
0871 k.bródkowy "Red Orchid" 80 kwiat purpurowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9395 k.bródkowy "Red Zinger" 80 kwiat bordowy (V-V),  = s/p 17,00   
9403 k.bródkowy "Siva Siva" 90 kwiat brązowo-biały (V-V),  = s/p 19,50   
6835 k.bródkowy "Sunny Dawn" 50 kwiat pomarańczowy, czerwona bródka (VI-

VII),  
= s/p 16,50   

1488 k.bródkowy "Susan Bliss" 80 kwiat błękitno-fioletowo-biały (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

7146 k.bródkowy "Titan's Glory" 90 kwiat granatowy, jasny (VI-VII),  = s/p 18,00   
1520 k.bródkowy "Tulip Festival" 90 kwiat żółty, biały środek (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
1523 k.bródkowy "Vanity" 80 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 14,90   
9399 k.bródkowy "Veneer" 90 kwiat brązowy, dół brązowo-żółty (V-V),  = s/p 17,00   
6825 k.bródkowy "Vibrations" 90 kwiat różowo-purpurowy, intensywny, falbanka 

(VI-VII),  
= s/p 20,50   

3520 k.bródkowy "Victoria Falls" 90 kwiat błękitny, biała nasada, uroczy (VI-VI),  = s/p 19,00   
2857 k.bródkowy "Vingolf" 60 kwiat purpurowo-kremowy (VI-VI),  = s/p 14,70   
2247 k.mieczolistny (I.kaempferi) 100 kwiat liliowo-purpurowy, duży (VII-VIII),  ++ s/p 10,00   
7422 k.mieczolistny "Variegata" 100 kwiat liliowo-purpurowy (VII-VIII), liść zielono-

biały,  
++ s/p 18,00   

0371 k.niski "Brassie" (I.barbata nana) 25 kwiat żółty (IV-V), liść zielony,  = s/p 8,00   
2883 k.niski "Cry Baby" 25 kwiat biały, niebieska broda, żółty środek (IV-

V), liść zielony,  
= s/p 14,90   

2884 k.niski "Dark Over" 25 kwiat bordowy, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
6575 k.niski "Dixie Pixie" 30 kwiat biały, zielone żyłki (IV-V),  = s/p 8,00   
9540 k.niski "Green Spot" 25 kwiat biało-żółty (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
1495 k.niski "Hocus Pocus" 25 kwiat brązowo-niebieski (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
9542 k.niski "Little Shadow" 25 kwiat niebieski, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
9784 k.niski "Nylon Ruffels" 25 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
9543 k.niski "Orange Carper" 25 kwiat pomarańczowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
2335 k.różnobarwny (I.versicolor) 80 kwiat niebiesko-fioletowy, ew. biały (VI-VII),  ++ s/p 10,00   
5277 k.różnobarwny "Gerald Darby" 100 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  ++ s/p 18,00   
1266 k.syberyjski (I.sibirica) 120 kwiat mix (V-VII), liść zielony, ciemny,  + s/p 10,00   
0347 k.syberyjski "Alba" 80 kwiat biały (VI-VI),  + s/p 10,80   

11086 k.syberyjski "Berlin Purple Wine" 80 kwiat purpurowy (VI-VII),  Nowość + s/p 23,00   
2059 k.syberyjski "Black Jocker" 100 kwiat fioletowo-biało-pomarańczowy, pełny (V-

VI), liść zielony,  
+ s/p 18,00   

8545 k.syberyjski "Butter and Sugar" 90 kwiat żółto-biały (V-VI),  + s/p 14,90   
9786 k.syberyjski "Caesar's Brother" 100 kwiat fioletowo-niebieski (V-VI), liść zielony,  + s/p 14,90   
0342 k.syberyjski "Cambridge" 60 kwiat niebieski, jasny (V-VI),  + s/p 14,90   
2061 k.syberyjski "Charming Billy" 100 kwiat różowo-fioletowo-biały, pełny (V-VI), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

8637 k.syberyjski "Contrast in Styles" 100 kwiat purpurowo-biały (V-VI),  + s/p 18,00   
9639 k.syberyjski "Dance Balerina 

Dance" 
100 kwiat liliowo-niebieski (IV-V), liść zielony,  + s/p 17,50   
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10063 k.syberyjski "Dawn Waltz" 100 kwiat liliowo-biały, pełny (V-VI), liść zielony,  + s/p 20,00   
8817 k.syberyjski "Double Standard" 100 kwiat niebieski, pełny (V-VI),  + s/p 17,00   
2062 k.syberyjski "Drink Your Tea" 100 kwiat pomarańczowo-żółty (VI-VII), liść zielony, + s/p 18,00   
9749 k.syberyjski "Ego" 80 kwiat niebieski, ciemny (V-VI), liść zielony,  + s/p 14,90   
2063 k.syberyjski "Fancy Me This" 100 kwiat różowo-fioletowo-biały, pełny (VI-VII), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

6164 k.syberyjski "Gull's Wing" 100 kwiat biały, półpełny (V-VI), liść zielony,  + s/p 18,00   
1531 k.syberyjski "Harpswell Hallelujah" 80 kwiat purpurowy, ciemne żyłki (V-VI), liść 

zielony,  
+ s/p 14,90   

1535 k.syberyjski "Harpswell 
Happiness" 

90 kwiat biały, fryzowany (V-VII), liść zielony,  + s/p 14,90   

5275 k.syberyjski "Hubbard" 100 kwiat bordowy (V-VI), liść zielony,  + s/p 18,00   
10064 k.syberyjski "Jewelled Crown" 100 kwiat bordowo-biały (VI-VII), liść zielony,  + s/p 21,00   
9640 k.syberyjski "Kabluey" 100 kwiat niebiesko-fioletowy, pełny (V-VI), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

2073 k.syberyjski "Mad Hat" 100 kwiat fioletowo-bordowy (VI-VII), liść zielony,  + s/p 18,00   
2074 k.syberyjski "Miss Apple" 100 kwiat bordowo-purpurowy, pełny (VI-VII), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

0345 k.syberyjski "Mrs. Rowe"  kwiat lawendowo-srebrzysty,  + s/p 12,00   
1064 k.syberyjski "Papricash" 10 kwiat bordowo-czerwono-pomarańczowy (V-

VI), liść zielony,  
+ s/p 18,00   

0942 k.syberyjski "Perrys Blue" 120 kwiat liliowo-niebieski, jasny (V-VI),  + s/p 13,40   
6176 k.syberyjski "Pink Parfait" 100 kwiat lawendowo-różowy, pełny (V-VI), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

7450 k.syberyjski "Purple" 80 kwiat purpurowy (V-VI),  + s/p 14,90   
7581 k.syberyjski "Red Flare" 80 kwiat bordowo-purpurowy (V-VI),  + s/p 14,90   
9641 k.syberyjski "Rigamarole" 80 kwiat liliowy, pełny (VII-VIII), liść zielony,  + s/p 18,00   
8887 k.syberyjski "Roaring Jelly" 80 kwiat fioletowo-liliowo-biały, oryginalny (V-VI),  + s/p 14,90   
8889 k.syberyjski "Roter Milan" 80 kwiat purpurowy (V-VI),  + s/p 14,90   
8818 k.syberyjski "Royality" 100 kwiat bordowy (V-VI),  + s/p 18,00   
8891 k.syberyjski "Ruffled's Velvet" 80 kwiat purpurowo-granatowy (V-VI),  + s/p 14,90   
1538 k.syberyjski "Silver Edge" 80 kwiat fioletowy, srebrzysty brzeg (VI-VII), liść 

zielony,  
+ s/p 14,90   

8974 k.syberyjski "Snow Queen" 120 kwiat biały (VI-VII),  + s/p 14,90   
9787 k.syberyjski "Soft Blue" 120 kwiat niebieski, jasny, ciemne żyłki (VI-VII), liść 

zielony,  
+ s/p 17,50   

1542 k.syberyjski "Sparkling Rose" 80 kwiat różowo-fioletowy (V-VII), liść zielony,  + s/p 14,90   
9008 k.syberyjski "Supernatural" 100 kwiat fioletowo-fioletowy (V-VI),  + s/p 18,00   
1546 k.syberyjski "Tamberg" 60 kwiat niebieski, jasny (VI-VII), liść zielony,  + s/p 14,90   
5276 k.syberyjski "Tumble Bug" 100 kwiat różowy, pełny (V-VI), liść zielony,  + s/p 18,00   
2077 k.syberyjski "Uncorked" 100 kwiat fioletowo-żółto-brązowy (VI-VII), liść 

zielony,  
+ s/p 18,00   

2078 k.syberyjski "White Amber" 100 kwiat łososiowo-biały (VI-VII), liść zielony,  + s/p 18,00   
0348 k.syberyjski "White Swirl" 80 kwiat biały (V-V), liść zielony,  + s/p 17,70   
2511 k.trawolistny (I.graminea) 40 kwiat fioletowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 8,10   
1436 k.żółty (I.pseudacorus) 100 kwiat żółty (VI-VII),  ++ s/p 8,10   
9550 k.żółty "Holden Clough" 60 kwiat żółto-brązowy, cętkowany (VI-VII), liść 

zielony,  
++ s/p 14,90   

9785 k.żółty "Spartacus" 100 kwiat fioletowo-purpurowy (VI-VII), liść zielony,  ++ s/p 25,00   
4111 k.żółty "Variegata" 80 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, żółte paski,  ++ s/p 17,50   

KOTULA (COTULA) 
1621 k. (C.potentillina) 2 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielono-szary,  -- s/p 7,00   
1972 k.nowozelandzka (C.squalida) 5 kwiat żółto-zielony (VI-VIII),  -- s/p 7,00   

KOZŁEK (VALERIANA) 
2155 k. (V.supina) 5 kwiat różowy (V-IV), liść zielony, jasny, 

kobierce,  
+ s/p 6,90   

KOZŁÓWKA (PHUOPSIS) 
1659 k.długoszyjkowa (P.stylosa) 30 kwiat purpurowy (V-VIII),  = s/p 6,90   

KROKOZMIA (CROCOSMIA) 
6613 k. "Lucifer" 120 kwiat pomarańczowo-czerwony, zwrócony do 

góry (VIII-IX),  
+ s/p 14,90   

KRWAWNICA (LYTHRUM) 
1079 k.pospolita (L.salicaria) 120 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony,  + s 6,90   
0973 k.pospolita "Red Hybrid" 100 kwiat purpurowo-czerwony (VI-IX),  + s 10,00   
6564 k.pospolita "Robert" 80 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  + s 10,00   
6570 k.pospolita "Rosy Gem" 120 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony,  + s 10,00   
2051 k.rózgowata "Dropmore Purple" 

(L.virgatum) 
70 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
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KRWAWNIK (ACHILLEA) 
1273 k. "Coronation Gold" 80 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,00   
5467 k. "Moonshine" 60 kwiat żółto-cytrynowy (VI-VIII),  = s/p 10,80   
9289 k. "Red Velvet" 60 kwiat bordowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 18,00   
5466 k. "Schwellenburg" 40 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,00   
6753 k. "Terracota" 90 kwiat kremowo-pomarańczowy (VI-VII),  = s/p 10,00   
1551 k.baldaszkowy (A.umbellata) 15 kwiat biały (V-VI),  = s 10,00   
0248 k.kichawiec "Ballerina" 

(A.ptarmica) 
55 kwiat biały, pełny (VII-IX),  = p 7,00   

9288 k.kichawiec "Compacta Nana" 30 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   
6000 k.kichawiec "Noblessa" 60 kwiat biały, pełny (VII-VIII), liść zielony,  = p 10,80   
0715 k.kichawiec "The Pearl" 70 kwiat biały, pełny (VII-IX),  = p 6,90   
1294 k.kutnerowaty (A.tomentosa) 20 kwiat żółty (V-VIII), liść srebrzysto-zielony, 

kobierce,  
= s 6,90   

2002 k.pospolity "Apple Blossom" 
(A.millefolium) 

60 kwiat różowy, bardzo duży (VI-VII), liść zielony, = s/p 10,00   

8522 k.pospolity "Cerise Queen" 100 kwiat czerwony (VI-VII),  = s/p 6,90   
2083 k.pospolity "Hella Glasshoff" 80 kwiat żółty, jasny (IV-V), liść zielony,  = s/p 14,90   
2123 k.pospolity "Inca Gold" 80 kwiat brązowo-złocisty (V-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
0201 k.pospolity "Kirschkoenigin" 80 kwiat różowy, w odcieniach (VI-IX), liść zielony, = s/p 7,00   
2020 k.pospolity "Listopad" 70 kwiat łososiowo-różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
0202 k.pospolity "Paprika" 80 kwiat czerwony (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
5465 k.pospolity "Purpurglut" 60 kwiat czerwony (VI-VIII),  = s/p 10,00   
5411 k.pospolity "Summer Pastels" 80 kwiat mix (VI-VII),  = s/p 10,00   
2126 k.pospolity "Sunny Seduction" 80 kwiat kremowo-żółty (V-VIII), liść szaro-zielony, = s/p 17,50   
7000 k.pospolity "Tricolor Rainbow" 100 kwiat zielono-żółto-czerwony (VI-VII), liść 

zielony,  
= s/p 16,40   

0519 k.syberyjski "Love Parade" 
(A.sibirica) 

60 kwiat różowy (VI-IX),  = s/p 10,00   

6518 k.wiązówkowaty "Altgold" 
(A.filipendulina) 

80 kwiat żółto-złocisty (VI-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   

6519 k.wiązówkowaty "Cloth of Gold" 120 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   
5464 k.wiązówkowaty "Feuerland" 100 kwiat pomarańczowo-czerwony (VI-VIII),  = s/p 14,90   
0300 k.wiązówkowaty "Parker's Varietat" 120 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,00   

KRWIŚCIĄG (SANGUISORBA) 
7607 k. (S.obtusa) 50 kwiat różowy (VI-VII),  = s/p 10,80   

KRYPTOTENIA (CRYPTOTAENIA) 
5518 k. "Atropurpurea" (C.japonica) 40 liść brązowy,  =   6,90   

KUKLIK (GEUM) 
9625 k. "Eos" 30 kwiat pomarańczowy (V-VI), liść żółty,  = s 6,90   
0739 k. "Feuerball" 40 kwiat czerwony, półpełny (VI-IX),  = s 7,00   
0740 k. "Goldball" 60 kwiat żółty, półpełny (VII-IX),  = s 7,00   
9866 k. "Mai Tai" 40 kwiat łososiowo-pomarańczowy, pełny (V-VI), 

liść zielony,  
= s 17,50   

4877 k.ogrodowy (G.hybridum)   = s 6,90   
0399 k.szkarłatny "Borisii" 

(G.coccineum) 
30 kwiat czerwony (VI-VII),  = s 7,00   

4463 k.zwisły (G.rivale) 60 kwiat żółto-czerwony (IV-V),  + s/p 10,30   
KULNIK (GLOBULARIA) 

2440 k.kropkowany (G.punctata) 20 kwiat fioletowo-niebieski (V-VI), liść zielony,  = s/p 10,80   
10055 k.nagołodygowy (G.nudicaulis) 20 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  = s 13,80   
1764 k.sercolistny (G.cordifolia) 10 kwiat niebiesko-liliowy (V-VI),  = s 6,90   
4423 k.sercolistny "Alba" 10 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s 10,80   

KUPIDYNEK (CATANANCHE) 
1598 k.błękitny (C.caerulea) 70 kwiat niebiesko-liliowy (VI-VII), liść zielono-

szary,  
= s/p 6,90   

LEBIODKA (ORIGANUM) 
0245 l.pospolita "Aureum" (O.vulgare) 15 kwiat różowy (VI-VII), liść żółto-zielony,  = s 6,90   
0246 l.pospolita "Compactum" 20 kwiat różowy (VII-VIII),  = s 6,90   
6413 l.pospolita "Thumbles Variety" 30 kwiat biały (VII-VIII), liść żółty,  = s 6,90   

LEN (LINUM) 
0758 l.trwały "(niebieski)" (L.perenne) 40 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 6,90   
0759 l.trwały "Album" 40 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 6,90   
7070 l.trwały "Nanum Album Diamant" 25 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 7,00   
0437 l.złocisty "Compactum" (L.flavum) 25 kwiat żółto-żółty (V-VII),  = s 7,30   
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LEPIĘŻNIK (PETASITES) 
8564 l.japoński "Variegata" 

(P.japonicus) 
40 kwiat biały (IV-V), liść żółto-zielony,  + p 18,00   

9756 l.różowy (P.hybribus) 100 kwiat różowy (III-V), liść zielony, duży,  = p 14,90   
LEPNICA (SILENE) 

11131 l. (S.sendtneri) 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  Nowość = s 9,90   
1845 l.bezłodygowa (S.acaulis) 5 kwiat różowy (V-VIII),  = p 6,90   
9487 l.bezłodygowa "Mt Snowdon" 2 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 10,80   
2015 l.nadmorska (S.maritima) 10 kwiat biały (V-VIII), liść zielono-szary, kobierce, = s/p 6,90   
4287 l.nadmorska "Flore Pleno" 5 kwiat biały, pełny (VI-VIII), liść niebiesko-

zielony,  
= s/p 6,90   

0665 l.nadmorska "Weisskehlchen" 20 kwiat biały, duży (VI-VIII),  = s/p 10,80   
2551 l.schafta "Splendens" (S.schafta) 25 kwiat różowy, ciemny (V-VII), liść zielony, kępy, = s/p 6,90   
7080 l.zwarta "Druett's Variegated" 

(S.uniflora) 
20 kwiat biały (VI-VII), liść zielono-biały,  =   7,00   

LEUCOSCEPTRUM (LEUCOSCEPTRUM) 
9011 l. "Golden Angel" (L.japonica)  kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółtawy,  = p 18,00   
9481 l. "Silver Angel" 70 kwiat liliowy (VII-VIII), liść siny,  = p 18,00   
0072 l. "October Moon" 70 kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółto-zielony,  = s/p 18,00   

LEWIZJA (LEWISIA) 
7528 l. "Little Peach" (L.longipetala) 15 kwiat pomarańczowo-żółty, bardzo efektowny 

(V-VI),  
= s 10,00   

3236 l. "Little Plum" 15 kwiat purpurowo-różowy, okazały (V-VI),  = s 8,10   
11038 l.liścieniowa "Mountain Dreams" 

(L.cotyledon) 
25 kwiat wielobarwno-pomarańczowo-różowy (V-

VI),  Nowość 
= p 11,10   

5479 l.liścieniowa "Regenbogen" 10 kwiat różowo-czerwono-pomarańczowy (V-VI),  = p 8,10   
LIATRA (LIATRIS) 

0351 l.kłosowa "(wrzosowy)" (L.spicata) 70 kwiat liliowo-fioletowy (VII-VIII),  = s 10,80   
0352 l.kłosowa "Alba" 90 kwiat biały (VII-IX),  = s 10,80   
0353 l.kłosowa "Floristan Violet" 90 kwiat fioletowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 14,90   
0354 l.kłosowa "Kobolt" 50 kwiat liliowo-fioletowy (VII-VIII),  = s 14,90   

LILIOWIEC (HEMEROCALLIS) 
9097 l. (H.lilioasphodelus) 100 kwiat żółto-cytrynowy (VI-VII),  = s 17,50   
6779 l. (H.middendorffii) 70 kwiat pomarańczowo-brązowy (V-VI),  + s/p 10,70   
2236 l.cytrynowy (H.citrina) 100 kwiat zielono-cytrynowy, wąskie płatki (VII-

VIII),  
+ s/p 20,00   

3634 l.ogrodowy "Alan" 100 kwiat czerwono-wiśniowy, żółty środek, ~16cm 
(VII-VIII),  

= s/p 16,50   

2794 l.ogrodowy "All American Baby" 40 kwiat kremowy, różowy środek (V-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

3070 l.ogrodowy "Allan-a-dale" 100 kwiat bordowy, żółty środek, ~14cm (VII-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 16,00   

6829 l.ogrodowy "Always Afternoon" 60 kwiat różowo-fioletowy, bordowo-zielony 
środek, falbanka, ~14cm (VII-VIII),  

= s/p 17,50   

3304 l.ogrodowy "Amethyst Jewel" 60 kwiat fioletowy, jasny, mięsisty, falbanka, 
~18cm (VII-VII), liść zielony,  

= s/p 17,50   

3071 l.ogrodowy "Anna Warner" 60 kwiat różowo-żółty, ~12cm (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 16,00   

4515 l.ogrodowy "Annie Golightly" 100 kwiat czerwony, ~18cm (VII-VIII),  = s/p 19,00   
2834 l.ogrodowy "Antigua" 70 kwiat kremowy, później żółty, ~14cm (VII-VIII),  = s/p 16,00   
7491 l.ogrodowy "Arctic Snow" 70 kwiat biały, zielony środek, falbanka, ~14cm 

(VII-VIII),  
= s/p 17,50   

0188 l.ogrodowy "Atlas" 110 kwiat żółty, jasny, ~14cm,  = s/p 16,00   
2034 l.ogrodowy "Bela Lugosi" 70 kwiat purpurowy, żółty środek, ~16cm (VII-

VIII), liść zielony,  
= s/p 25,00   

1121 l.ogrodowy "Big Time Happy" 50 kwiat żółty, powtarza kwitnienie (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

9466 l.ogrodowy "Black Watch" 70 kwiat bordowy, ciemny, żółty środek, ~16cm 
(VII-VII), liść zielony, tetraploid,  

= s/p 20,00   

2035 l.ogrodowy "Blackberry Candy" 70 kwiat żółty, bordowy środek (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

3087 l.ogrodowy "Blazing Violet" 80 kwiat fioletowy, żółty środek, ~16cm (VII-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 20,00   

8251 l.ogrodowy "Bold Ruler" 90 kwiat łososiowo-różowy, ~14cm (VII-VIII),  = s/p 16,50   
0190 l.ogrodowy "Bonanza" 70 kwiat żółty, brązowy środek (VI-IX),  = s/p 14,90   
7103 l.ogrodowy "Bowl of Cream" 80 kwiat kremowy, pełny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 26,00   

11080 l.ogrodowy "Brillant Glow" 120 kwiat pomarańczowy, okazały,  Nowość = s/p 21,00   
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2845 l.ogrodowy "By Myself" 80 kwiat pomarańczowo-żółty, ~18cm (VII-VIII), 
liść zielony, tetraploid,  

= s/p 16,00   

3091 l.ogrodowy "Calico Spider" 80 kwiat pomarańczowy, brązowy środek, ~16cm 
(VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 14,70   

7140 l.ogrodowy "Catherine Woodbery" 90 kwiat liliowy, jasny, ~14cm (VII-VIII), liść 
zielony, diploid,  

= s/p 14,90   

9457 l.ogrodowy "Chattahoochee Rose" 80 kwiat różowy, zielony środek, ~18cm (VII-VII),  = s/p 19,50   
6114 l.ogrodowy "Cheese and Wine" 80 kwiat fioletowy, żółty pierścień, falbanka, 

bardzo efektowny (VII-VIII), liść zielony,  
= s/p 21,00   

2037 l.ogrodowy "Cherry Cheeks" 80 kwiat czerwono-różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 17,50   
8548 l.ogrodowy "Cherry Tiger" 60 kwiat czerwono-biały, zielony środek, ~14cm 

(VII-VIII),  
= s/p 23,00   

9503 l.ogrodowy "Chicago Apache" 60 kwiat czerwony, falbanka (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 17,50   
6728 l.ogrodowy "Chicago Heirloom" 110 kwiat różowy, jasny, liliowo-żółty środek (VII-

VIII),  
= s/p 19,00   

6729 l.ogrodowy "Chicago Knobby" 60 kwiat purpurowo-fioletowy, żółty środek, 
~14cm (VII-VIII),  

= s/p 17,50   

8489 l.ogrodowy "Chicago Sunrise"  kwiat żółty, ~12cm (VII-VIII),  = s/p 13,40   
2038 l.ogrodowy "Children's Festival" 70 kwiat łososiowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   

11029 l.ogrodowy "Chokecherry 
Mountain" 

90 kwiat purpurowo-purpurowy, intensywny (VII-
VII),  Nowość 

= s/p 31,00   

8465 l.ogrodowy "Christmas Is" 70 kwiat czerwony, zielony środek, ~12cm (VII-
VIII),  

= s/p 16,50   

3305 l.ogrodowy "Circles and Stripes" 80 kwiat żółty, brązowy środek, ~16cm (VI-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 28,00   

6553 l.ogrodowy "Commandment" 100 kwiat pomarańczowy, w odcieniach, ~18cm 
(VII-VIII),  

= s/p 16,00   

3092 l.ogrodowy "Coral Shell" 80 kwiat czerwony, jasny, żółty środek, ~16cm 
(VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 16,50   

9743 l.ogrodowy "Corky" 80 kwiat żółto-brązowy, duży (VI-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9077 l.ogrodowy "Cosmopolitan" 40 kwiat czerwono-bordowy, ~8cm (VII-VIII),  = s/p 14,90   
7060 l.ogrodowy "Crimson Pirate" 70 kwiat czerwony, żółty środek, ~14cm (VII-IX),  = s/p 14,90   
1050 l.ogrodowy "Crinkled Fantasy" 80 kwiat kremowo-bordowy, pełny (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 26,00   

7108 l.ogrodowy "Daria" 80 kwiat bordowy, żółty brzeg, fryzowany (VII-
VIII), liść zielony,  

= s/p 24,40   

2042 l.ogrodowy "David Cox" 60 kwiat czerwony, żółty środek (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 17,50   

3095 l.ogrodowy "Deviltry" 70 kwiat czerwono-bordowy, żółty środek, ~14cm 
(VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 17,00   

7136 l.ogrodowy "Dominic" 80 kwiat bordowy, ciemny, jasny środek, ~14cm 
(VII-VII),  

= s/p 20,00   

9044 l.ogrodowy "Double Firecracker" 120 kwiat czerwony, pełny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 28,00   
8246 l.ogrodowy "Double River Wye" 90 kwiat żółty, pełny (VII-VIII), liść zielony, diploid,  = s/p 16,00   
9505 l.ogrodowy "Ed Murray" 90 kwiat purpurowy, ciemny, drobny (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 17,50   

10057 l.ogrodowy "Eenie Weenie" 40 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 21,00   
8247 l.ogrodowy "El Desperado" 90 kwiat żółty, bordowy pierścień, żółto-zielony 

środek, ~12cm (VII-VIII),  
= s/p 17,50   

9463 l.ogrodowy "Erin Farmer" 70 kwiat różowy, w odcieniach, ~16cm (VII-VII),  = s/p 14,70   
11030 l.ogrodowy "Exotic Spider" 50 kwiat czerwony (VIII-VIII),  Nowość = s/p 31,00   
0192 l.ogrodowy "Frans Hals" 90 kwiat żółty, czerwony środek, ~14cm (VI-IX),  = s/p 14,70   
6731 l.ogrodowy "Gentle Shepherd" 80 kwiat biały, żółty środek, ~12cm (VII-VIII), liść 

zielony, diploid,  
= s/p 17,50   

11000 l.ogrodowy "Girl Scout" 60 kwiat żółto-zielony (VII-VIII),  = s/p 21,00   
6916 l.ogrodowy "Golden Chimes" 90 kwiat żółty, intensywny, bardzo duży (VII-VIII), 

liść zielony,  
= s/p 17,50   

0063 l.ogrodowy "Golden Zebra" 70 kwiat żółty (VII-VIII), liść żółto-zielony,  = s/p 38,00   
6732 l.ogrodowy "Green Flutter" 50 kwiat żółto-cytrynowy, zielony środek, ~8cm 

(VII-VIII),  
= s/p 16,50   

6555 l.ogrodowy "Greenland" 100 kwiat żółto-złocisty (VII-VII), liść zielony,  = s/p 17,50   
9455 l.ogrodowy "Hallowday" 80 kwiat pomarańczowo-różowo-biały, ~18cm (VI-

VI),  
= s/p 16,00   

6115 l.ogrodowy "Her Majestry Wizard" 120 kwiat fioletowy, żółty pierścień, falbanka, 
okazały (VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 18,00   

6733 l.ogrodowy "Hey There" 70 kwiat bordowo-karminowy, żółty środek, 
~16cm (VII-VIII),  

= s/p 20,00   

9744 l.ogrodowy "Holiday Delight" 90 kwiat czerwono-pomarańczowy, duży (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 17,50   
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4468 l.ogrodowy "Insenescence" 70 kwiat pomarańczowo-różowy, pomarańczowy 
środek, ~14cm (VII-VII),  

= s/p 16,50   

1052 l.ogrodowy "Irrestitable Charm" 80 kwiat żółto-czerwony, falbanka (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 26,00   

6831 l.ogrodowy "James Marsh" 80 kwiat czerwony, zielony środek, falbanka, 
mięsisty (VII-VIII),  

= s/p 19,00   

6678 l.ogrodowy "Jan Paweł II" 120 kwiat czerwono-brązowo-pomarańczowy (VII-
VIII),  

= s/p 38,00   

9506 l.ogrodowy "Joan Senior" 70 kwiat kremowo-biały (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 20,00   
1123 l.ogrodowy "Jockey Club" 50 kwiat fioletowo-bordowy, piękny (VI-VII), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

9507 l.ogrodowy "Kardynał Wyszyński" 70 kwiat czerwony, żółty środek, falbanka (VII-
VII), liść zielony,  

= s/p 38,00   

3098 l.ogrodowy "Katie" 60 kwiat czerwony, białe smugi, ~16cm (VII-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 16,50   

9464 l.ogrodowy "Kent's Favorite Two" 70 kwiat czerwony, żółty środek, ~12cm (VII-VII),  = s/p 20,40   
11031 l.ogrodowy "Lemon Bells" 80 kwiat żółty, jasny, okazały (VI-VII),  Nowość = s/p 17,90   
2081 l.ogrodowy "Little Bumble" 40 kwiat żółty, bordowy pierścień, żółty środek, 

piękny (VII-VIII), liść zielony,  
= s/p 14,90   

7061 l.ogrodowy "Luxury Lace" 70 kwiat różowy, bardzo efektowny (VI-IX),  = s/p 14,90   
7112 l.ogrodowy "Martina Verheart" 80 kwiat fioletowo-kremowy, falbanka, duży (VI-

VII), liść zielony,  
= s/p 24,40   

8337 l.ogrodowy "Mary Todd" 70 kwiat żółty, falbanka, ~14cm (VI-VII), liść 
zielony, tetraploid,  

= s/p 14,90   

9509 l.ogrodowy "Mauna Loa" 60 kwiat pomarańczowo-czerwony (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 17,50   

10025 l.ogrodowy "Mini Pearl" 40 kwiat łososiowo-kremowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 17,90   
9458 l.ogrodowy "Molokai" 80 kwiat żółto-cytrynowy, zielony środek, ~16cm 

(VII-VII),  
= s/p 16,00   

7494 l.ogrodowy "Moonlit Masquerade" 70 kwiat kremowy, fioletowy pierścień, żółty 
środek, falbanka (VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 23,00   

9050 l.ogrodowy "My Reggae Tiger" 90 kwiat czerwony (VI-VII),  = s/p 23,00   
9634 l.ogrodowy "Night Embers" 80 kwiat bordowo-brązowy, pełny (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 21,00   

9510 l.ogrodowy "Nile Crane" 90 kwiat liliowo-różowy, zielony środek, oryginalny 
(VII-VII), liść zielony,  

= s/p 17,50   

0925 l.ogrodowy "Orange Beauty" 90 kwiat żółty, ciemny, ~18cm (VII-VIII),  = s/p 13,40   
9511 l.ogrodowy "Orchid Candy" 60 kwiat różowy, bordowy środek, falbanka (VII-

VIII), liść zielony,  
= s/p 17,50   

8876 l.ogrodowy "Pale Yellow"  kwiat żółty (VII-VIII),  = s/p 14,90   
8250 l.ogrodowy "Pandora's Box" 70 kwiat kremowy, fioletowy pierścień, żółty 

środek, ~10cm (VII-VIII), liść zielony, diploid,  
= s/p 17,50   

9781 l.ogrodowy "Pardon Me" 55 kwiat czerwony, żółty środek (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

6565 l.ogrodowy "Parian China" 100 kwiat kremowo-pomarańczowy, zielony środek, 
~16cm (VII-VIII),  

= s/p 16,50   

9456 l.ogrodowy "Persian Palace" 80 kwiat różowo-pomarańczowy, ~16cm (VII-VI),  = s/p 16,00   
0876 l.ogrodowy "Pink Damask" 90 kwiat różowy, żółty środek (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 13,40   

11032 l.ogrodowy "Piquante" 70 kwiat pomarańczowo-czerwony (VIII-VIII), Nowość= s/p 17,90   
10058 l.ogrodowy "Pizza" 80 kwiat łososiowo-różowy, żółty środek, piękny 

(VI-VII), liść zielony,  
= s/p 21,00   

10026 l.ogrodowy "Polish Truffle" 50 kwiat łososiowo-różowy, pełny (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 31,00   

4450 l.ogrodowy "Prairie Blue Eyes" 100 kwiat lawendowo-fioletowy, ciemny brzeg, 
falbanka, ~12cm (VII-VIII),  

= s/p 16,50   

8338 l.ogrodowy "Purple Bicolor" 70 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII),  = s/p 18,00   
0877 l.ogrodowy "Purple Waters" 90 kwiat bordowy, żółty środek, ~14cm (VII-VIII),  = s/p 14,70   

10098 l.ogrodowy "Radiant Greetings" 90 kwiat pomarańczowy, bordowy pierścień, żółty 
środek (VII-VIII),  

= s/p 21,00   

6843 l.ogrodowy "Rare China" 100 kwiat żółto-różowy, ~16cm (VII-VII), liść 
zielony, diploid,  

= s/p 17,70   

2886 l.ogrodowy "Red Pinocchio" 70 kwiat czerwony (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
2803 l.ogrodowy "Red Rum" 40 kwiat czerwony, pomarańczowy środek, uroczy 

(VII-VII), liść zielony,  
= s/p 14,90   

8339 l.ogrodowy "Rocket City" 70 kwiat czerwono-pomarańczowy (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

3100 l.ogrodowy "Ruby Queen" 130 kwiat czerwony, żółty środek, ~14cm (VII-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 16,50   

7475 l.ogrodowy "Ruby Stella" 40 kwiat bordowy, ~6cm (VII-VIII),  = s/p 14,90   
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6734 l.ogrodowy "Russian Rhapsody" 70 kwiat purpurowo-fioletowy, ~16cm (VII-VIII),  = s/p 14,90   
9054 l.ogrodowy "Sabine Bauer" 70 kwiat kremowo-bordowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 28,00   
7062 l.ogrodowy "Sammy Russel" 80 kwiat czerwony, ~14cm (VII-X),  = s/p 14,90   
7138 l.ogrodowy "Sand Sandals" 100 kwiat pomarańczowo-czerwony, ~14cm (VII-

VII),  
= s/p 18,00   

4445 l.ogrodowy "Saucy Lulu" 100 kwiat pomarańczowy, zielony środek, ~18cm 
(VII-VIII),  

= s/p 17,00   

6735 l.ogrodowy "Scaramouche" 70 kwiat liliowy, fioletowy pierścień, żółty środek, 
~14cm (VII-VIII),  

= s/p 25,00   

8595 l.ogrodowy "Shola" 70 kwiat czerwono-żółty, ~18cm,  = s/p 20,00   
1132 l.ogrodowy "Silent Sentry" 60 kwiat purpurowy, kremowy środek, bardzo 

efektowny (VII-VIII), liść zielony,  
= s/p 17,50   

8491 l.ogrodowy "Siloam Bumblebee" 40 kwiat żółty, brązowy środek, ~8cm (V-VIII),  = s/p 17,00   
9056 l.ogrodowy "Siloam Double 

Classic" 
80 kwiat różowy, piękny (VII-VIII),  = s/p 18,00   

10027 l.ogrodowy "Siloam Little Girl" 40 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 20,50   
1162 l.ogrodowy "Smuggler's Gold" 60 kwiat żółto-brązowy, żółty środek, falbanka (VI-

VII), liść zielony,  
= s/p 17,50   

6736 l.ogrodowy "Sombrero Way" 60 kwiat łososiowy, ~14cm (VII-VIII),  = s/p 17,50   
3207 l.ogrodowy "Star of Tennessee" 90 kwiat żółty, ciemny, ~16cm (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 15,00   

9512 l.ogrodowy "Starling" 80 kwiat purpurowo-brązowy, żółty środek, duży 
(VII-VII), liść zielony,  

= s/p 20,00   

7510 l.ogrodowy "Stella de Oro" 30 kwiat żółty (VII-VIII),  = s/p 10,00   
4480 l.ogrodowy "Strawberry Candy" 80 kwiat różowy, bordowy pierścień, żółto-zielony 

środek, ~10cm (VII-VIII), liść zielony, tetraploid, 
= s/p 19,00   

6567 l.ogrodowy "Sugar Candy" 100 kwiat fioletowy, pomarańczowy środek, ~14cm 
(VII-VII),  

= s/p 19,00   

3547 l.ogrodowy "Summer Wine" 100 kwiat fioletowy, ciemny, falbanka, bardzo 
efektowny (VI-VII),  

= s/p 14,90   

9074 l.ogrodowy "Texas Sunlight" 70 kwiat żółto-pomarańczowy, ~8cm (VII-VII),  = s/p 13,40   
8973 l.ogrodowy "Three Tears" 60 kwiat pomarańczowy, półpełny (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 17,50   

6557 l.ogrodowy "Thumbelina" 40 kwiat żółto-złocisty, nieduży (VI-VII), liść 
zielony,  Nowość 

= s/p 17,90   

3102 l.ogrodowy "Tick Tock" 80 kwiat beżowy, brązowy środek, ~14cm (VII-
VIII), liść zielony,  

= s/p 16,00   

8599 l.ogrodowy "Tigger" 70 kwiat pomarańczowo-czerwony, żółty pasek, 
falbanka, ~12cm (VII-VIII), liść zielony, 
tetraploid,  

= s/p 17,50   

3103 l.ogrodowy "Toreador's Cape" 70 kwiat czerwony, żółty środek, ~12cm (VII-VIII), 
liść zielony,  

= s/p 19,00   

6680 l.ogrodowy "Varsity" 90 kwiat beżowy (VII-VIII),  = s/p 17,50   
3580 l.ogrodowy "White Formal" 100 kwiat biało-kremowy, falbanka, duży, ~14cm 

(VII-VII),  
= s/p 17,00   

1165 l.ogrodowy "White Temptation" 70 kwiat kremowo-biały, zielony środek (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 20,00   

9513 l.ogrodowy "Witch's Timble" 40 kwiat kremowy, bordowy środek (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

11122 l.ogrodowy "Yazoo Fuchsia Fairy" 70 kwiat bordowo-czerwony (VII-VIII),  Nowość = s/p 19,00   
9454 l.ogrodowy "Yellow Champagne" 80 kwiat żółty, ~16cm (VII-VII),  = s/p 13,40   
9328 l.pomarańczowy "Gladys Perry" 

(H.aurantiaca) 
90 kwiat pomarańczowy, żółte smugi, ~12cm (VI-

VI),  
+ s/p 10,70   

7300 l.rdzawy "Kwanso Variegata" 
(H.fulva) 

150 kwiat pomarańczowy, półpełny (VII-VIII), liść 
zielony, jasne paski, diploid,  

+ s/p 23,00   

0918 l.rdzawy "Kwanso" 150 kwiat pomarańczowy, pełny (VII-VIII), liść 
zielony, diploid,  

+ s/p 17,50   

1646 l.żółty (H.flava) 100 kwiat żółto-cytrynowy, ~10cm (VI-VII),  + s/p 13,40   
LIRIOPE (LIRIOPE) 

1291 l. (L.muscari) 25 kwiat liliowo-fioletowy (IX-XI),  = p 13,80   
9103 l. "Big Blue" 50 kwiat niebieski (VIII-X), liść zielony,  = p 14,90   
9014 l. (L.spicata) 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   

LNICA (LINARIA) 
1482 l. "Antique Silver" (L.anticaria) 20 kwiat fioletowy (VI-VIII),  = s 6,90   
3824 l. "(niebieski)" 5 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX),  = s 6,90   
2801 l. "Alba" 5 kwiat biały (VI-IX),  = s 6,90   
1403 l.bluszczykolistna (L.cymbalaria) 5 kwiat liliowy, jasna plama (V-VIII),  = p 6,90   
4347 l.bluszczykolistna "Alba" 5 kwiat biały (V-VIII),  = p 6,90   
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0498 l.purpurowa "Canon J.Went" 
(L.purpurea) 

60 kwiat różowy, jasny (VII-IX),  = s 7,00   

LULECZNICA (SCOPOLIA) 
7392 l.kraińska (S.carniolica) 40 kwiat kremowy (IV-V),  = p 22,00   

ŁUBIN (LUPINUS) 
1483 ł.niski "Russel (biały)" (L.nanus) 60 kwiat biały (VI-IX),  = s/p 10,00   
2538 ł.niski "Russel (czerwony)" 60 kwiat czerwony (VI-IX),  = s/p 10,00   
2539 ł.niski "Russel (niebieski)" 60 kwiat niebieski (VI-IX),  = s/p 10,00   
2541 ł.niski "Russel (żółty)" 60 kwiat żółty (VI-IX),  = s/p 10,00   

ŁUBINNIK (THERMOPSIS) 
0051 ł.lancetowaty (T.chinensis) 70 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony,  = s/p 16,80   

ŁYSZCZEC (GYPSOPHILA) 
3124 ł. "Rosenschleier" 40 kwiat różowy, jasny, półpełny (V-VII),  = s 14,90   
4353 ł. (G.fastigiata) 45 kwiat liliowy, w odcieniach (VI-VII),  - s 6,90   
6552 ł. "Silverstar" 40 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  - s 7,00   
1865 ł.rogownicowaty (G.cerastioides) 10 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, ciemny, 

kobierce,  
= p 10,00   

2916 ł.rozłogowy "Alba" (G.repens) 20 kwiat biały (V-VII), liść sino-zielony, kobierce,  = s 7,00   
5779 ł.rozłogowy "Knuddel" 15 kwiat biało-różowy (V-VII), liść sino-zielony, 

kobierce,  
= s 6,90   

0546 ł.rozłogowy "Rosea" 15 kwiat różowy (VI-VIII), liść sino-zielony, 
kobierce,  

= s 7,00   

0254 ł.wiechowaty "Snow Flake" 
(G.paniculata) 

100 kwiat biały (VI-VII),  - s 7,00   

MACIERZANKA (THYMUS) 
3182 m. "Bertram Anderson" 10 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść żółty, 

nakrapiany,  
- s 6,90   

0416 m. "Doone Valley" 15 kwiat różowy (VI-VIII), liść pstry,  - s 6,90   
7460 m. "Rasta" 5 kwiat liliowo-różowy (VI-VII), liść żółto-zielony,  - s 6,90   
6250 m. "Spicy Orange" 15 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, wąski,  - s 6,90   
5537 m. (T.lanuginosus) 5 liść zielono-szary, omszony,  -- s 7,00   
0415 m.cytrynowa "Aureus" 

(T.citriodorus) 
15 kwiat biały (VI-VIII), liść żółto-zielony,  - s 6,90   

0417 m.cytrynowa "Gold Stream" 15 kwiat liliowy (VII-VIII), liść żółto-zielony,  - s 6,90   
0418 m.cytrynowa "Golden Dwarf" 5 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść zielono-żółty,  - s 10,00   
7543 m.cytrynowa "Lemon Variegata" 15 liść żółto-zielony,  - s 10,00   
0420 m.cytrynowa "Silver Queen" 10 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść srebrzysty,  - s 6,90   
1880 m.Doerflera (T.doerfleri) 5 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść szary,  - s 6,90   
3765 m.Doerflera "Bressingham 

Seedling" 
5 kwiat różowy (VI-VIII), liść szaro-zielony,  - s 7,00   

1881 m.drobna (T.pygmaeus) 2 kwiat liliowy (VI-VIII), liść zielony, ciemny,  - s 6,90   
9537 m.karpacka (T.carpaticus) 7 kwiat różowo-fioletowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 10,00   
0998 m.piaskowa (T.serpyllum) 5 kwiat liliowy (V-VIII),  - s 6,90   
0028 m.piaskowa "Albus" 5 kwiat biały (V-VIII), liść zielony, jasny,  - s 6,90   
0029 m.piaskowa "Coccineus" 5 kwiat czerwony, w odcieniach (V-VII), liść 

zielony, ciemny,  
- s 6,90   

9794 m.piaskowa "Elfin" 5 kwiat różowo-fioletowy (VI-VII), liść zielony, 
owłosiony,  

- s 7,00   

8586 m.piaskowa "Highland Cream" 3 kwiat liliowy (V-VI), liść zielono-biały,  - s 7,00   
3054 m.piaskowa "Magic Carpet" 5 kwiat karminowo-różowy (VI-VII),  - s 6,90   
9126 m.wczesna "Pink Chintz" 

(T.praecox) 
2 kwiat różowy (IV-V), liść zielono-oliwkowy,  - s 7,00   

1931 m.wczesna "Red Carpet" 7 kwiat czerwony (V-VIII), liść zielony,  - s 7,00   
1504 m.wełnista (T.pseudolanuginosus) 5 kwiat liliowo-różowy (VI-VIII), liść zielono-szary, -- s 6,90   
8585 m.zwyczajna "Blondie" 

(T.pulegioides) 
15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  - s 6,90   

8693 m.zwyczajna "Foxley" 25 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony, biały brzeg,  - s 6,90   
0240 m.zwyczajna "Compactus" 15 kwiat liliowo-biały (V-VII), liść zielono-szary,  -- s 6,90   
9697 m.zwyczajna "Faustini" 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  -- s 6,90   

MAJÓWKA (SMILACINA) 
8518 m.groniasta (S.racemosa) 90 kwiat biały (V-VI), liść zielony, kępy,  + p 14,90   

11093 m.groniasta "Emily Moody" 40 kwiat biały (V-VI),  Nowość + p 33,00   
MAK (PAPAVER) 

3707 m.mieszaniec ogrodowy "Pacino" 
(P.miyabeanum) 

15 kwiat żółty (V-VI),  = s/p 7,00   

1958 m.syberyjski (P.nudicaule) 30 kwiat mix (V-VIII),  = s/p 10,00   
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MALWA (ALCEA) 
2130 m.różowa "Chater's Double 

Apricot" (A.rosea) 
180 kwiat łososiowy, pełny (V-IX), liść zielony,  = s 10,00   

0977 m.różowa "Chater's Pink" 180 kwiat różowy, pełny (VII-IX),  = s 10,00   
0976 m.różowa "Chater's Red" 180 kwiat czerwony, pełny (VII-IX),  = s 10,00   
0633 m.różowa "Chater's White" 180 kwiat biały, pełny (VII-IX),  = s 10,00   
0978 m.różowa "Chater's Yellow" 180 kwiat żółty, pełny (VII-IX),  = s 10,00   
3661 m.różowa "Nigra" 180 kwiat czarny, oryginalny (V-X),  = s 10,00   

MARZANKA (ASPERULA) 
7087 m. (A.capitata) 5 kwiat różowy (VI-VII),  - s/p 6,90   
1015 m.? (A.aristata) 30 kwiat biało-różowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   

MEHANIA (MEEHANIA) 
7099 m. "Japanblau" (M.urticifolia) 60 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  + s/p 10,80   

MELISA (MELISSA) 
3761 m.lekarska "Variegata" 

(M.officinalis) 
70 kwiat biały (VII-IX), liść zielony, nakrapiany,  = s 6,90   

MIECHUNKA (PHYSALIS) 
1263 m.rozdęta "Franchetii" 

(P.alkekengi) 
60 kwiat biały, pomarańczowe owoce (VII-IX),  = s/p 6,90   

9758 m.rozdęta "Gnome" 30 kwiat pomarańczowo-czerwony (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

MIECZNICA (SISYRINCHIUM) 
2017 m. (S.californicum) 20 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 6,90   
2121 m. "Album" 15 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 6,90   
3178 m. (S.striatum) 60 kwiat kremowy (VII-VIII),  = s/p 10,80   
1847 m.fioletowa (S.angustifolium) 20 kwiat niebiesko-fioletowy (V-VIII),  = s/p 6,90   

MIĘTA (MENTHA) 
8821 m. "Banana" 30 kwiat liliowy (VI-VII),  = s 6,90   

11098 m. "Basilmint" 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  Nowość = s 9,90   
9351 m. "Chocolate" 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielono-brązowy,  = s 6,90   
4479 m. "Eau de Cologne" 60 liść zielono-kremowy, miękki, aksamitny,  = s 6,90   
9696 m. "Hilary Sweet Lemon" 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  = s 6,90   
9352 m. "Memmelminze" 40 kwiat liliowy (V-VI),  = s 6,90   
1134 m.długolistna "Buddleja" 

(M.longifolia) 
60 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   

1133 m.imbirowa "Variegata" 
(M.gentillis) 

40 kwiat liliowy (V-VI), liść zielono-żółty,  = s 6,90   

11106 m.kosmata "Original Cuba" 
(M.villosa) 

40 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  Nowość = s 9,90   

3106 m.pieprzowa "Mitham" (M.piperita) 50  = s 7,00   
9355 m.pieprzowa "var.citrata Lemon" 40 kwiat liliowy (V-VI),  = s 6,90   
6383 m.wodna (M.aquatica) 60 kwiat liliowy, kulisty (VII-VIII), liść zielony,  ++ s 7,30   
3867 m.wonna "Variegata" 

(M.suaveolens) 
80 kwiat biały (VII-IX), liść zielony, jasny brzeg,  = s 6,90   

9104 m.zielona "Crispa" (M.spicata)   = s 6,90   
9353 m.zielona "Marokanische" 40 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony, jasny,  = s 6,90   
1995 m.zielona "Moroccan" 80 liść zielony,  = s 7,30   
9354 m.zielona "Nana" 15 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   

MIKOŁAJEK (ERYNGIUM) 
3093 m. (E.variifolium) 40 kwiat niebiesko-szary (VII-VIII), liść zielony, 

ciemny, jasne nerwy,  
= s 8,10   

1860 m.agawolistny (E.agavifolium) 100 liść zielony, jasny,  = s 10,00   
1352 m.alpejski (E.alpinum) 100 kwiat niebieski, w odcieniach (VII-VIII), liść 

srebrzysto-niebieski,  
- s 16,40   

2938 m.alpejski "Superbum" 80 kwiat niebiesko-srebrzysty (VI-VIII),  - s 17,50   
3830 m.jukkolistny (E.yuccifolium) 100 kwiat niebieski, jasny (VIII-IX), liść zielony,  -- s 14,90   
1264 m.płaskolistny (E.planum) 100 kwiat niebieski (VI-IX), liść srebrzysto-

niebieski,  
- s 10,80   

0340 m.płaskolistny "Blaukappe" 70 kwiat niebiesko-srebrzysty (VI-IX),  - s 10,00   
9740 m.płaskolistny "Blue Hobbit" 30 kwiat niebiesko-srebrzysty, pierzasty (VI-VII), 

liść zielony,  
- s 10,00   

MIODOWNIK (MELLITIS) 
9015 m.melisowaty "Royal Velvet 

Distinction" (M.melissophyllum) 
60 kwiat biało-różowy (VI-VIII),  = p 10,80   

MIODUNKA (PULMONARIA) 
1489 m. "Blues Meer" 20 kwiat niebieski (III-IV), liść zielony, włochaty,  + p 14,90   
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1492 m. "Moonshine" 30 kwiat biały (III-IV), liść biały, zielony brzeg,  + p 17,50   
8367 m. "Northern Lights" 25 kwiat liliowo-różowy (IV-V), liść biały, 

nakrapiany,  
+ p 18,00   

8611 m. "Opal" 30 kwiat biało-niebieski (III-IV), liść srebrzysty, 
białe plamy,  

+ p 14,90   

5295 m. "Rachel Vernie" 30 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony,  + p 21,00   
2098 m. "Shrimps on the Barbie" 40 kwiat różowy, intensywny, liść zielony, białe 

plamy,  
+ p 14,90   

4236 m. "Trevi Fountain" 40 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony, jasne plamy, 
wydłużony,  

+ p 14,90   

6933 m.czerwona (P.rubra) 40 kwiat czerwony (IV-V), liść zielony, jaskrawy,  + p 13,50   
1910 m.długolistna "Diana Clare" 

(P.longifolia) 
30 kwiat niebiesko-różowy (IV-V), liść zielono-

srebrzysty,  
+ s/p 14,90   

1911 m.plamista "Mrs Moon" 
(P.officinalis) 

20 kwiat czerwono-niebieski (III-IV), liść zielony, 
nakrapiany,  

+ p 14,90   

1109 m.pstra (P.saccharata) 15 kwiat różowo-fioletowy (IV-V), liść zielono-
biały,  

+ p 6,90   

MITELLA (MITELLA) 
6180 m.japońska "Variegata" 

(M.japonica) 
20 kwiat beżowy, oryginalny (VI-VII), liść zielony, 

nakrapiany,  
= p 18,00   

MODRAK (CRAMBE) 
2303 m.kaukaski (C.cordifolia) 200 kwiat biały (V-VI), liść niebiesko-zielony,  = s 14,90   

10041 m.wschodni "Morning Snow" 
(C.orientalis) 

80 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 27,40   

MOKRZYCA (MINUARTIA) 
11138 m.rozchodnikowata (M.sedoides) 8 kwiat biało-zielony (V-VII), liść zielony, 

błyszczący,  Nowość 
= s 9,90   

MORIZJA (MORISIA) 
7383 m. (M.monanthos) 10 kwiat żółty (IV-V),  = s 21,00   

MUKDENIA (ACERIPHYLLUM) 
9390 m.Rossa (A.rossii) 30 kwiat biały, oryginalny (IV-V), liść zielono-

purpurowy,  
= p 18,00   

7396 m.Rossa "Crimson Fans" 30 kwiat biały, oryginalny (IV-V), liść zielono-
purpurowy,  

= p 22,00   

9583 m.Rossa "Karasuba" 40 kwiat biały (IV-V), liść zielony, jesienią 
purpurowy,  

= p 19,60   

1006 m.Rossa "Nova Flame" 30 kwiat różowy (IV-V), liść zielono-purpurowy,  = p 18,00   
MYDLNICA (SAPONARIA) 

7608 m. "Max Frei" (S.lempergii) 60 kwiat różowy (VI-VII),  - s 10,80   
1407 m.bazyliowata (S.ocymoides) 25 kwiat różowy (V-VII),  - s 6,90   
0434 m.bazyliowata "Snow Tip" 25 kwiat biały, obfity (VI-VII),  - s 7,30   
8731 m.drobna (S.pumilo) 5 kwiat różowy (V-VI),  - s 8,50   
8575 m.lekarska "Alba Plena" 

(S.officinalis) 
60 kwiat biały, pełny (VII-X), liść zielony,  - s 10,80   

6393 m.lekarska "Plena" 60 kwiat liliowy, w odcieniach, pełny (VII-X),  - s 10,80   
1413 m.oliwska (S.oliviana) 5 kwiat różowy, jasny (V-VII), liść zielony, 

poduchy,  
= s 10,80   

NACHYŁEK (COREOPSIS) 
11013 n. "Pineapple Pie" 30 kwiat żółty, bordowy środek (VI-IX), liść 

zielony,  Nowość 
= s/p 13,00   

9266 n. (C.tripteris) 200 kwiat żółty (VII-IX), liść zielony,  = s 10,00   
7364 n.lancetowaty "Goldfink" 

(C.lanceolata) 
25 kwiat żółty (VI-VII),  = s 10,80   

0357 n.lancetowaty "Sterntaler" 50 kwiat żółto-brązowy (V-IX),  = s 10,00   
3821 n.okółkowy "Moonbeam" 

(C.verticillata) 
40 kwiat żółto-cytrynowy (VII-IX),  = s 7,30   

2799 n.okółkowy "Zagreb" 30 kwiat żółty (VII-IX),  = s 7,30   
0393 n.różowy "American's Dream" 

(C.rosea) 
30 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 7,00   

8734 n.wielkokwiatowy "Calypso" 
(C.grandiflora) 

40 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, jasny brzeg,  = s 10,00   

0356 n.wielkokwiatowy "Early Sunrise" 40 kwiat żółty (VI-IX),  = s 10,00   
9728 n.wielkokwiatowy "Solanna Golden 

Sphere" 
45 kwiat żółty, pełny (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,00   

NAPARSTNICA (DIGITALIS) 
3679 n.drobnokwiatowa (D.parviflora) 60 kwiat brązowo-czerwony, purpurowo-brązowa 

warga, grona (VII-IX),  
= s/p 6,90   
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3086 n.Mertona (D.mertonensis) 80 kwiat różowo-purpurowy (V-VI),  = s/p 10,00   
1468 n.purpurowa (D.purpurea) 200 kwiat mix (VI-VII),  = s/p 6,90   
3090 n.purpurowa "Apricot" 100 kwiat łososiowy (V-VII),  = s/p 10,00   
3682 n.purpurowa "Gloxiniaeflora" 200 kwiat mix, bardzo duży (V-VII),  = s/p 10,00   
2929 n.purpurowa "Snow Timble" 100 kwiat biały (V-VII),  = s/p 10,00   
6139 n.trojańska (D.trojana) 80 kwiat beżowy, ciemne żyłki (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s 9,90   

8721 n.zwyczajna "Creme Bell" 
(D.ambigua) 

50 kwiat kremowo-żółty (VI-VII),  = s/p 7,00   

4174 n.zwyczajna "Carillon" 40 kwiat kremowo-cytrynowy (VI-VII),  = s/p 7,00   
NARADKA (ANDROSACE) 

9843 n. (A.studiosorum) 15 kwiat różowy (V-V), liść zielony, owłosiony,  - s 10,80   
9842 n.? (A.lanuginosa) 15 kwiat biało-różowy (IV-V), liść zielono-szary,  = s/p 16,40   
8476 n.krwista (A.carnea) 15 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  = s 13,80   
1716 n.odroślowa (A.sarmentosa) 15 kwiat różowy (VI-VII),  - s 6,90   
1562 n.rojnikowata (A.sempervivoides) 5 kwiat różowy (IV-V),  = p 6,90   

NAWŁOĆ (SOLIDAGO) 
9680 n. "Hiddigeigei" 60 kwiat kremowy (VII-IX), liść żółty,  - s 18,00   
0143 n. "Laurin" 30 kwiat żółty, obfity (VIII-VIII),  - s 6,90   
9067 n. "Variegata" 60 kwiat kremowy (VII-IX), liść zielono-kremowy,  = s 16,40   
0797 n.kanadyjska "Goldkind" 

(S.canadensis) 
60 kwiat żółty (VII-VIII),  - s/p 10,00   

1674 n.karłowa (S.virgaurea) 30 kwiat żółty (VII-IX), liść zielony,  = s 6,90   
5533 n.sina (S.caesia) 70 kwiat żółty (IX-X),  = s 6,90   

NAWROT (BUGLOSSOIDES) 
2892 n.czerwonobłękitny 

(B.purpurocaeruleum) 
30 kwiat czerwono-niebieski (V-VI),  = s/p 7,30   

NIEZAPOMINAJKA (MYOSOTIS) 
3159 n.błotna (M.palustris) 30 kwiat niebieski (V-IX),  ++ s/p 7,00   
3699 n.błotna "Variegata" 20 kwiat niebieski (V-VIII), liść zielono-biały,  ++ s/p 7,00   

11043 n.trwała "Victoria Light Blue" 
(M.sylvatica) 

20 kwiat niebieski, jasny (IV-VII), liść zielony, Nowość= p 13,00   

NIPPONANTHEMUM (NIPPONANTHEMUM) 
8827 n. (N.nipponicum) 60 kwiat biały (VIII-IX),  = s 10,80   

ODĘTKA (PHYSOSTEGIA) 
1135 o.wirginijska (P.virginiana) 100 kwiat mix (VI-VIII),  + s/p 10,80   
0256 o.wirginijska "Bouquet Rose" 70 kwiat różowy, jasny (VII-IX),  + s/p 10,00   
0258 o.wirginijska "Rosea" 100 kwiat różowy, ciemny (VI-IX),  + s/p 10,00   
0257 o.wirginijska "Summer Snow" 80 kwiat biały (VII-IX),  + s/p 10,00   
4371 o.wirginijska "Variegata" 80 kwiat purpurowy (VII-VIII), liść zielony, jasny 

brzeg,  
+ s/p 10,00   

OMAN (INULA) 
1087 o.wąskolistny (I.ensifolia) 25 kwiat żółty (VI-VII),  = s 6,90   
2245 o.wspaniały (I.magnifica) 150 kwiat żółty (VI-VIII),  + s 10,00   

OMIEG (DORONICUM) 
2013 o.górski (D.austriacum) 120 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,00   
2931 o.wschodni "Little Leo" 

(D.orientale) 
35 kwiat żółty, podwójny (IV-V),  = p 7,30   

2933 o.wschodni "Magnificum" 50 kwiat żółty (IV-V),  = p 7,00   
ORLIK (AQUILEGIA) 

1965 o.alpejski (A.alpina) 40 kwiat niebieski (V-VII),  + s/p 8,10   
9710 o.błękitny "Crimson Star" 

(A.caerulea) 
30 kwiat czerwono-biały (VI-VII), liść zielony,  = s/p 8,10   

11004 o.błękitny "Earlybird Purple Blue" 30 kwiat fioletowy, niebieski środek, piękny (V-VI), 
liść zielony, kobierce,  Nowość 

= s/p 13,00   

11120 o.błękitny "Earlybird Purple White" 30 kwiat purpurowo-biały (V-VI), liść zielony, Nowość= s/p 13,00   
11005 o.błękitny "Earlybird Red Yellow" 30 kwiat czerwony, żółte oczko, piękny (V-VI), liść 

zielony,  Nowość 
= s/p 13,00   

11006 o.błękitny "Earlybird White" 30 kwiat biały, białe oczko, piękny (V-VI), liść 
zielony,  Nowość 

= s/p 13,00   

11007 o.błękitny "Earlybird Yellow" 30 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  Nowość = s/p 13,00   
4139 o.błękitny "Spring Magic Blue and 

White" 
60 kwiat niebiesko-biały (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

4143 o.błękitny "Spring Magic Rose and 
White" 

60 kwiat różowo-biały (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

9082 o.błękitny "Spring Magic White" 35 kwiat biały (IV-V),  = s/p 10,00   
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8712 o.błękitny "Spring Magic Yellow" 60 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
9845 o.kanadyjski (A.canadensis) 30 kwiat czerwono-żółty (V-VI), liść zielony,  = s/p 10,80   
0988 o.ogrodowy "Kristal" 60 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 8,10   
0989 o.ogrodowy "Maxi" 60 kwiat żółty (VI-VII),  = s/p 8,10   
1318 o.pospolity (A.vulgaris) 60 kwiat fioletowo-niebieski (V-VII), liść zielony,  = s/p 7,00   
7214 o.pospolity "Black Barlow" 80 kwiat fioletowy, ciemny, pełny (V-VI),  = s/p 10,00   
0378 o.pospolity "Heidi" 70 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 10,00   
0380 o.pospolity "Nora Barlow" 80 kwiat różowo-kremowy, pełny (V-VI),  = s/p 10,00   
9773 o.pospolity "Ruby Port" 70 kwiat bordowy, pełny (V-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
9713 o.pospolity "Winky Blue & White 

Double" 
70 kwiat niebiesko-biały, pełny (V-VI), liść zielony,  = s/p 8,10   

9714 o.pospolity "Winky Red & White 
Double" 

70 kwiat czerwono-biały, pełny (V-VI), liść zielony,  = s/p 8,10   

9715 o.pospolity "Winky White & White 
Double" 

70 kwiat biały, pełny (V-VI), liść zielony,  = s/p 8,10   

4029 o.pospolity "Woodside Gold" 70 kwiat różowo-fioletowy (V-VI), liść żółty, później 
zielony,  

= s/p 6,90   

6510 o.pospolity "Woodside Strain" 70 kwiat purpurowo-niebieski (V-VI), liść żółty, 
ciemniejsze plamy,  

= s/p 6,90   

9132 o.różnobarwny (A.discolor) 15 kwiat biało-niebieski (V-VI), liść zielono-szary,  = s 10,80   
0721 o.wachlarzowaty "Mini Star" 

(A.flabellata) 
15 kwiat biało-niebieski (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   

9474 o.wachlarzowaty "Rosea" 20 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   
1966 o.złocisty "Yellow Queen" 

(A.chrysantha) 
90 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  = s/p 10,00   

OSTROGOWIEC (CENTRANTHUS) 
2759 o.czerwony "Albus" (C.ruber) 60 kwiat biały (V-VIII),  = s 6,90   
2760 o.czerwony "Coccineus" 80 kwiat czerwony (VI-IX),  = s 10,00   

OSTROŁÓDKA (OXYTROPIS) 
9659 o. (O.magelantha) 20 kwiat fioletowy (VI-VII), liść zielony,  = s 21,00   

OSTROŻEŃ (CIRSIUM) 
6371 o. "Atropurpureum" (C.rivulare) 120 kwiat purpurowo-bordowy (VII-VIII), liść szaro-

zielony, kłujący,  
= s 10,80   

OSTRÓŻKA (DELPHINIUM) 
1487 o. "Dark Blue" (D.Magic Fountains) 90 kwiat fioletowo-niebieski, okazały (V-VII), liść 

zielony,  
= s/p 10,00   

9964 o. "Deep Rose White Bee" 80 kwiat różowy, białe oczko, bardzo efektowny 
(VI-VIII), liść zielony,  

= s/p 10,00   

11132 o. "Sky Blue White Bee" 80 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielony,  Nowość = s/p 13,00   
2902 o.grupa Beladonna "Bellamosum" 

(D.x Beladonna) 
120 kwiat niebieski, ciemny (VI-X),  = s/p 8,10   

2905 o.grupa Beladonna "Casa Blanca" 150 kwiat biały (VI-X),  = s/p 8,10   
2908 o.grupa Beladonna "Cliveden 

Beauty" 
150 kwiat niebieski, jasny (VI-X),  = s/p 8,10   

0530 o.grupa Pacific "Astolat" 
(D.Pacific) 

180 kwiat różowy, pełny (VI-IX),  = s/p 10,00   

0531 o.grupa Pacific "Black Knight" 180 kwiat granatowy, pełny (VI-IX),  = s/p 10,00   
0532 o.grupa Pacific "Blue Bird" 180 kwiat niebieski, białe oczko, pełny (VI-IX),  = s/p 10,00   
0534 o.grupa Pacific "Galahad" 180 kwiat biały, pełny (VI-IX),  = s/p 10,00   
0539 o.grupa Pacific "Summer Skies" 180 kwiat niebieski, jasny (VI-IX),  = s/p 10,00   
0406 o.wielkokwiatowa "Blauer Zwerg" 

(D.grandiflorum) 
40 kwiat niebieski (VI-IX),  = s/p 8,10   

8735 o.wielkokwiatowa "Delphix Rose"   = s/p 8,10   
8713 o.wyniosła "Excalibur Dark Blue" 

(D.elatum) 
100 kwiat niebieski, ciemny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

8715 o.wyniosła "Excalibur Light Blue" 100 kwiat niebieski, jasny (VI-VIII),  = s/p 10,00   
8717 o.wyniosła "Excalibur Lilac Rose" 100 kwiat liliowo-różowy (VI-VIII),  = s/p 10,00   
8719 o.wyniosła "Excalibur Pure White" 100 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 10,00   

10042 o.wyniosła "Pink Punch" 120 kwiat różowy, intensywny, ciemne oczko (VI-
VII), liść zielony,  

= s/p 22,60   

OŻANKA (TEUCRIUM) 
6226 o.Ackermanna (T.ackermannii) 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść srebrzysty,  = s 16,40   
6228 o.górska (T.montanum) 10 kwiat kremowy, uroczy (VII-VIII), liść zielony,  = s 10,80   
2524 o.nierównoząbkowa "Crispa" 

(T.scorodonia) 
30 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony, jasny, 

f.krzaczasta,  
= s/p 6,90   

PAJĘCZNICA (ANTHERICUM) 
11137 p. (A.undulatum) 50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony,  Nowość = s 18,10   
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2175 p.gałęzista (A.ramosum) 90 kwiat biały (VI-VI),  - s 18,00   
1120 p.liliowata (A.liliago) 80 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s/p 17,50   

PARIS (PARIS) 
9883 p.? (P.incompleta) 25 kwiat biały, wspaniały (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   

PARONYCHIA (PARONYCHIA) 
1786 p.Kapeli (P.kapela) 5 kwiat biało-srebrzysty (V-VII), liść niebiesko-

zielony,  
- s 7,00   

PARZYDŁO (ARUNCUS) 
8312 p. "Horatio" 80 kwiat kremowy (VI-VII),  + p 18,00   
2703 p. "Zweiweltenkind" 150 kwiat biały (VI-VII),  + p 7,30   
1569 p.drobne (A.aethusifolius) 30 kwiat kremowo-biały (VI-VII),  = p 7,00   
1128 p.leśne (A.sylvester) 180 kwiat kremowo-biały (VI-VII),  = p 14,90   
3339 p.leśne "Kneiffii" 80 kwiat biały (VI-VII),  = p 10,00   
0017 p.leśne "Woldemar Meier" 80 kwiat kremowy (VI-VII), liść zielony,  = p 18,00   

PATRINIA (PATRINIA) 
9884 p.? (P.scabiosifolia) 150 kwiat żółty, oryginalny (VII-VIII), liść zielony,  = s 16,40   

PELTOBOJKINIA (PELTOBOYKINIA) 
7531 p. (P.tellimoides) 80 kwiat żółto-biały (VI-VII), liść zielony, duży, 

kępy,  
+ p 7,30   

PEŁNIK (TROLLIUS) 
9388 p. "Cheddar" 60 kwiat kremowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 18,00   
6594 p. (T.altaicus) 50 kwiat pomarańczowo-żółty (V-VII), liść zielony,  = p 14,90   
0804 p.chiński "Goldkoenigin" 

(T.chinensis) 
80 kwiat pomarańczowy (VI-IX),  ++ s/p 10,80   

5409 p.drobny (T.pumilus) 30 kwiat żółty (V-VIII),  = s/p 7,30   
1638 p.europejski (T.europaeus) 60 kwiat żółty, w odcieniach (V-IX),  ++ s/p 14,90   
6807 p.ogrodowy "Lemon Queen" 

(T.cultorum) 
50 kwiat żółto-cytrynowy (V-VI),  + s/p 10,80   

6808 p.ogrodowy "Prichard's Giant" 80 kwiat pomarańczowy, ciemny, okazały (VI-VII),  + s/p 10,80   
PENSTEMON (PENSTEMON) 

9021 p. (P.canescens) 80 kwiat niebiesko-biały (VI-VII),  = s/p 10,80   
1790 p. (P.confertus) 10 kwiat żółty, jasny (V-VI),  = s/p 10,80   
9183 p. (P.kunthii) 50 kwiat czerwony (V-VII),  = s 10,80   
9826 p. (P.mensarum) 40 kwiat niebieski (V-VIII), liść niebieski, ciemny,  = s 17,90   
8358 p. "var.tolmiei" 15 kwiat niebieski (V-VI),  = s/p 6,90   
6581 p. (P.serrulatus) 40 kwiat niebiesko-fioletowy (VIII-IX), liść zielony,  = s 10,80   
9885 p.? (P.hallii) 15 kwiat niebiesko-fioletowy, uroczy (VI-VII), liść 

zielony,  
- s 13,80   

3008 p.bródkowy "Coccineus" 
(P.barbatus) 

120 kwiat czerwony (VII-IX), liść bordowy,  = s/p 10,00   

2052 p.Hartwega "Polaris Red" 
(P.hartwegii) 

50 kwiat czerwony, biały środek (VI-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 13,00   

0577 p.kosmaty "Pygmaeus" 
(P.hirsutus) 

15 kwiat niebiesko-biały (VI-VII), liść czerwony,  = s/p 6,90   

3010 p.palczasty "Husker Red Strain" 
(P.digitalis) 

100 kwiat biało-purpurowy (VI-VIII), liść brązowo-
purpurowy,  

= s/p 10,00   

PHACELIA (PHACELIA) 
1083 p.Bolandera (P.bolanderii) 30 kwiat niebiesko-liliowy (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   

PIASKOWIEC (ARENARIA) 
1556 p.górski (A.montana) 10 kwiat biały (V-VIII), liść zielony, ciemny, kępy,  = p 7,00   

PIERWIOSNEK (PRIMULA) 
10077 p. "Barbara Midwinter" 10 kwiat fioletowo-różowy (IV-V), liść zielony,  = p 13,80   
9670 p. "Dark Rosaleen" 15 kwiat bordowo-biały (IV-V), liść zielono-

brązowy,  
= p 16,40   

11136 p. "Francesca" 15 kwiat żółto-zielony, pełny (IV-V),  Nowość = p 19,40   
0092 p. "Mc Watts Cream" 25 kwiat kremowy (V-VI), liść zielony,  = p 16,40   
0974 p. "Moreana" 30 kwiat purpurowy, ciemny (VI-IX),  = p 7,30   
6793 p. "Garryarde Guinevere" 20 kwiat różowy (IV-V), liść zielono-purpurowy,  + p 10,80   
7600 p. (P.venusta) 15 kwiat karminowy (IV-V),  + p 10,80   
1153 p.Beesa (P.beesiana) 40 kwiat purpurowo-czerwony (VI-VII),  + s/p 7,30   
1375 p.Bulleya (P.bulleyana) 40 kwiat pomarańczowy (V-VII),  + p 7,30   
1808 p.chiński (P.vialii) 60 kwiat czerwono-niebieski (IV-VI),  ++ p 7,30   
1156 p.gruziński (P.juliae) 20 kwiat mix (III-V),  + p 6,90   
5446 p.japoński "Alba" (P.japonica) 50 kwiat biały (V-VII),  + p 7,30   
0884 p.japoński "Miller's Crimson" 40 kwiat czerwony, ciemny (V-VII),  + p 7,30   
1154 p.kwiecisty (P.florindae) 70 kwiat żółty, jasny (VI-VIII),  ++ p 6,90   
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0096 p.lekarski "Katy Mc Sparron" 
(P.veris) 

15 kwiat żółty, pełny (V-VI), liść zielony,  + p 18,00   

2465 p.łyszczak (P.auricula) 20 kwiat mix (IV-VI), liść zielony,  + p 13,80   
1155 p.łyszczak "(żółty)" 20 kwiat żółty (IV-VI), liść zielony,  + p 7,30   
5483 p.łyszczak "Gigantea" 20 kwiat mix (V-VI), liść zielony, jasny,  + p 7,30   
3174 p.pruhonicki "Wanda" 

(P.pruhoniciana) 
10 kwiat purpurowo-fioletowy (IV-VI),  + p 6,90   

0778 p.różowy "Gigas" (P.rosea) 20 kwiat karminowo-czerwony (III-IV),  ++ p 7,30   
7599 p.Siebolda "Alba" (P.sieboldii) 30 kwiat biały (VI-VII),  + p 13,80   
1093 p.Siebolda "Kotobuki" 15 kwiat fioletowo-różowy, bardzo efektowny (V-

VI), liść zielony,  
+ p 18,00   

10078 p.Siebolda "Momiji Bashi" 15 kwiat różowy, białe smugi, uroczy (V-VI), liść 
zielony,  

+ p 22,60   

3891 p.Siebolda "Rosea" 30 kwiat purpurowy, w odcieniach (VI-VII), liść 
zielony,  

+ p 13,80   

7229 p.szorstki (P.hirsuta) 10 kwiat purpurowy (VI-VII), liść zielony, mięsisty,  = p 15,20   
1374 p.wyniosły (P.elatior) 30 kwiat mix (IV-VI),  + s/p 10,00   
0774 p.ząbkowany "Alba" (P.denticulata) 30 kwiat biały (III-IV),  = p 7,30   
0776 p.ząbkowany "Blaue Auslese" 30 kwiat niebieski (III-IV),  = p 7,30   
0775 p.ząbkowany "Rubin" 30 kwiat purpurowo-czerwony (III-IV),  = p 7,30   

PIERWIOŚNIK (VITALIANA) 
1888 p. (V.primuliflora) 4 kwiat żółty (IV-V), liść szary, poduchy,  = s 10,80   

PIĘCIORNIK (POTENTILLA) 
9668 p. "Arc-en-Ciel" 40 kwiat czerwono-bordowy, pełny (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 18,00   

5294 p. "Volcan" 40 kwiat czerwony, intensywny, pełny (V-VII), liść 
zielony,  

= s/p 18,00   

6531 p. "Goldrausch" 10 kwiat żółty (V-VII),  = s/p 8,10   
3168 p. (P.cuneata) 10 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony,  = s 14,90   
7104 p. (P.rigoi) 5 kwiat żółty (V-VI),  = s/p 6,90   
3175 p. "Nuuk" 10 kwiat biały (V-VI),  = s 6,90   
3171 p.błotny (P.palustris) 25 kwiat czerwony (VI-VII),  ++ s/p 7,00   
1800 p.krwisty (P.atrosanguinea) 60 kwiat czerwony (VI-IX),  = s/p 10,00   
581 p.krwisty "Gibson's Scarlet" 40 kwiat czerwony (VI-VIII), liść zielono-siny,  = s/p 17,90   

1803 p.lśniący (P.nitida) 10 kwiat różowy, jasny (V-IV), liść szary,  - s 8,10   
0773 p.nepalski "Miss Willmoth" 

(P.nepalensis) 
50 kwiat różowy (VII-VIII),  = s/p 7,00   

1802 p.Neumanna (P.neumanniana) 10 kwiat żółto-żółty (V-IX),  = s/p 6,90   
0582 p.Neumanna "Nana" 5 kwiat żółto-żółty (V-VIII),  = s/p 7,00   
1987 p.poziomkowaty (P.fragiformis) 20 kwiat żółto-żółty (V-VI), liść srebrzysty, kępy,  - s/p 6,90   
2114 p.wzniesiony (P.recta) 60 kwiat żółty (V-VII),  = s/p 7,00   
1986 p.złoty (P.aurea) 15 kwiat żółto-pomarańczowy (V-VII), liść 

srebrzysto-zielony, kobierce,  
= s/p 6,90   

PIWONIA (PAEONIA) 
6934 p. "Adolphe Rousseau" 80 kwiat bordowy, pełny (V-VI), liść zielony,  = s/p 28,00   
9108 p. "Bartzella" 120 kwiat żółty, pomarańczowy środek, półpełny 

(VII-VIII), liść zielony,  
= s/p 70,00   

7454 p. "Dr Alexander Fleming" 100 kwiat różowy, ciemny (V-VI),  = s/p 25,00   
7530 p. "Festiva Maxima" 80 kwiat biały, pełny (VI-VII),  = s/p 22,00   

11044 p. "Garden Treasure" 100 kwiat żółty, czerwony środek,  Nowość = s/p 63,00   
1892 p. "Julia Rose" 70 kwiat czerwono-różowo-pomarańczowy, 

półpełny (V-V), liść zielony,  
= s/p 70,00   

7455 p. "Karl Rosenfield" 90 kwiat czerwony (V-VI),  = s/p 20,00   
7456 p. "Sarah Bernard" 100 kwiat różowy, jasny (V-VI),  = s/p 20,00   
8500 p.chińska "Amabilis" (P.lactiflora) 120 kwiat różowy (VI-VII),  = s/p 23,00   
9937 p.chińska "Avalanche" 80 kwiat biało-kremowo-purpurowy, pełny (V-VI), 

liść zielony,  
= s/p 28,00   

1894 p.chińska "Barbara" 80 kwiat czerwono-różowy, pełny (VI-V), liść 
zielony,  

= s/p 28,00   

2086 p.chińska "Bowl of Cream" 80 kwiat biały, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 45,00   
9532 p.chińska "Buckeye Belle" 110 kwiat bordowy, ciemny, półpełny (VI-V), liść 

zielony,  
= s/p 35,00   

11045 p.chińska "Candy Stripe" 80 kwiat biały, czerwone smugi, bardzo 
efektowny,  Nowość 

= s/p 73,00   

9109 p.chińska "Celebrity" 100 kwiat różowy, biały środek, fryzowany, 
pierzasty (IV-V), liść zielony,  

= s/p 35,00   

10013 p.chińska "Coral Sunset" 100 kwiat pomarańczowo-różowy, półpełny (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 38,00   
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9110 p.chińska "Felix Crousse" 80 kwiat czerwono-różowy, obfity (VII-VI), liść 
zielony,  

= s/p 19,60   

2087 p.chińska "Honey Gold" 80 kwiat biały, żółty środek, pierzasty (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 35,00   

9938 p.chińska "Jadwiga" 90 kwiat różowy, ciemny, pełny (V-VI), liść zielony, = s/p 25,00   
9939 p.chińska "Kansas" 90 kwiat czerwono-różowy, pełny (VI-VII), liść 

zielony,  
= s/p 19,60   

10014 p.chińska "Krinkled White" 90 kwiat biały, żółty środek, pojedynczy (VI-VII), 
liść zielony,  

= s/p 38,00   

9940 p.chińska "Lady Alexandra Duff" 90 kwiat różowy, jasny, żółty środek, półpełny (V-
VI), liść zielony,  

= s/p 25,00   

1895 p.chińska "Laura Dessert" 90 kwiat biało-różowy, pełny (V-V), liść zielony,  = s/p 28,00   
9533 p.chińska "Little Medicine Man" 60 kwiat różowy, pojedynczy (V-VI), liść zielony,  = s/p 25,00   

10015 p.chińska "Miss America" 90 kwiat biały, półpełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 38,00   
9534 p.chińska "Neon" 90 kwiat liliowo-czerwony, wspaniały (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 35,00   

10016 p.chińska "Nippon Beauty" 70 kwiat czerwono-bordowy, bardzo efektowny 
(VI-VII), liść zielony,  

= s/p 31,00   

6579 p.chińska "Nymphe" 80 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 25,00   
9823 p.chińska "Purple Spider" 90 kwiat czerwono-fioletowy, pierzasty (VI-VI), liść 

zielony,  
= s/p 35,00   

2089 p.chińska "Raspberry Sundae" 80 kwiat różowo-żółty, pierzasty (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 35,00   

9824 p.chińska "Shirley Temple" 80 kwiat biały, pełny (VI-VI), liść zielony,  = s/p 25,00   
2090 p.chińska "Sorbet" 80 kwiat różowo-żółty, bardzo efektowny (VI-VII), 

liść zielony,  
= s/p 28,00   

9825 p.chińska "White Towers" 90 kwiat biały, pełny (VI-VI), liść zielony,  = s/p 35,00   
9111 p.chińska "Władysława" 80 kwiat różowy (VI-VI), liść zielony,  = s/p 25,00   

10069 p.koralowa (P.mascula) 80 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 22,60   
9535 p.lekarska "Alba Plena" 

(P.officinalis) 
60 kwiat biały, pełny (V-V),  = s/p 35,00   

10070 p.lekarska "Mutabilis Plena" 60 kwiat różowy, pełny (V-VI), liść zielony,  = s/p 25,00   
8952 p.lekarska "Rubra Plena" 80 kwiat czerwony, pełny (IV-V), liść zielony,  = s/p 22,00   

PIŻMACZEK (ADOXA) 
8763 p.wiosenny (A.moschatellina) 15 kwiat żółto-zielony, niepozorny (III-IV),  = p 6,90   

PLUSKWICA (CIMICIFUGA) 
7034 p. "Chococholic" 70 kwiat biały (VIII-IX), liść purpurowo-bordowy,  = p 30,00   
0041 p. (C.arizonica) 120 kwiat zielony (VII-VIII), liść zielony,  = p 18,00   
8786 p. "Aurea" 150 kwiat biały (VIII-IX), liść żółty,  + p 30,00   
8929 p. "Black Negligee" 200 kwiat biały, bardzo efektowny (VII-VIII), liść 

purpurowy,  
+ p 18,00   

6615 p. "Brunette" 90 kwiat kremowo-purpurowy, bardzo efektowny 
(VIII-IX), liść brązowo-purpurowy, purpurowe 
pędy,  

+ p 25,00   

8601 p. "White Pearls" 120 kwiat biały, uroczy (VIII-IX),  + p 18,00   
8297 p.gałęzista "Atropurpurea" 

(C.ramosa) 
200 kwiat biały (VIII-VII), liść bordowo-zielony,  + p 17,50   

1130 p.groniasta (C.racemosa) 200 kwiat biały (VII-VIII),  + p 15,10   
2502 p.groniasta "Cordifolia" 150 kwiat biały (V-VII),  + p 17,50   
7562 p.groniasta "Pink Spike" 200 kwiat różowy, bardzo efektowny (VII-VIII), liść 

purpurowy, ciemny,  
+ p 17,50   

9605 p.japońska "Cheju-Do" 
(C.japonica) 

60 kwiat kremowy (VI-VII), liść zielony,  + p 18,00   

PŁOMYK (PHLOX) 
9366 p. (P.bifida) 15 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 6,90   
9188 p. "Nivea" 6 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  = s 6,90   
3164 p.Douglasa "Lilac Cloud" 

(P.douglasii) 
5 kwiat liliowo-różowy (IV-V),  = s 7,00   

0411 p.Douglasa "Waterloo" 10 kwiat karminowo-bordowy (IV-V),  = s 7,00   
0412 p.Douglasa "White Admiral" 8 kwiat biały (IV-V),  = s 7,00   
1639 p.kanadyjski (P.divaricata) 30 kwiat liliowy (IV-VI),  = p 6,90   
7499 p.kanadyjski "Chattahoochee" 15 kwiat niebieski, fioletowe oczko (VI-VII), Nowość= p 13,80   
7594 p.kanadyjski "Variegata" 20 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielono-biały,  = p 6,90   
1908 p.plamisty "Delta" (P.maculata) 90 kwiat biały, różowy środek (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
7228 p.plamisty "Natasha" 70 kwiat biało-różowy, bardzo efektowny (VI-VII),  = s/p 10,80   
3241 p.plamisty "Rosalinde" 100 kwiat fioletowo-różowy (VI-IX),  = s/p 14,90   
1798 p.rozłogowy (P.stolonifera) 40 kwiat niebiesko-liliowy, jasny (IV-V), liść 

zielony, ciemny,  
= p 6,90   
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9047 p.rozłogowy "Atropurpurea" 50 kwiat purpurowy (VI-VII), liść zielony,  = p 6,90   
8344 p.szydlasty "Amazing Grace" 

(P.subulata) 
15 kwiat różowy, ciemniejsze oczko (IV-V), liść 

zielony,  
= s 6,90   

3391 p.szydlasty "Atropurpurea" 15 kwiat różowo-czerwony, liść zielono-
purpurowy,  

= s 6,90   

1901 p.szydlasty "Bavaria" 15 kwiat błękitny, ciemniejszy środek (V-VI), liść 
zielony,  

= s 10,00   

1900 p.szydlasty "Blue Violet" 20 kwiat fioletowo-niebieski (IV-VI), liść zielony,  = s 13,00   
0010 p.szydlasty "Candy Stripe" 15 kwiat różowy, białe smugi (IV-V),  = s 10,00   
3166 p.szydlasty "Coral Eye" 15 kwiat biało-niebieski (IV-VI),  = s 10,00   
1902 p.szydlasty "Early Spring 

Lavender" 
10 kwiat lawendowo-różowy (IV-V), liść zielony,  = s 10,00   

0011 p.szydlasty "Emerald Custion 
Blue" 

10 kwiat różowo-niebieski, duży (IV-V),  = s 6,90   

1904 p.szydlasty "Emerald Pink" 15 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s 10,00   
1905 p.szydlasty "Fabulous Blue Violet 

3" 
20 kwiat fioletowo-niebieski (IV-VI), liść zielony,  = s 10,00   

1906 p.szydlasty "Fabulous Rose" 20 kwiat różowy (IV-VI), liść zielony,  = s 10,00   
1907 p.szydlasty "Fabulous White" 20 kwiat biały (IV-VI), liść zielony,  = s 10,00   
0012 p.szydlasty "GF Wilson" 10 kwiat niebiesko-liliowy (V-VI),  = s 6,90   
9941 p.szydlasty "Kimono Pink White" 15 kwiat różowy, białe paski, bardzo efektowny 

(IV-VI), liść zielony,  
= s 10,00   

0015 p.szydlasty "Maischnee" 10 kwiat biały (V-VI),  = s 10,00   
2568 p.szydlasty "Mc Daniel's 

Cushions" 
10 kwiat różowy, w odcieniach, duży (V-VI),  = s 6,90   

3170 p.szydlasty "Oakington Blue Eyes" 15 kwiat niebieski (IV-VI),  = s 10,00   
9943 p.szydlasty "Purple Beauty" 20 kwiat purpurowo-fioletowy (IV-VI), liść zielony,  = s 10,00   
3011 p.szydlasty "Rosette" 10 kwiat różowy (IV-VI),  = s 10,00   
3013 p.szydlasty "Samson" 15 kwiat różowy (IV-V),  = s 10,00   
0019 p.szydlasty "Scarlet Flame" 20 kwiat karminowo-różowy, duży (IV-V),  = s 10,00   
3014 p.szydlasty "Schnee" 15 kwiat biały (IV-VI),  = s 10,00   
7532 p.szydlasty "Snowflake" 15 kwiat biały, drobny (IV-VI),  = s 10,00   
0021 p.szydlasty "Temiscaming" 15 kwiat karminowy (IV-V),  = s 10,00   
0022 p.szydlasty "White Delight" 15 kwiat biały, duży (IV-V),  = s 6,90   
7533 p.szydlasty "Zwergenteppich" 15 kwiat różowo-czerwony (IV-VI), liść zielony, 

zwarty,  
= s 10,00   

0579 p.wdzięczny "Variegata" 
(P.amoena) 

10 kwiat różowy (IV-VI), liść pstry,  = s/p 7,30   

5290 p.wiechowaty "Baby Face" 
(P.paniculata) 

60 kwiat różowy, jasny, ciemny środek (V-VI), liść 
zielony,  

= s/p 10,80   

6789 p.wiechowaty "Balmoral" 60 kwiat liliowy (VI-VII),  = s/p 10,80   
5291 p.wiechowaty "Blue Boy" 100 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s/p 10,80   
8833 p.wiechowaty "Blue Paradise" 80 kwiat niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s/p 10,80   
3165 p.wiechowaty "Bright Eyes" 90 kwiat różowy, jasny, czerwone oczko (VII-IX),  = s/p 10,80   
9553 p.wiechowaty "Candy Ditosdre" 25 kwiat różowy, białe oczko (VI-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
1084 p.wiechowaty "Candy Twist" 100 kwiat biało-purpurowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 18,00   
9665 p.wiechowaty "Clara" 110 kwiat różowo-biały (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
0080 p.wiechowaty "Cool Water" 100 kwiat biało-różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 13,50   
1188 p.wiechowaty "Coral Flame" 50 kwiat czerwono-różowo-pomarańczowy (V-VII), 

liść zielony,  
= s/p 14,90   

8894 p.wiechowaty "David" 70 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 10,80   
1201 p.wiechowaty "Dusterlohe" 80 kwiat purpurowo-różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
5292 p.wiechowaty "Early Start" 60 kwiat różowy, jasny, ciemny środek (VII-VIII), 

liść zielony,  
= s/p 10,80   

6187 p.wiechowaty "Eden's Smile" 60 kwiat fioletowy, jasne smugi, oryginalny (VII-
VIII), liść zielony,  

= s/p 10,80   

9113 p.wiechowaty "Elizabeth" 80 kwiat różowy (VII-IX), liść zielony, biały brzeg,  = s/p 17,50   
3628 p.wiechowaty "Europa" 90 kwiat biały, karminowe oczko (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

6538 p.wiechowaty "Eva Foerster" 80 kwiat różowo-pomarańczowy (VI-VII),  = s/p 14,90   
8513 p.wiechowaty "Ferrer When" 60 kwiat czerwony (VI-IX),  = s/p 14,90   
2091 p.wiechowaty "Flame Blue" 50 kwiat niebiesko-biały (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
2093 p.wiechowaty "Flame Red" 50 kwiat czerwono-karminowy (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

2094 p.wiechowaty "Flame White" 50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
2054 p.wiechowaty "Jeff's Pink" 60 kwiat różowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
8898 p.wiechowaty "Junior Fountain" 60 kwiat biało-liliowy (VI-VII),  = s/p 14,90   

11052 p.wiechowaty "Ka-Pow Pink" 45 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  Nowość = s/p 17,90   
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11119 p.wiechowaty "Ka-Pow White 
Bicolor" 

45 kwiat biały, różowy środek (VI-VII), liść zielony, 
 Nowość 

= s/p 17,90   

2064 p.wiechowaty "Kiermeslander" 70 kwiat biały, czerwone oczko (VI-IX), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

8566 p.wiechowaty "Laura" 100 kwiat fioletowy, biały środek (VI-VII),  = s/p 10,80   
10071 p.wiechowaty "Monica Lynden 

Bell" 
100 kwiat różowy, jasny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 13,80   

9667 p.wiechowaty "Nicky" 110 kwiat purpurowo-fioletowy (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

8567 p.wiechowaty "Orange Perfection" 100 kwiat pomarańczowy (VII-VIII),  = s/p 14,90   
8649 p.wiechowaty "Peppermint Twist" 100 kwiat biało-różowy, bardzo efektowny (VI-VII), 

liść zielony,  
= s/p 14,90   

6190 p.wiechowaty "Picasso" 80 kwiat różowy, jasne smugi, oryginalny (VII-
VIII), liść zielony,  

= s/p 18,00   

1205 p.wiechowaty "Pink Flame" 50 kwiat różowy, ciemniejszy środek (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

1211 p.wiechowaty "Purple Eye Flame" 50 kwiat fioletowy, biały środek, oryginalny (VI-
VII), liść zielony,  

= s/p 14,90   

1226 p.wiechowaty "Purple Flame" 50 kwiat purpurowy, ciemniejsze oczko (V-VII), 
liść zielony,  

= s/p 14,90   

9555 p.wiechowaty "Queen Ditoran" 40 kwiat łososiowy, czerwony środek (VI-IX), liść 
zielony,  

= s/p 14,90   

10072 p.wiechowaty "Red Riding Hood" 90 kwiat czerwono-karminowy (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 13,80   

8955 p.wiechowaty "Schneerausch" 100 kwiat biało-niebieski, jasny (VII-VIII),  = s/p 10,80   
9190 p.wiechowaty "Sherbet Coctail" 100 kwiat kremowo-różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
0271 p.wiechowaty "Starfire" 90 kwiat czerwono-karminowy (VII-VIII),  = s/p 10,00   

10073 p.wiechowaty "Stars and Stripes" 60 kwiat różowy, ciemniejszy środek, bardzo 
efektowny (VII-VIII), liść zielony,  

= s/p 13,80   

6539 p.wiechowaty "Sternhimmel" 80 kwiat lawendowy (VII-VIII),  = s/p 13,80   
9556 p.wiechowaty "Surprise Ditomsur" 80 kwiat fioletowy, białe smugi (VI-VII), liść , 

ciemny,  
= s/p 14,90   

6191 p.wiechowaty "Sweet Summer 
Candy" 

60 kwiat liliowo-różowo-biały, piękny (VII-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 10,80   

11128 p.wiechowaty "Swirly Burly" 60 kwiat fioletowo-biały (VII-VIII), liść zielony, Nowość= s/p 21,00   
3389 p.wiechowaty "Tenor" 80 kwiat czerwony, ciemny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9367 p.wiechowaty "Twister" 100 kwiat biało-czerwony (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 18,00   
1229 p.wiechowaty "Uspeh" 70 kwiat fioletowy, białe oczko (VII-IX), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

11121 p.wiechowaty "Warsaw Sunrise" 100 kwiat różowy, ciemniejsze oczko (VII-VIII), liść 
zielony, żółty brzeg,  Nowość 

= s/p 20,50   

6792 p.wiechowaty "White Admiral" 90 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 10,80   
1230 p.wiechowaty "White Eye Flame" 50 kwiat biały, różowy środek (V-VII), liść zielony,  = s/p 14,90   
6582 p.wiechowaty "Younique White" 40 kwiat biały (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
1898 p.wielkolistny "Pink Lady" 

(P.amplifolia) 
100 kwiat różowy, ciemniejsze oczko (VI-IX), liść 

zielony,  
= s 17,90   

11050 p.wielkolistny "Weisse Wolke" 100 kwiat biały (VI-VII),  Nowość = s 17,90   
11051 p.wielkolistny "Winetou" 120 kwiat liliowo-różowy (VI-VII),  Nowość = s 17,90   

PODAGRYCZNIK (AEGOPODIUM) 
0476 p.pospolity "Variegatum" 

(A.podagraria) 
50 kwiat kremowo-biały (VI-V), liść zielony, 

ciemny, jasny brzeg,  
= p 6,90   

POKOŚLIN (ERIOGONUM) 
1859 p.baldaszkowy (E.umbellatum) 20 kwiat kremowy (V-VI), liść zielony, ciemny, 

kobierce,  
= s 10,80   

POPŁOCH (ONOPORDUM) 
7473 p.pospolity (O.acanthium) 200 kwiat purpurowy (VII-VIII), liść srebrzysty,  = s 6,90   

POWOJNIK (CLEMATIS) 
7053 p.prosty "Purpurea" (C.recta) 150 kwiat biały (VII-VIII), liść brązowo-purpurowy,  = s/p 14,90   
3988 p.rurowaty (C.heracleifolia) 75 kwiat niebieski (VII-IX),  = s/p 16,40   
6118 p.rurowaty "Alba" 70 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s/p 16,40   

POZIOMKÓWKA (DUCHESNEA) 
1510 p.indyjska (D.indica) 10 kwiat żółty, czerwone owoce (VI-XI),  = s/p 7,00   
7056 p.indyjska "Variegata" 10 kwiat żółty, czerwone owoce (V-IX), liść 

zielono-kremowy,  
= s/p 7,00   

PRAGNIA (WALDSTEINIA) 
9071 p. (W.fragarioides) 15 kwiat żółty (V-VI),  = p 6,90   
1889 p.kuklikowata (W.geoides) 15 kwiat żółty (V-VI),  = p 7,30   
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1016 p.syberyjska (W.ternata) 15 kwiat żółty, jak żółto kwitnąca truskawka (IV-
VI),  

= p 6,90   

7615 p.syberyjska "Variegata" 15 kwiat żółty (V-VII), liść zielony, biały brzeg,  = p 10,80   
PRZEGORZAN (ECHINOPS) 

0541 p. "Arctic Glow" 
(E.sphaerocephalus) 

80 kwiat biały (VI-VIII), liść srebrzysto-zielony,  = s 10,00   

1975 p.banatyński "Blue Globe" 
(E.bannaticus) 

120 kwiat fioletowo-niebieski, kulisty (VI-VIII), liść 
srebrzysto-zielony,  

= s 10,00   

1245 p.pospolity (E.ritro) 120 kwiat niebiesko-srebrzysty (VI-IX), liść 
srebrzysto-niebieski,  

= s 10,00   

PRZELOT (ANTHYLLIS) 
1565 p.górski "Rubra" (A.montana) 10 kwiat czerwony, w odcieniach (V-VI), liść 

zielono-szary,  
= s 14,90   

2537 p.pospolity "Coccinea" 
(A.vulneraria) 

20 kwiat czerwono-pomarańczowy (V-VIII), liść 
zielony,  

= s 6,90   

PRZETACZNIK (VERONICA) 
9389 p. "Georgia Blue" (V.peduncularis) 15 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s 6,90   
8380 p. "Blue Eyes" 20 kwiat niebieski (V-VI),  = s/p 6,90   
7489 p. (V.thessalica) 10 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s/p 6,90   
9911 p.? (V.kotschyana) 15 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s 10,80   
1883 p.armeński (V.armena) 15 kwiat niebieski (V-VIII), liść zielony, ciemny, 

kępy,  
= s 6,90   

2023 p.długolistny (V.longifolia) 100 kwiat fioletowy, w odcieniach (VII-VIII), liść 
zielony, ciemny,  

+ s/p 7,00   

9079 p.długolistny "Eveline" 70 kwiat purpurowy (VI-VIII),  + s/p 13,50   
1460 p.goryczkowaty (V.gentianoides) 30 kwiat niebieski, jasny (VI-VIII),  = s/p 6,90   
7394 p.goryczkowaty "Nana" 8 kwiat liliowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   

11097 p.goryczkowaty "Robusta" 40 kwiat niebieski, jasny (V-VI), liść zielony, Nowość= s/p 9,90   
3928 p.goryczkowaty "Variegata" 40 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielono-biały,  = s/p 6,90   
1076 p.kłosowy (V.spicata) 50 kwiat niebieski (VII-IX), liść zielony,  - s/p 7,00   
9833 p.kłosowy "Alba" 50 kwiat biały (VII-IX), liść zielony,  - s/p 10,00   
9910 p.kłosowy "Christa" 40 kwiat fioletowo-zielony, bardzo efektowny (VI-

VIII), liść zielony,  
- s/p 10,80   

5410 p.kłosowy "Erica" 25 kwiat różowy (VII-VIII),  - s/p 7,30   
0174 p.kłosowy "Heidekind" 30 kwiat czerwono-różowy (VI-VIII), liść zielony,  - s/p 7,30   
1335 p.kłosowy "Inspire Blue" 20 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  - s/p 10,00   
1337 p.kłosowy "Inspire Rose" 20 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  - s/p 10,00   
3272 p.kłosowy "Nana Blauteppich" 20 kwiat niebieski (VI-VIII),  - s/p 6,90   
3743 p.kłosowy "Rosa Zwerg" 40 kwiat różowy (VII-IX),  - s/p 7,00   
9127 p.kłosowy "Rotfuchs" 20 kwiat czerwony (VI-VIII), liść zielony,  - s/p 8,10   

11065 p.kłosowy "Royal Candles" 30 kwiat niebieski, ciemny (VIII-VIII),  Nowość - s/p 13,00   
11066 p.kłosowy "Ulster Dwarf Blue" 30 kwiat fioletowo-niebieski (V-VII),  Nowość - s/p 13,00   
3748 p.pagórkowy "Koenigsblau" 

(V.teucrium) 
40 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 7,30   

1317 p.rozesłany (V.prostrata) 20 kwiat granatowo-niebieski (VI-VII),  = s 6,90   
3932 p.rozesłany "Trehane" 20 kwiat niebieski (VI-VII), liść żółty,  = s 10,80   
1387 p.rozłogowy (V.repens) 5 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s 7,00   
1933 p.siwy (V.incana) 25 kwiat niebieski (VI-VII), liść siny,  - s/p 7,00   
0176 p.siwy "Silberteppich" 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść szary,  - s/p 6,90   
5449 p.wirginijski "Alba" (V.virginica) 150 kwiat biały (VI-VII),  + s/p 20,00   
3749 p.wirginijski "Rosea" 60 kwiat różowy (VII-IX),  + s/p 6,90   
4383 p.ząbkowany (V.austriaca) 30 kwiat fioletowy (VI-VII),  - s/p 6,90   

PRZETACZNIK (VERONICASTRUM) 
8434 p.sachaliński (V.sachilinense) 100 kwiat niebieski (VIII-IX), liść zielony,  + s/p 6,90   
3251 p.syberyjski (V.sibiricum) 160 kwiat niebiesko-liliowy (VIII-IX),  + s/p 10,00   

11104 p.wirginijski "Adoration" 
(V.virginicum) 

80 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  Nowość = s/p 21,00   

1934 p.wirginijski "Apollo" 150 kwiat liliowo-niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s/p 25,00   
11105 p.wirginijski "Cupid" 80 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-VIII), liść zielony, Nowość= s/p 21,00   
1935 p.wirginijski "Diana" 120 kwiat biały, bardzo efektowny (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 25,00   

2105 p.wirginijski "Fascination" 180 kwiat fioletowo-różowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 25,00   
9128 p.wirginijski "Pink Glov" 200 kwiat różowy (VIII-X), liść zielony,  = s/p 25,00   

10024 p.wirginijski "Red Arrows" 150 kwiat różowo-fioletowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 28,00   
PRZEWIERCIEŃ (BUPLEURUM) 

7434 p. (B.ranunculoides) 20 kwiat kremowo-zielony (VI-V),  = s/p 6,90   
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PRZYLASZCZKA (HEPATICA) 
1026 p.pospolita (H.nobilis) 15 kwiat niebieski, otwarty w czasie pogody (III-V), = p 8,10   
6817 p.pospolita "Rosea" 10 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  = p 19,40   
3447 p.siedmiogrodzka 

(H.transsilvanica) 
10 kwiat niebieski (III-IV),  = p 13,80   

PRZYMIOTNO (ERIGERON) 
11023 p.gładkie "Rockslide Daisy" 

(E.leiomerus) 
20 kwiat lawendowo-różowy (IV-VI),  Nowość = s 13,00   

6773 p.jednokoszyczkowe (E.uniflorus) 10 kwiat biały (VII-VIII),  = s/p 6,90   
7058 p.ogrodowe "Veilchenballett" 60 kwiat fioletowy, ciemny (VI-VIII),  = s/p 14,90   
3684 p.okazałe "Grandiflorus" 

(E.speciosus) 
80 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s/p 10,00   

4176 p.okazałe "Rosa Juwel" 80 kwiat różowy (VI-VIII),  = s/p 14,90   
PRZYPOŁUDNIK (DELOSPERMA) 

2776 p. "Fire Spinner" 15 kwiat pomarańczowy, czerwone oczko (VII-X), 
liść zielony,  

- s 10,00   

7372 p. (D.congestum) 10 kwiat żółty (VI-VII),  - s 6,90   
1590 p. (D.lineare) 5 kwiat żółty (V-VI), liść zielony, jasny,  - s 7,30   
1589 p.Coopera (D.cooperi) 10 kwiat karminowy (VI-VIII), liść siny,  - s 7,30   

PRZYWROTNIK (ALCHEMILLA) 
2004 p. (A.epipsila) 40 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
1395 p. (A.erythropoda) 30 kwiat żółto-zielony (VI-VII), liść niebiesko-

zielony,  
+ p 6,90   

7044 p. (A.saxatilis) 15 kwiat żółto-zielony (VI-VIII), liść zielono-szary,  = p 10,00   
1275 p.ostroklapkowy (A.mollis) 50 kwiat kremowo-zielony (VI-VII),  + p 6,90   

10029 p.ostroklapkowy "Barbara 
Variegata" 

40 kwiat kremowy (V-VI), liść zielono-kremowy,  + p 120,0
0 

  

9025 p.ostroklapkowy "Gold Strike" 40 kwiat żółty (V-VI),  + p 10,80   
PSIZĄB (ERYTHRONIUM) 

7444 p.liliowy (E.dens-canis) 15 kwiat różowy (V-VI), liść zielony, purpurowo 
nakrapiany,  

= p 19,40   

7448 p. "Pagoda" 25 kwiat żółty (IV-V), liść zielony, ciemny, 
marmurek, bardzo ozdobny,  

= p 19,40   

         
PSTROLISTKA (HOUTTUYNIA) 

0672 p.sercowata "Chamaeleon" 
(H.cordata) 

25 kwiat zielono-żółty, drobny (VI-VIII), liść pstry, 
zielono-karminowo-pomarańczowy,  

++ s/p 6,90   

PSZCZELNIK (DRACOCEPHALUM) 
1749 p.wąskolistny (D.ruyschiana) 30 kwiat błękitny (VII-VIII),  = s/p 7,30   
7096 p.wąskolistny "Alba" 30 kwiat biały (VII-VIII),  = s/p 10,80   

PSZONAK (ERYSIMUM) 
3685 p. (E.helveticum) 25 kwiat żółty (VI-VII),  = s 10,00   
3081 p. (E.hieraciifolium) 30 kwiat pomarańczowy (IV-VI),  = s 7,00   
8536 p. "Parkwood Gold" 10 kwiat żółty (V-VI),  = s 6,90   

PYSZNOGŁÓWKA (MONARDA) 
9175 p. (M.bradburiana) 80 kwiat różowy, pierzasty (VI-VII),  = s 10,80   

11040 p.ogrodowa "Balmy Pink" 35 kwiat różowy (VII-IX),  Nowość = s/p 13,00   
11041 p.ogrodowa "Balmy Purple" 35 kwiat purpurowy (VII-IX),  Nowość = s/p 13,00   
11042 p.ogrodowa "Balmy Rose" 35 kwiat różowy, jasny (VII-IX),  Nowość = s/p 17,90   
0148 p.ogrodowa "Beauty of Cobham" 100 kwiat różowy (VII-VIII),  = s/p 10,00   
7483 p.ogrodowa "Blaustrumpf" 100 kwiat fioletowo-purpurowy (VII-VIII),  = s/p 10,80   
0450 p.ogrodowa "Cambridge Scarlet" 100 kwiat purpurowo-czerwony (VII-VIII),  = s/p 10,80   
5285 p.ogrodowa "Cranberry Lace" 40 kwiat czerwony, intensywny (VI-VII), liść 

zielony,  
= s/p 10,80   

6787 p.ogrodowa "Croftway Pink" 100 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
8684 p.ogrodowa "Fireball" 80 kwiat czerwony, ciemny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
8648 p.ogrodowa "Jacob Cline" 100 kwiat czerwono-purpurowy, okazały (VII-VIII),  = s/p 10,80   
3061 p.ogrodowa "Mrs Perry" 120 kwiat czerwony (VII-IX),  = s/p 10,00   
8825 p.ogrodowa "Petite Delight" 40 kwiat różowy, pierzasty (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
9655 p.ogrodowa "Petite Wonder" 40 kwiat różowy, jasny (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
3036 p.ogrodowa "Praerienacht" 120 kwiat purpurowo-liliowy (VII-IX),  = s/p 10,00   
0149 p.ogrodowa "Schneewittchen" 120 kwiat biały (VII-IX),  = s/p 10,80   
0150 p.ogrodowa "Scorpion" 120 kwiat fioletowy (VII-IX),  = s/p 10,00   
5528 p.szkarłatna "(czerwony)" 

(M.didyma) 
100 kwiat czerwony (VI-IX),  + s/p 7,30   

1180 p.szkarłatna "Pink Lace" 60 kwiat różowy, oryginalny (VII-VIII), liść zielony,  + s/p 14,90   
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RAMONDA (RAMONDA) 
4434 r.pirenejska (R.myconi) 10 kwiat niebieski, bardzo efektowny (V-VI), liść 

zielony, ciemny, fryzowany, rozetki,  
+ p 20,00   

RANNIK (ERANTHIS) 
11073 r. "Guinea Gold" (E.hyemalis) 15 kwiat żółty (II-IV),  Nowość = s 21,00   

RDEST (PERSICARIA) 
9184 r. "Kahill" 25 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony,  = p 13,80   

RDEST (POLYGONUM) 
6583 r.himalajski "Alba" 

(P.amplexicaulis) 
100 kwiat biały (VI-IX), liść zielony,  = s/p 20,00   

0002 r.himalajski "Black Field"   = s/p 18,00   
9827 r.himalajski "Fire Tail" 100 kwiat purpurowo-bordowy (V-IX), liść zielony,  = s/p 25,00   

10018 r.himalajski "J.S. Caliente" 80 kwiat różowy (V-VIII), liść zielony,  = s/p 20,50   
6584 r.himalajski "Rosea" 100 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony,  = s/p 20,00   

11054 r.himalajski "Seven Oaks Village" 90 kwiat bordowo-czerwony (VI-X), liść zielony, Nowość= s/p 20,50   
9078 r.pokrewny "Darjeeling Red" 

(P.affine) 
25 kwiat różowy (VI-VIII),  + s/p 7,30   

3719 r.pokrewny "Donald Lowndes" 15 kwiat różowy, ciemny (VI-IX),  + s/p 7,30   
9116 r.pokrewny "Superbum" 25 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony,  + s/p 7,30   
3400 r.wężownik (P.bistorta) 70 kwiat liliowy, w odcieniach (VII-X),  = s/p 10,80   
9374 r.wężownik "Superbum" 80 kwiat biało-różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 15,10   
4081 r.żyworodny (P.viviparum) 30 kwiat biało-czerwony (VI-VIII),  + s/p 6,90   

REINEKIA (REINECKEA) 
9057 r. "RBGE form" (R.carnea) 20 kwiat liliowo-różowy (IV-V), liść sino-zielony,  + p 21,00   

RODEA (ROHDEA) 
8369 r.japońska "Talbot Manor" 

(R.japonica) 
50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielono-biały,  + p/c 34,00   

RODGERSJA (RODGERSIA) 
0097 r. "Bronze Peacock" 70 kwiat różowy (VI-VII), liść zielono-purpurowy,  = p 17,50   
6199 r. "Chocolate Wings" 70 kwiat różowy, piękny (VI-VII), liść bordowo-

brązowy,  
= p 22,00   

11088 r. "Crug Cardinal" 70 kwiat różowy (VI-VII), liść purpurowy,  Nowość = p 29,00   
11089 r. "Die Schoene" 70 kwiat różowy (VI-VII), liść purpurowy,  Nowość = p 26,00   
1131 r. "Donald Feden" 70 kwiat kremowy (VI-VII), liść brązowy,  = p 19,60   

11090 r. "Joop Ploeger" 70 kwiat kremowy (VI-VII), liść purpurowy, Nowość = p 26,00   
11103 r. (R.purdomii) 70 kwiat kremowy (VI-VII), liść zielono-brązowy, Nowość= p 23,00   
1814 r.kasztanowcolistna 

(R.aesculifolia) 
150 kwiat kremowy (VI-VIII),  + p 14,90   

11102 r.nepalska (R.nepalensis) 70 kwiat kremowo-różowy (VI-VII), liść zielono-
purpurowy,  Nowość 

= p 23,00   

4893 r.pierzasta (R.pinnata) 100 kwiat różowy, w odcieniach (VI-VII),  + p 14,90   
9760 r.pierzasta "Alba" 100 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
4297 r.stopowcolistna (R.podophylla) 120 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielony, później 

czerwony,  
+ p 18,00   

9793 r.stopowcolistna "Autumn" 150 kwiat kremowo-biały (VI-VII), liść zielono-
purpurowo-czerwony,  

+ p 17,50   

8574 r.stopowcolistna "Braunlaub" 80 kwiat kremowy (VII-VIII), liść brązowy,  + p 18,00   
1666 r.tarczolistna (R.tabularis) 100 kwiat kremowy (VII-VIII),  + p 17,50   

ROGOWNICA (CERASTIUM) 
1408 r.Bibersteina (C.biebersteini) 20 kwiat biały (V-VII), liść srebrzysty,  - s 7,00   
1000 r.kutnerowata (C.tomentosum) 15 kwiat biały (V-VI), liść srebrzysty, poduchy,  -- s 7,00   
1735 r.wełnista (C.lanatum) 10 kwiat biały (VI-V),  = s 7,00   

ROJNIKOWIEC (OROSTACHYS) 
6747 r. (O.malacophyllus) 15 kwiat zielony (VI-VII), liść zielony,  = s 13,80   

ROJNIK (SEMPERVIVUM) 
6928 r. "Beta" (S.x hybridum) 30 kwiat różowy, ciemny, liść brązowy, duży, 

rozetki,  
= s 7,00   

0597 r. "Bronco" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść bordowo-zielony,  = s 6,90   
1926 r. "Chivalry" 15 liść czerwono-zielony, rozetki,  = s 7,00   
0601 r. "Fauconetti" 5 kwiat żółty (VII-VIII),  = s 7,00   
0107 r. "Goldsternchen" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść żółty,  = s 15,10   
0794 r. "Granat" 20 kwiat czerwony (VII-VIII),  = s 7,00   
7541 r. "Gray Lady"  liść szary, duży, rozetki,  = s 7,00   

11063 r. "Kalinda" 25 liść brązowo-szary,  Nowość = s 13,00   
6220 r. "Killer" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść bordowo-zielony,  = s 6,90   
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8510 r. "Lavender and Old Lace" 15 kwiat różowy (VI-VII), liść niebiesko-srebrzysty, 
karminowy nalot, rozetki,  

= s 7,00   

0608 r. "Noir" 20  = s 7,00   
8900 r. "Olivette"   = s 7,00   
0610 r. "Othello" 25 kwiat różowy (VI-VII), liść zielono-karminowy,  = s 6,90   
1929 r. "Palisander" 15 liść czerwony, rozetki,  = s 7,00   

11092 r. "Pickwick" 10 kwiat różowy (VII-VIII),  Nowość = s 9,90   
7542 r. "Pilatus"  liść purpurowo-brązowy, rozetki,  = s 7,00   
6587 r. "Red King"   = s 10,00   
9123 r. "Red Papaver" 15 kwiat różowy (VI-VII), liść czerwono-

purpurowy,  
= s 7,00   

8901 r. "Rita Jane"  liść sino-purpurowy,  = s 7,00   
0615 r. "Rubin" 20 kwiat czerwony, ciemny (VI-VII), liść 

karminowy,  
= s 7,00   

9124 r. "Seerosenstern" 10 liść zielono-fioletowy,  = s 7,00   
0663 r. "Siberkarneol" 15 kwiat różowy (VI-VII), liść zielono-czerwony, 

rozetki,  
= s 7,00   

1111 r. "Silver Thaw" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielono-bordowy,  = s 6,90   
11064 r. "Tesoro" 20 liść srebrzysto-czerwono-różowy,  Nowość = s 13,00   
1930 r. "Voodoo" 15 liść czerwono-zielony, jasny, rozetki,  = s 7,00   
2009 r.Funcka (S.funckii) 15 kwiat różowy (VII-VIII),  = s 7,00   
1513 r.górski (S.montanum) 15 kwiat różowy (VI-VII),  = s 7,00   
2011 r.murowy (S.tectorum) 15 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielono-karminowy, 

rozetki,  
= s 6,90   

11062 r.murowy "Commander Hay" 30 kwiat purpurowo-czerwony, później czerwono-
zielony, małe owoce (VI-VII),  Nowość 

= s 13,00   

2008 r.pajęczynowaty (S.arachnoideum) 10 kwiat karminowy (VI-VII), liść zielono-szary,  = s 6,90   
7540 r.pajęczynowaty "Claerchen"  liść srebrzysty, włochaty, rozetki,  = s 7,00   
9770 r.pajęczynowaty "Minus" 15 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony, jasny,  = s 7,00   
0662 r.pajęczynowaty "Rubin" 15  = s 7,00   
9201 r.ruski (S.ruthenicum) 15 kwiat różowy (VII-VI), liść zielono-czerwony,  = s 6,90   
1841 r.wapienny (S.calcareum) 30 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielono-karminowy,  = s 6,90   
9121 r.wapienny "Bicolor"  liść zielono-srebrzysto-siny, purpurowe 

końcówki,  
= s 7,00   

1108 r.wapienny "Extra" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielono-bordowy,  = s 10,80   
0594 r.wełnisty "Borisii" (S.ciliosum) 15 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, jasny,  = s 7,00   

ROZCHODNIK (SEDUM) 
4087 r. "Bertram Anderson" 15 kwiat różowy, intensywny, bardzo efektowny 

(VIII-IX), liść bordowo-brązowy,  
- s 6,90   

8843 r. "Diamond Edge" 40 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielono-brązowy,  - s 18,00   
5304 r. "Elsie's Gold" 30 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielony, żółty brzeg,  - s 18,00   
4089 r. "Frosty Morn" 30 kwiat liliowy, w odcieniach (VIII-IX), liść 

zielono-szary, jasny brzeg,  
- s 14,90   

9212 r. "Gooseberry Fool" 50 kwiat kremowy (IX-X), liść zielono-czerwony,  - s 10,80   
1916 r. "Moonlight Serenade" 45 kwiat różowo-czerwony (VIII-X), liść zielony, 

później ciemnoczerwony do purpurowego,  
- s 17,50   

9064 r. "Mr Goodbud" 60 kwiat czerwono-purpurowy (VIII-IX),  - s 18,00   
9903 r. "Picoletta" 40 kwiat beżowo-różowy (VI-VII), liść bordowy, 

wąski,  
- s 10,80   

9678 r. "Pinky" 30 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielono-różowo-
biały,  

- s 21,00   

8375 r. "Postman's Pride" 40 kwiat czerwony (VIII-IX),  - s 18,00   
7481 r. "Purple Emperor" 60 kwiat różowy, intensywny, bardzo efektowny 

(VIII-IX), liść purpurowy,  
- s 14,90   

0103 r. "Touchdown Teak" 60 kwiat czerwony (VIII-IX), liść purpurowy,  - s 18,00   
1917 r. "Twinking Star" 40 kwiat zielono-żółty (VIII-IX), liść zielony, później 

przebarwia się do czerwonego,  
- s 14,90   

9384 r. "Yellow Xenox" 50 kwiat żółty (VII-VIII), liść srebrzysto-purpurowy, 
purpurowe pędy,  

- s 18,00   

9677 r. "Chocolate Ball" 15 kwiat żółty (VII-IX), liść brązowy,  = s 6,90   
2873 r. "Sachalin" 10 kwiat czerwono-różowy (VII-VIII), liść pstry,  - s 6,90   
2006 r. (S.rupestre) 10 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony, ciemny,  -- s 7,00   

11091 r. "Angelina" 15 kwiat żółty (VII-VIII), liść żółto-pomarańczowy, Nowość-- s 9,90   
2007 r. (S.sarmentosum) 10 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony, jasny, długie 

łodygi,  
-- s 7,00   

0592 r. "Aureum" 10 liść pomarańczowo-żółty,  - s 7,00   
7537 r. (S.selskianum) 20 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony, później 

ciemnoczerwony do purpurowego,  
-- s 7,00   
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9213 r. (S.sichotense) 15 kwiat żółto-pomarańczowy (VII-VIII), liść 
zielony, jasny,  

- s 7,00   

0674 r.białoróżowy "Mediovariegatum" 
(S.alboroseum) 

30 kwiat różowy, jasny (IX-X), liść żółto-zielony,  - s/p 7,30   

0040 r.biały "Coral Carpet" (S.album) 10 kwiat biały (VI-VIII), liść bordowo-czerwony,  -- s 7,00   
9119 r.biały "Laconicum Minor" 10 liść zielono-bordowy,  -- s 7,00   
3774 r.biały "Laconicum" 8 kwiat biały (VI-VIII),  -- s 7,00   
9120 r.biały "Minimum" 3 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, jasny,  -- s 7,00   
0038 r.biały "Murale" 10 kwiat biały (VI-VIII), liść czerwono-zielony,  -- s 7,00   
1401 r.Ewersa (S.ewersii) 20 kwiat różowy (VII-IX),  = s 7,00   
0424 r.Ewersa "nanum" 5 kwiat kremowy (VI-VII),  = s 6,90   
3771 r.grubopędowy (S.pachyclados) 5 kwiat biało-różowy (VII-VIII), liść niebiesko-

zielony,  
- s 6,90   

1268 r.gruby (S.aizoon) 40 kwiat żółty, ew. z pomarańczowym (VI-V),  - p 7,00   
1833 r.hiszpański (S.hispanicum) 5 kwiat biały (VI-VII), liść zielono-szary,  - s 6,90   
0589 r.hiszpański "Aureum" 5 kwiat żółty (IV-VI),  - s 6,90   
1003 r.kamczacki (S.kamtschaticum) 20 kwiat pomarańczowo-żółty (VI-VIII), liść 

zielony, ciemny,  
-- s/p 6,90   

9902 r.kamczacki "var. Ellacombeanum" 15 kwiat żółty (V-VI), liść zielony, kobierce,  -- s/p 6,90   
0042 r.kamczacki "Variegatum" 15 kwiat pomarańczowo-żółty (VI-VIII), liść pstry,  -- s/p 6,90   
8655 r.karpacki "Africa Pearl" 

(S.telephium) 
40 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 10,80   

11061 r.karpacki "Green-Yellow" 30 kwiat zielono-żółty (VII-X),  Nowość = s 17,90   
3246 r.karpacki "Herbstfreude" 50 kwiat czerwono-brązowy (IX-X),  = s 10,00   
1920 r.karpacki "Munstead Dark Red" 45 kwiat różowo-purpurowy (VIII-IX), liść zielono-

purpurowy,  
= s 14,90   

1923 r.karpacki "Raspberry Truffle" 25 kwiat różowy (VII-IX), liść purpurowo-brązowy,  = s 14,90   
1924 r.karpacki "Red Cauli" 40 kwiat czerwono-purpurowy (VIII-IX), liść 

zielono-bordowy,  
= s 14,90   

1004 r.kaukaski (S.spurium) 15 kwiat różowy, w odcieniach (VII-VIII), liść 
zielony, ciemny, kobierce,  

-- s/p 6,90   

0045 r.kaukaski "Album" 15 kwiat biały, baldachy (VI-VIII), liść zielony, 
ciemny,  

-- s/p 7,00   

0046 r.kaukaski "Coccineum" 10 kwiat karminowo-różowy (VI-VIII),  -- s/p 7,00   
0047 r.kaukaski "Fuldaglut" 10 kwiat czerwony (VII-VIII), liść bordowy, ciemny, -- s/p 7,00   
0049 r.kaukaski "Purpurteppich" 15 kwiat purpurowo-czerwony (VI-VIII),  -- s/p 6,90   
7539 r.kaukaski "Roseum" 10 kwiat różowy (VII-VIII),  -- s/p 7,00   
0790 r.kaukaski "Tricolor" 15 kwiat różowy (VI-VII), liść pstry,  -- s/p 6,90   
8613 r.kaukaski "Voodoo" 15 kwiat różowo-czerwony (VI-VII), liść bordowo-

brązowy,  
-- s/p 10,00   

1445 r.kwiecisty (S.floriferum) 15 kwiat żółto-zielony (VI-VII), liść zielony, ciemny, - s 6,90   
0475 r.kwiecisty "Weihenstephaner 

Gold" 
15 kwiat żółty (VII-VIII),  - s 7,00   

1514 r.lubczykowy (S.anacampseros) 20 kwiat liliowy, w odcieniach (VI-VIII), liść zielony, 
jasny,  

- s 6,90   

1835 r.lydyjski (S.lydium) 5 kwiat różowo-biały (VI-VIII),  - s 6,90   
1316 r.łopatkowy (S.spathulifolium) 10 kwiat żółty (V-VII), liść szaro-siny, rozetki,  = s 6,90   
0373 r.łopatkowy "Cape Blanco" 10 kwiat żółty (V-VII), liść szary,  = s 10,00   
0374 r.łopatkowy "Purpureum" 10 kwiat żółty (VI-VI),  = s 10,00   
0791 r.marokański "Elegans" 

(S.forsterianum) 
15 kwiat żółty (VI-VIII),  - s 7,00   

1515 r.naskalny (S.cauticola) 20 kwiat karminowo-czerwony (VIII-IX), liść szary, 
kępy,  

- s 6,90   

1918 r.naskalny "Lidakense" 7 kwiat różowy, ciemny (VIII-IX), liść srebrzysto-
purpurowy,  

- s 7,00   

0180 r.okazały "Brillant" (S.spectabile) 50 kwiat różowo-liliowy (VIII-IX), liść zielony, 
jasny,  

- s/p 10,00   

8844 r.okazały "Carl" 50 kwiat różowy, ciemny (VII-VIII),  - s/p 10,00   
0181 r.okazały "Carmen" 60 kwiat karminowo-różowy (VIII-IX), liść zielony, 

jasny,  
- s/p 10,00   

3052 r.okazały "Matrona" 60 kwiat różowy (VIII-X), liść brązowy,  - s/p 10,00   
7538 r.okazały "Meteor" 40 kwiat purpurowo-brązowy (VIII-IX), liść zielony, 

jasny,  
- s/p 10,00   

0183 r.okazały "Star Dust" 40 kwiat biały (VIII-IX), liść zielony,  - s/p 10,00   
1672 r.oregoński (S.oreganum) 10 kwiat żółty (VI-VIII),  - s 6,90   
1001 r.ostry (S.acre) 10 kwiat żółty (V-VII), liść zielony,  -- s 7,00   
0788 r.ostry "Aureum" 5 kwiat żółty (V-VII), liść żółty,  -- s 6,90   
0037 r.ostry "Elegans" 3 kwiat żółty (V-VI), liść żółtawo-biały,  -- s 6,90   
9199 r.ostry "Helvetica" 5 kwiat żółty (VI-VII), liść zielono-purpurowy,  -- s 6,90   



45 

6533 r.ostry "Minimum"  kwiat żółty,  -- s 7,00   
1400 r.ościsty (S.reflexum) 10 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielono-szary,  - s 7,00   
9200 r.ościsty "Aureum" 10 kwiat żółty (VI-VII), liść żółty,  - s 6,90   
0422 r.ościsty "Cristatum" 10 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielono-szary, 

pomarszczony,  
- s 7,00   

9382 r.ościsty "Glasmurmel" 15 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielono-czerwony, - s 6,90   
9383 r.ościsty "Monstrosum" 15 kwiat żółty (VII-VIII), liść szaro-zielony,  - s 6,90   
2307 r.rozłożysty (S.ternatum) 10 kwiat biały (V-VI),  = s 6,90   
2119 r.Siebolda (S.sieboldii) 10 kwiat różowy (VII-IX),  - s/p 6,90   
0792 r.Siebolda "Mediovariegata" 10 kwiat różowy (VII-VIII), liść żółto-zielony,  - s/p 6,90   
1839 r.sześciorzędowy (S.sexangulare) 10 kwiat żółty (V-VIII), liść zielony,  = s/p 7,00   
1269 r.topololistny (S.populifolium) 20 kwiat żółty (VIII-IX),  - p 6,90   

ROZULARIA (ROSULARIA) 
2469 r.złocista (R.pallida) 10 kwiat kremowy (V-IV),  = s 6,90   

ROZWAR (PLATYCODON) 
0770 r.wielkokwiatowy "Astra Blue" 

(P.grandiflorus) 
20 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 7,30   

9944 r.wielkokwiatowy "Astra Pink" 20 kwiat różowy, jasny, ciemne żyłki (VI-VIII), liść 
zielony,  

= s/p 7,30   

9945 r.wielkokwiatowy "Astra White" 20 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 7,30   
5293 r.wielkokwiatowy "Fuji Blue" 40 kwiat niebieski (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
8361 r.wielkokwiatowy "Zwerg" 15 kwiat niebieski, podwójny (VI-VII),  = s/p 10,80   

ROŻNIK (SILPHIUM) 
9066 r.przerośnięty (S.perfoliatum) 60 kwiat żółty (VII-VIII),  = s/p 16,40   

RÓŻENIEC (RHODIOLA) 
8573 r. (R.japonica) 30 kwiat kremowy (VII-VIII),  - s 13,80   
1813 r.górski (R.rosea) 30 kwiat żółty, ew. z różowym (VI-VII), liść sino-

zielony,  
- s 10,80   

RUDBEKIA (RUDBECKIA) 
8752 r. (R.triloba) 120 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,80   
9377 r. "Praire Glow" 180 kwiat żółto-czerwony (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
0185 r.błyskotliwa "Goldstrum" 

(R.fulgida) 
70 kwiat żółty, czarny środek (VII-VIII),  = s/p 7,30   

9896 r.błyskotliwa "Little Goldstar" 30 kwiat żółty, czarne oczko (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
1089 r.lśniąca "Herbstsonne" (R.nitida) 200 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 14,90   
3180 r.naga "Goldquelle" (R.lacinata) 80 kwiat żółty, pełny (VII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
9897 r.wiechowata (R.paniculata) 180 kwiat żółty, jasny, okazały (VI-VIII), liść zielony, = s 10,80   
2275 r.wielka (R.maxima) 200 kwiat żółty (VII-VIII), liść sino-niebieski,  = s/p 13,80   

RUELIA (RUELLIA) 
1098 r. (R.humilis) 25 kwiat różowo-liliowy (VI-VII), liść zielony,  = s 22,00   

RUMIAN (ANTHEMIS) 
0719 r.barwierski "Kelwayi" (A.tinctoria) 50 kwiat żółty (VI-IX),  - s 7,00   
0521 r.karpacki "Karpatenschnee" 

(A.carpatica) 
15 kwiat biały, obfity (V-VII),  = s 7,00   

1564 r.Marschalla (A.marschalliana) 40 kwiat żółty (V-VII), liść srebrzysty, kępy,  = s 6,90   
RUMIAN (CHAMAEMELUM) 

5513 r.szlachetny "Flore Pleno" 
(C.nobile) 

10 kwiat biały, pełny (VI-VIII),  = s 7,30   

RUNIANKA (PACHYSANDRA) 
5286 r. "var. Stylosa" (P.axillaris) 15 kwiat biało-liliowy (IV-V), liść zielony, wąski,  = p 18,00   
6183 r.rozesłana (P.procumbens) 15 kwiat liliowy (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   

RUTEWKA (THALICTRUM) 
9204 r. "Black Stockings" 120 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII), liść zielony, 

czerwone pędy,  
= p 18,00   

9685 r. "Splendide White" 120 kwiat biały, obfity (VI-VII), liść zielony,  = p 24,40   
9906 r. "Splendide" 90 kwiat liliowo-różowy, bardzo efektowny (VI-VII), 

liść zielony,  
= p 18,00   

11095 r. "Yubari Mountains" 25 kwiat biały (VII-VIII),  Nowość = p 26,00   
8755 r. (T.isopyroides) 80 kwiat liliowy (VII-VIII),  = p 15,10   
4094 r. (T.kiusianum) 10 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielono-niebieski,  + p/c 10,80   
8659 r. (T.rochebruneanum) 90 kwiat liliowy (VI-VII),  + p 18,00   
4243 r.dwuskrzydłowa (T.delavai) 120 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII), liść zielony,  + p 7,00   

10086 r.dwuskrzydłowa "Ankum" 200 kwiat różowy, żółty środek, bardzo efektowny 
(VII-VIII), liść zielony,  

+ p 27,40   

1459 r.orlikolistna (T.aquilegiifolium) 120 kwiat liliowy (V-VII),  + p 7,00   
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10087 r.orlikolistna "Nimbus Pink" 80 kwiat różowy, jasny, pełny (VII-VIII), liść 
zielony,  

+ p 22,60   

2172 r.żółta (T.flavum) 140 kwiat żółty, oryginalny (VII-VIII), liść zielony,  + p 7,00   
RUTEWNIK (CALLIANTHEMUM) 

7123 r.zawilcowaty (C.anemonoides) 15 kwiat różowy, w odcieniach (IV-V), liść sino-
zielony,  

+ s 33,00   

RZEWIEŃ (RHEUM) 
11055 r. "Holsteiner Blut" 

(R.rhaberbarum) 
70 liść zielony, łodyga purpurowa,  Nowość = s/p 28,00   

11056 r. "Victoria" 120 liść zielony, łodyga purpurowa,  Nowość = s/p 20,50   
0477 r.dłoniasty "Tanguticum Rote 

Auslese" (R.palmatum) 
200 kwiat czerwony (VI-VII),  = s/p 25,00   

RZEŻUCHA (CARDAMINE) 
9138 r. (C.raphanifolia) 50 kwiat liliowy (V-VI), liść zielony,  = p 16,40   
9139 r. (C.waldsteinii) 10 kwiat biały (V-VII),  = p 18,00   

SADZIEC (EUPATORIUM) 
8798 s. "Baby Joe" 60 kwiat różowy, ciemny (VIII-IX),  = p 18,00   

11074 s. "Glutball" 200 kwiat fioletowo-różowy (VIII-IX),  Nowość = p 21,00   
9618 s. "Laag" 60 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielony, żółty 

wiosną,  
= p 18,00   

7452 s. "Variegata" 200 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielono-biały,  = p 18,00   
7574 s.plamisty "Album" (E.maculatum) 150 kwiat biały (VII-VIII),  = p 18,00   
4458 s.plamisty "Atropurpureum" 200 kwiat purpurowy (VII-VIII),  = p 10,80   
2787 s.plamisty "Phantom" 100 kwiat fioletowo-purpurowy (VII-X), liść zielony,  = p 17,50   
1044 s.plamisty "Riesenschrim" 220 kwiat karminowy, okazały (VIII-IX), liść zielony,  = p 18,00   
3833 s.pomarszczony "Chocolate" 

(E.rugosum) 
100 kwiat biały (VII-IX), liść brązowy,  = p 10,80   

SARUMA (SARUMA) 
8842 s.henriego (S.henryi) 40 kwiat żółty (V-VI),  =   19,60   

SASANKA (PULSATILLA) 
1261 s.zwyczajna (P.vulgaris) 25 kwiat mix (III-V), liść zielony, jasny,  - s/p 7,10   
2468 s.zwyczajna "(fioletowy)" 20 kwiat fioletowy (III-V),  - s/p 7,30   
0337 s.zwyczajna "Alba" 25 kwiat biały (III-V),  - s/p 7,10   
8368 s.zwyczajna "Papageno" 25 kwiat liliowo-fioletowy (IV-V),  - s/p 10,80   
9759 s.zwyczajna "Pinwheel Violet Blue" 30 kwiat fioletowo-niebieski (III-V), liść zielony,  - s/p 10,00   
0781 s.zwyczajna "Rote Glocke" 30 kwiat czerwony (IV-VI),  - s/p 7,30   
0338 s.zwyczajna "Rubra" 25 kwiat czerwony (III-IV), liść zielony,  - s/p 6,90   

SAUSUREA (SAUSSUREA) 
9061 s. (S.pseudoalpina) 30 kwiat liliowy (III-IV), liść zielony,  Nowość = s/p 19,40   

SERATULA (SERRATULA) 
4392 s. (S.seoanei) 30 kwiat purpurowy (VII-VIII),  = s/p 10,80   

SERDUSZKA (DICENTRA) 
1283 s.okazała (D.spectabilis) 80 kwiat różowy (V-VII),  + s/p 17,50   
5423 s.okazała "Alba" 70 kwiat biały (IV-V),  + s/p 14,90   
8319 s.okazała "Gold Heart" 80 kwiat różowy, czerwone pędy (V-VI), liść żółty,  + s/p 17,50   
9612 s.okazała "Valentine" 80 kwiat czerwony (V-VI), liść zielony,  + s/p 19,60   
2424 s.piękna (D.formosa) 30 kwiat różowy (VI-VIII),  + p 9,90   
9736 s.piękna "Aurora" 70 kwiat biały (V-VII), liść srebrzysty,  + p 10,80   
8932 s.piękna "Langtrees" 50 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  + p 10,80   
4051 s.piękna "Luxuriant" 40 kwiat różowo-wiśniowy (V-VIII), liść zielono-

srebrzysty,  
+ p 15,10   

SKALNICA (SAXIFRAGA) 
8576 s. "Carniolica" 15 kwiat żółty (IV-V),  = s/p 6,90   
3913 s. "Rubrifolia" 20 kwiat biały (VIII-X), liść czerwono-zielony,  + p 10,80   
2152 s. (S.ledebouri) 5 kwiat biały (V-VI), liść zielony, jasny, rozetki,  = s/p 10,00   
8373 s. "Purpurea" 20 kwiat biały (V-VI), liść zielono-purpurowy,  + p 10,80   
8653 s. (S.mutata) 20 kwiat żółto-czerwony (VI-VII), liść zielony,  = s/p 16,40   
3916 s. (S.stolonifera) 30 kwiat biały, wiechy (VII-VIII),  + p 10,80   
3735 s.Arendsa "(biały późny)" (S.x 

arendsii) 
15 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 7,00   

3737 s.Arendsa "(czerwony późny)" 20 kwiat czerwony (VI-VII),  = s/p 7,00   
9764 s.Arendsa "Alpino Rose" 15 kwiat różowy, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
0073 s.Arendsa "Argentovariegata" 10 kwiat różowy, jasny (V-VI), liść srebrzysty,  = s/p 7,00   
9765 s.Arendsa "Carpet Purple" 20 kwiat czerwony (IV-V), liść zielony,  = s/p 7,00   
8899 s.Arendsa "Carpet White" 20 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s/p 7,00   
1309 s.Arendsa "Elf Rose" 10 kwiat różowy, uroczy (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
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3043 s.Arendsa "Golden Falls" 15 liść żółty, rozetki,  = s/p 7,00   
3045 s.Arendsa "Harder Zwerg" 8 kwiat czerwony, ciemny (IV-V),  = s/p 7,00   
0078 s.Arendsa "Peter Pan" 15 kwiat czerwony (IV-V),  = s/p 7,00   
7536 s.Arendsa "Pixi White" 10 kwiat biały (IV-V), liść zielony, zwarty,  = s/p 7,00   
1319 s.Arendsa "Saxony Red" 20 kwiat czerwony (III-IV), liść zielony,  = s/p 10,00   
1328 s.Arendsa "Saxony White" 20 kwiat biały (III-IV), liść zielony,  = s/p 10,00   
0081 s.Arendsa "Schneeteppich" 12 kwiat biały,  = s/p 6,90   
0082 s.Arendsa "Triumph" 12 kwiat karminowy (III-V),  = s/p 6,90   
2747 s.Arendsa "Weisszwerg" 5 kwiat biało-zielony (V-VI),  = s/p 7,00   
1827 s.cienista (S.umbrosa) 25 kwiat różowy (V-VI),  + p 6,90   
6800 s.długolistna (S.longifolia) 30 kwiat biały (VI-VII),  = s/p 8,10   
1410 s.gronkowata (S.aizoon) 25 kwiat mix, biały, różowy (V-VII), liść szary, 

poduchy,  
= s/p 6,90   

1819 s.klinolistna (S.cuneifolia) 15 kwiat biały (V-VI), liść zielony, ciemny,  + p 10,00   
9899 s.kuklikowata (S.x geum) 10 kwiat biały, uroczy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
1412 s.liścieniowata (S.cotyledon) 40 kwiat biały (V-VII),  = p 6,90   
3040 s.liścieniowata "Soudshinde 

Seedling" 
30 kwiat biało-czerwony, nakrapiany (IV-V), liść 

zielony, jasny, kobierce,  
= p 10,80   

1826 s.okrągłolistna (S.rotundifolia) 20 kwiat biały (VI-VII),  = p 10,80   
1438 s.poduszkowata (S.apiculata) 5 kwiat żółty (III-IV), liść sino-zielony, poduchy,  + p 8,10   

11129 s.seledynowa (S.caesia) 5 kwiat kremowo-biały (IV-V), liść sino-
srebrzysty,  Nowość 

= s 9,90   

2001 s.trójdzielna (S.trifurcata) 15 kwiat biały (V-VI),  = s/p 7,00   
11130 s.wirginijska (S.virginiensis) 25 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  Nowość = s 29,00   
2065 s.zarzyczkolistna "Rubrifolia" 

(S.cortusifolia) 
40 kwiat biały (IX-X), liść purpurowo-brązowy,  + p 17,50   

SKRZYDLINKA (AETHIONEMA) 
7004 s.? (A.kotschyi) 20 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   
1553 s.naprzeciwlistna 

(A.oppositifolium) 
10 kwiat różowy, jasny (III-IV), liść siny, poduchy,  = s 6,90   

SŁONECZNICZEK (HELIOPSIS) 
9326 s. "Summer Nights" 120 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony, łodyga 

purpurowa,  
= s/p 14,90   

7102 s. "Summer Pink" 90 kwiat żółty (VI-VII), liść zielono-różowo-biały,  = s/p 19,60   
8811 s.szorstki "Asahi" 

(H.helianthoides) 
80 kwiat żółty, pełny (VII-VIII),  = s/p 18,00   

7377 s.szorstki "Loraine Sunshine" 80 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielono-żółty,  = s/p 10,00   
0448 s.szorstki "Scabra Sommersonne" 120 kwiat żółty, półpełny (VII-IX),  = s/p 10,00   
0447 s.szorstki "Scabra" 150 kwiat żółty (VII-IX),  = s/p 10,80   

SŁONECZNIK (HELIANTHUS) 
7100 s. "Gullick's Variety" 

(H.atrorubens) 
170 kwiat żółty, podwójny (VI-VIII), liść zielony,  = s 18,00   

3135 s. (H.microcephalus) 170 kwiat żółty, drobny (VII-IX),  = s 10,00   
3133 s.dziesięciopłatkowy "Capenoch 

Star" (H.decapetalus) 
150 kwiat żółty (VIII-IX), liść zielony,  = s 14,90   

9160 s.dziesięciopłatkowy "Lemon 
Queen" 

200 kwiat żółty (VII-VIII), liść zielony, jasny,  = s 10,80   

1249 s.wierzbolistny (H.salicifolius)  kwiat żółty (VIII-X),  - s 25,00   
SMAGLICZKA (ALYSSUM) 

0520 s.górska "Berggold" (A.montanum) 15 kwiat żółty (VI-VII), liść zielono-szary, kobierce, - s/p 7,00   
0994 s.skalna (A.saxatile) 35 kwiat żółto-żółty (IV-VII), liść zielono-szary, 

kępy,  
- s/p 6,90   

0005 s.skalna "Compactum" 20 kwiat żółto-żółty (IV-V), liść zielono-szary, 
kępy,  

- s/p 7,00   

11067 s.skalna "Goldkugel" 20 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  Nowość - s/p 9,90   
4415 s.skalna "Minutissima" 5 kwiat żółty (IV-V),  - s/p 13,80   
2695 s.skalna "sulphureum" 40 kwiat żółto-cytrynowy (IV-V),  - s/p 7,00   
5492 s.Wulfena (A.wulfenianum) 15 kwiat żółty (V-VII), liść zielono-szary,  - s/p 7,00   

SMOTRAWA (TELEKIA) 
6804 s. (T.speciosa) 200 kwiat żółty (VII-VIII),  = p 10,00   

SPEJRANTA (SPEIRANTHA) 
7609 s.konwaliowa (S.convallarioides) 25 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 21,00   

STOKEZJA (STOKESIA) 
2179 s.preriowa (S.laevis) 40 kwiat niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s 14,90   

STOPOWIEC (PODOPHYLLUM) 
8751 s. "Spotty Dotty" 70 kwiat purpurowy (V-VI), liść zielony, 

nakrapiany,  
= p 25,00   
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8419 s. (P.peltatum) 50 kwiat biało-różowy (V-VI),  = p 18,00   
9372 s. (P.versipelle) 70 kwiat biały, czerwone owoce, bardzo 

efektowny (VI-VII), liść zielony,  
= p 77,00   

2266 s.himalajski (P.emodi) 50 kwiat biało-różowy (V-VI), liść zielony,  = p 18,00   
STROICZKA (LOBELIA) 

9651 s. "Hadspen Purple" 100 kwiat fioletowy (VII-VIII), liść zielony,  + s/p 10,80   
2449 s. (L.cardinalis) 60 kwiat karminowy (VI-VIII), liść zielony, kępy,  + s/p 10,00   
0575 s.błyskotliwa "Queen Victoria" 

(L.fulgens) 
100 kwiat czerwony, intensywny (VI-VIII), liść 

czerwony,  
+ s/p 10,00   

3861 s.Gerarda "Vedrariensis" 
(L.gerardii) 

120 kwiat fioletowo-purpurowy, grona (VII-IX),  + s/p 6,90   

2339 s.wielka "Albiflora" (L.siphilitica) 60 kwiat biały (VII-IX),  + s/p 10,80   
2338 s.wielka "Blaue Auslese" 60 kwiat niebieski (VII-IX),  + s/p 7,30   

SYNTHYRIS (SYNTHYRIS) 
1117 s. (S.platycarpa) 30 kwiat niebieski (V-VI), liść zielony,  = s 18,00   

SZAFIREK (MUSCARI) 
6526 s.miękkolistny (M.comosum) 40 kwiat kremowo-fioletowy (V-VI), liść zielony,  = s 7,00   

SZAŁWIA (SALVIA) 
0060 s. "Amber" 80 kwiat pomarańczowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 18,00   
1099 s. "Rosea" 80 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 10,80   
8371 s. "var.turkestanica" 120 kwiat liliowo-różowy (VI-VIII),  = s/p 13,80   
1103 s. (S.stepposa) 80 kwiat fioletowo-purpurowy (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   
4239 s. "Merleau Blue" 70 kwiat niebieski (VII-IX),  = s/p 10,00   
9762 s. "New Dimension Blue" 30 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
9763 s. "New Dimension Rose" 30 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   
0099 s.? (S.campanulata) 80 kwiat żółty (VI-VII), liść sino-zielony,  = s 21,00   
2471 s.lekarska "Aureomaculata" 

(S.officinalis) 
30 kwiat niebieski (VII-VIII), liść żółto-zielony,  = s/p 10,00   

2473 s.lekarska "Purpurascens" 30 kwiat niebieski (V-VII), liść czerwono-
purpurowy,  

= s/p 10,00   

2472 s.lekarska "Tricolor" 30 kwiat niebieski (V-VII), liść pstry, zielono-biało-
różowy,  

= s/p 10,00   

1465 s.łąkowa (S.pratensis) 60 kwiat liliowy, w odcieniach (VII-VIII),  = s/p 8,10   
5300 s.łąkowa "Rosea" 80 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
9674 s.okręgowa "Alba" (S.verticillata) 80 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  - s/p 10,80   
3909 s.okręgowa "Purple Rain" 60 kwiat purpurowy (VII-IX),  - s/p 10,80   
1071 s.omszona (S.nemorosa) 80 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VIII),  = s/p 10,80   
3030 s.omszona "Alba" 40 kwiat biały (VI-IX),  = s/p 10,00   
3031 s.omszona "Amethyst" 60 kwiat różowo-fioletowy (VI-IX),  = s/p 10,00   
9117 s.omszona "Blauhuegel" 40 kwiat niebieski (VI-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   
0813 s.omszona "Blaukoenigin" 50 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-IX),  = s/p 10,00   
6585 s.omszona "Bordeau Deep Blue" 30 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   

10019 s.omszona "Caradonna Compact" 40 kwiat fioletowy, ciemny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 13,00   
9898 s.omszona "Caradonna" 70 kwiat fioletowy, ciemny (VII-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   
8977 s.omszona "Mainacht" 60 kwiat niebiesko-granatowy (V-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
6202 s.omszona "Marcus" 20 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,80   
0100 s.omszona "Negrito" 30 kwiat fioletowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
5447 s.omszona "Ostfriesland" 40 kwiat niebieski, ciemny (VI-VII), liść szaro-

zielony,  
= s/p 10,00   

4086 s.omszona "Plumosa" 50 kwiat bordowy, pełny (VII-IX), liść zielony,  = s/p 10,80   
3033 s.omszona "Rosakoenigin" 60 kwiat różowy (V-VIII),  = s/p 10,00   
8651 s.omszona "Royal Crimson 

Distinction" 
70 kwiat różowo-bordowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   

0101 s.omszona "Salute Pink" 25 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
1231 s.omszona "Schneehügel" 40 kwiat biały (VI-X), liść zielony,  = s/p 10,00   

10021 s.omszona "Sensation Compact 
Bright Rose" 

30 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 13,00   

1234 s.omszona "Sensation Compact 
Deep Blue" 

30 kwiat niebieski, ciemny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

1248 s.omszona "Sensation Compact 
Sky Blue" 

30 kwiat niebieski, jasny (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

1101 s.omszona "Snow Hill" 35 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
11057 s.omszona "Synchro Blue" 30 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII),  Nowość = s/p 13,00   
11058 s.omszona "Synchro Pink" 30 kwiat różowo-fioletowy (VI-VII),  Nowość = s/p 13,00   
11059 s.omszona "Synchro White" 30 kwiat biały (VI-VII),  Nowość = s/p 13,00   
3733 s.omszona "Tancerin" 60 kwiat fioletowo-niebieski (VI-IX),  = s/p 10,00   
0102 s.omszona "Viola" 25 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   
3034 s.omszona "Wesuwe" 70 kwiat fioletowy, ciemny (VI-IX),  = s/p 10,00   
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2103 s.otwarta "Patio Dark Blue" 
(S.patens) 

70 kwiat fioletowy, bardzo efektowny (VI-VIII), liść 
zielony,  

= s 10,00   

1668 s.srebrzysta (S.argentea) 60 kwiat biały, żółte oczko, liść srebrzysty, 
aksamitny,  

= s/p 10,00   

SZANTA (MARRUBIUM) 
1518 s. (M.supinum) 30 kwiat różowy, liść srebrzysto-zielony, kobierce,  = s 6,90   

SZAROTKA (LEONTOPODIUM) 
1875 s. (L.souliei) 20 kwiat biało-kremowy (VI-VIII), liść zielony,  = s 6,90   
1038 s.alpejska (L.alpinum) 25 kwiat biały, srebrzysty, kształt gwiaździsty (V-

VIII), liść szaro-zielony, kępy,  
= s 6,90   

8499 s.alpejska "Everest" 10 kwiat biały (V-VI), liść szaro-zielony, kępy,  = s 7,30   
SZCZAWIK (OXALIS) 

2340 s. "Rosea" (O.acetosella) 15 kwiat różowy (IV-VI), liść zielony,  = s/p 10,80   
4435 s. (O.depressa) 5 kwiat różowy, spiralny, biało-żółty środek (VII-

VIII),  
= s/p 13,80   

SZPARAG (ASPARAGUS) 
7515 s. "Spitzenschleier" 

(A.pseudoscaber) 
100  + p 17,90   

SZYWEREKIA (SCHIVERECKIA) 
7106 s. (S.bornmuelleri) 10 kwiat biały (IV-V),  = s 6,90   

ŚLEDZIENNICA (CHRYSOSPLENIUM) 
1738 ś.naprzeciwlistna (C.opositifolium) 5 kwiat żółty (IV-V),  + p 6,90   

ŚNIEDEK (ORNITHOGALUM) 
7493 ś.baldaszkowaty (O.umbellatum) 20 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + s 6,90   

ŚNIEŻNIK (CHIONODOXA) 
11099 ś.lśniący (C.forbesii) 15 kwiat niebieski (III-IV), liść zielony,  Nowość = p 13,80   

ŚWIERZBNICA (KNAUTIA) 
8819 ś. "Thunder and Lightning" 80 kwiat karminowy (VII-VIII), liść biało-zielony,  = s 18,00   
9751 ś. "Red Knight" 60 kwiat bordowo-czerwony (VII-IX), liść zielony, 

jasny,  
= s 10,00   

TARCZOWNICA (PELTIPHYLLUM) 
1382 t.tarczowata (P.peltatum) 80 kwiat różowy (IV-II),  ++ p 14,90   
5289 t.tarczowata "Nana" 40 kwiat różowy (III-IV), liść zielony,  ++ p 33,00   

TARCZYCA (SCUTELLARIA) 
1105 t. (S.altissima) 25 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony,  = s 6,90   
9063 t. (S.incana) 80 kwiat niebieski (VII-VIII),  - s/p 13,80   
4380 t. (S.scordifolia) 15 kwiat niebieski, ciemny (VII-VIII),  - s/p 6,90   
1670 t.alpejska (S.alpina) 15 kwiat purpurowy, w odcieniach (VI-VIII),  - s/p 10,80   

10082 t.alpejska "Arcobaleno" 20 kwiat biało-purpurowy (VI-VIII), liść zielony,  - s/p 13,80   
TAWUŁKA (ASTILBE) 

0881 t. "Bella" 50 kwiat czerwony, w odcieniach (VI-VIII),  + p 10,00   
6095 t. "Cappucino" 80 kwiat biały (VI-VII), liść bordowo-zielony,  + p 18,00   
6096 t. "Chocolate Shogun" 80 kwiat różowy, jasny, bardzo efektowny (VI-VII), 

liść bordowo-brązowy,  
+ p 25,00   

2818 t. "Glut" 80 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  + p 14,90   
6102 t. "Little Vision in Purple" 40 kwiat fioletowy, piękny (VI-VII), liść zielony,  + p 18,00   
6098 t. "Look at Me" 50 kwiat łososiowo-różowy, wspaniały (VI-VII), liść 

zielony,  
+ p 18,00   

0732 t. "ShowStar" 40 kwiat mix (VI-VIII),  + p 8,10   
5501 t. "Purpurlanze" 100 kwiat purpurowy (VII-VIII),  + p 14,90   
2720 t. "Superba" 120 kwiat purpurowo-różowy (VII-VIII),  + p 14,90   
5504 t.Arendsa "Amerika" (A.x arendsii) 70 kwiat fioletowy, jasny (VI-VIII), liść zielony,  + p 14,90   
0157 t.Arendsa "Amethyst" 90 kwiat liliowy (VI-VII),  + p 14,90   
0158 t.Arendsa "Anita Pfeifer" 60 kwiat łososiowo-różowy (VI-VII),  + p 14,90   
8600 t.Arendsa "Astary Red" 70 kwiat czerwony (VII-VIII), liść zielony,  + p 17,90   

11008 t.Arendsa "Astary Rose" 30 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony,  Nowość + p 17,90   
11009 t.Arendsa "Astary White" 30 kwiat biały, bardzo efektowny, liść zielony, Nowość+ p 17,90   
9084 t.Arendsa "Biała Mała" 40 kwiat biały (VI-VII),  + p 14,90   
9085 t.Arendsa "Biała Mini" 30 kwiat biały (VI-VII),  + p 14,90   
9086 t.Arendsa "Biała Późna" 35 kwiat biały (VII-VII),  + p 14,90   
9087 t.Arendsa "Biała Puszysta" 45 kwiat biały (VI-VII),  + p 14,90   
0160 t.Arendsa "Brautschleiet" 80 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
5503 t.Arendsa "Cattleya" 70 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII),  + p 14,90   
1025 t.Arendsa "Color Flash Lime" 80 kwiat różowy, bardzo efektowny (VI-VII), liść 

zielono-żółty,  
+ p 25,00   
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7019 t.Arendsa "Color Flash" 80 kwiat różowy (VI-VII), liść bordowo-zielony,  + p 14,90   
9088 t.Arendsa "Czerwona Łodyga" 60 kwiat biały, czerwone pędy (VI-VII),  + p 14,90   
9719 t.Arendsa "Diamant" 80 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
9720 t.Arendsa "Elizabeth Bloom" 60 kwiat różowy, jasny (VII-VIII), liść zielony,  + p 14,90   
9493 t.Arendsa "Else Schluck" 60 kwiat karminowo-czerwony (VII-VIII), liść 

zielony,  
+ p 14,90   

2694 t.Arendsa "Erica" 100 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
0161 t.Arendsa "Etna" 40 kwiat purpurowo-czerwony (VI-VII), liść zielony, + p 14,90   
0162 t.Arendsa "Fanal" 60 kwiat czerwony, ciemny (VII-VIII),  + p 14,90   
6764 t.Arendsa "Federsee" 60 kwiat czerwono-srebrzysty (VI-VII),  + p 16,40   
9958 t.Arendsa "Flamingo" 80 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielono-bordowy,  + p 14,90   

10031 t.Arendsa "Gloria Purpurea" 70 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  + p 21,00   
2724 t.Arendsa "Granat" 70 kwiat czerwony (VII-VIII),  + p 14,90   
3277 t.Arendsa "Hyazinth" 80 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII), liść zielony, 

jasny,  
+ p 14,90   

0163 t.Arendsa "Irrlicht" 60 kwiat biały, bardzo efektowny (VI-VII), liść 
zielony,  

+ p 14,90   

9721 t.Arendsa "Lollypop" 50 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
8863 t.Arendsa "Red Pink" 60 kwiat czerwono-różowy (VII-VIII),  + p 14,90   
2717 t.Arendsa "Sister Teresa" 50 kwiat łososiowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   

10005 t.Arendsa "Spartan" 90 kwiat czerwono-bordowy (VI-VII), liść zielony,  + p 17,90   
3485 t.Arendsa "Weisse Gloria" 90 kwiat biały, duży (VII-VIII), liść zielony,  + p 21,00   
8861 t.chińska "Finale" (A.chinensis) 60 kwiat różowo-liliowy (VIII-IX),  = s/p 14,90   
0365 t.chińska "Pumila" 25 kwiat liliowo-różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 7,00   
8966 t.chińska "Purpurlanze" 80 kwiat liliowo-fioletowy (VI-VII),  = s/p 16,40   

10033 t.chińska "Spotlight" 50 kwiat różowy, jasny (VII-VIII), liść bordowo-
zielony,  

= s/p 19,40   

2589 t.chińska "Veronica Klose" 50 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielony,  = s/p 14,90   
7555 t.chińska "Vision in Red" 40 kwiat bordowo-fioletowy (VII-VIII),  = s/p 14,90   
9716 t.chińska "Vision in White" 50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 14,90   
9717 t.japońska "Bonn" (A.japonica) 50 kwiat różowo-czerwony (VII-IX), liść zielony,  + p 14,90   
3280 t.japońska "Deutschland" 60 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, jasny,  + p 14,90   
1484 t.japońska "Koblenz" 50 kwiat karminowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
6765 t.japońska "Koeln" 70 kwiat różowy, intensywny (VII-VIII),  + p 16,40   
5500 t.japońska "Mainz" 50 kwiat liliowo-różowy (VI-VII),  + p 14,90   
6618 t.japońska "Montgomery" 80 kwiat czerwony, ciemny (VII-IX), liść brązowo-

zielony, później ciemnozielony,  
+ p 14,90   

2960 t.japońska "Peach Blossom" 50 kwiat łososiowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  + p 14,90   
0385 t.japońska "Red Sentinel" 50 kwiat karminowy (VII-VIII),  + p 14,90   

10003 t.japońska "Vesuvius" 60 kwiat czerwony (V-VI), liść zielony,  + p 17,90   
0561 t.kędzierzawa "Perkeo" (A.crispa) 20 kwiat różowo-czerwony (VII-VIII), liść zielony,  + p 16,40   
0440 t.pojedynczolistna "Aphrodite" 

(A.simplicifolia) 
50 kwiat czerwony, jasny (VII-VIII), liść zielono-

brązowy,  
+ p 14,90   

2719 t.pojedynczolistna "Henny 
Graafland" 

40 kwiat różowo-pomarańczowy (VI-VIII),  + p 14,90   

10032 t.pojedynczolistna "Inshriach Pink" 30 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony,  + p 19,40   
9799 t.pojedynczolistna "Moulin Rouge" 30 kwiat różowy, ciemny (VII-VIII), liść zielony, 

czerwone pędy,  
+ p 17,50   

0443 t.pojedynczolistna "Sprite" 30 kwiat różowy, jasny, duży (VI-VIII), liść zielony, 
ciemny,  

+ p 14,90   

9775 t.pojedynczolistna "White 
Sensation" 

45 kwiat biały (VI-VIII), liść zielony,  + p 14,90   

2722 t.Thunberga "Professor van der 
Wielen" 

120 kwiat biały (VII-VIII),  ++ p 14,90   

5502 t.Thunberga "Strausenfeder" 100 kwiat różowy (VII-VIII),  ++ p 14,90   
TIARELLA (TIARELLA) 

7315 t. "Pink Skyrocket" 40 kwiat różowy (V-VI), liść zielony, ciemny wzór,  = s/p 14,90   
1197 t. "Starburst" 30 kwiat różowy (III-V), liść zielony, ciemny wzór,  = s/p 17,50   
1932 t. "Sugar and Spice" 30 kwiat różowy (IV-V), liść zielony, czerwony 

środek,  
= s/p 17,50   

1126 t. (T.polyphylla) 20 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść zielony, 
ciemny wzór,  

= p 18,00   

1012 t.sercolistna (T.cordifolia) 30 kwiat biało-kremowy (V-VII),  = p 7,00   
2019 t.Wherry'ego (T.wherryi) 30 kwiat biały (V-VII), liść zielony, jasny,  = p 7,00   

PIETRUSZKA (TILINGIA) 
11108 P. Fałszywa (T.ajanensis) 30 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  Nowość = s 13,80   

TOJAD (ACONITUM) 
8661 t. (A.compacta) 40 kwiat kremowy (VI-VII),  + p 10,80   
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9263 t. "Red Wine" 200 kwiat bordowy, ciemny (VIII-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   
9584 t. "ssp. Moldavicum" 100 kwiat fioletowo-biały (VI-VII), liść zielony,  + p 16,40   
9585 t. (A.napiforme) 40 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  + p 16,40   
9586 t. (A.seoulense) 60 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielony, wiosną 

brązowy,  
+ p 16,40   

0003 t.? (A.austroyunnanense) 120 kwiat niebieski (IX-X), liść zielony,  = p 15,10   
3460 t.Fischera "Arendsii" 

(A.carmichaelii) 
180 kwiat niebieski (IX-X),  + p 10,00   

7001 t.Fischera "Mittelstand" 120 kwiat niebieski (IX-X), liść zielony,  + p 10,80   
1714 t.lisi (A.vulparia) 100 kwiat żółty, wydłużony (VII-VIII),  + p 10,80   
2039 t.mocny "(niebieski)" (A.napellus) 120 kwiat fioletowy, w odcieniach (VII-VIII),  + p 14,90   
2690 t.mocny "Albus" 120 kwiat biały (VII-VIII),  + p 14,90   

TOJEŚĆ (LYSIMACHIA) 
4213 t. (L.atropurpurea) 50 kwiat bordowy, ciemny, oryginalny (VI-VIII), liść 

zielono-srebrzysty,  
= s/p 10,80   

9880 t.Fortunea "Candela" (L.fortunei) 50 kwiat biały, piękny (VI-VII), liść zielony,  = s 13,80   
1005 t.kropkowana (L.punctata) 100 kwiat żółty, wiechy (VI-VIII), liść zielony, jasny,  + s/p 7,30   
0784 t.kropkowana "Variegata" 70 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielono-biały,  + s/p 8,10   
4886 t.orszelinowa (L.clethroides)   = s/p 10,80   
2451 t.orszelinowa "Duby" 80 kwiat biały (VI-VIII),  = s/p 14,90   
2997 t.orzęsiona "Firecracker" (L.ciliata) 60 kwiat żółty (VI-VIII), liść bordowy, ciemny,  = s/p 8,10   
2258 t.pospolita (L.vulgaris) 70 kwiat żółty (VI-VII),  = s/p 10,00   
1018 t.rozesłana (L.nummularia) 5 kwiat żółty (V-IX), liść zielony, jasny, kobierce,  + s/p 6,90   
0089 t.rozesłana "Aurea" 5 kwiat żółty (V-VI), liść żółto-zielony, kobierce,  + s/p 6,90   

TRACHYSTEMON (TRACHYSTEMON) 
7501 t.wschodni (T.orientalis) 60 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony,  = p 20,00   

TRAGANEK (ASTRAGALUS) 
9597 t. (A.mongolicus) 50 kwiat różowy (VI-V), liść zielony,  = s 21,00   

TRAUTVETTERIA (TRAUTVETTERIA) 
9688 t. (T.carolinensis) 25 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = p 10,80   

TRĘDOWNIK (SCROPHULARIA) 
4377 t. "Variegata" (S.auriculata) 90 kwiat żółto-zielony (VII-IX), liść zielony, szeroki, 

jasny brzeg,  
++ s 15,10   

TRIPTEROSPERMUM (TRIPTEROSPERMUM) 
9909 t.japoński (T.japonicum) 10 kwiat niebieski (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   

TROJEŚĆ (ASCLEPIAS) 
1592 t.amerykańska (A.syriaca) 150 kwiat różowy, jasny (VI-VIII), liść zielony,  = s 17,50   
1526 t.bulwiasta (A.tuberosa) 70 kwiat pomarańczowy (VI-VIII),  = s/p 10,80   
7014 t.krwista "Cinderella" (A.incarnata) 150 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony,  + s/p 10,80   
6363 t.krwista "Ice Ballet" 100 kwiat biały,  + s/p 10,80   

TRÓJLIST (TRILLIUM) 
1372 t.prosty (T.erectum) 20 kwiat czerwony (IV-V),  + p 29,00   
1373 t.siedzący (T.sessile) 30 kwiat bordowy (V-VII), liść zielony,  + p 29,00   
8850 t.żółty (T.luteum) 25 kwiat żółty (IV-V),  + p 33,00   

TRÓJSKLEPKA (TRICYRTIS) 
9387 t. "Temple Form" 60 liść zielony,  = p 18,00   
9491 t. (T.puberula) 50 kwiat żółto-brązowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 18,00   
2076 t.owłosiona (T.hirta) 40 kwiat różowo-liliowy (VIII-IX),  = p 10,80   
6534 t.owłosiona "Alba" 40 kwiat biały, bardzo efektowny (VIII-IX),  = p 8,10   
3062 t.owłosiona "Masamunei" 40 kwiat fioletowo-liliowy, nakrapiany, nakrapiany 

(VIII-IX),  
= p 8,10   

9908 t.owłosiona "Variegata" 40 kwiat liliowo-biały, nakrapiany, oryginalny (VII-
VIII), liść zielony, biały brzeg,  

= p 18,00   

TRYBUŁA (ANTHRISCUS) 
2170 t.leśna (A.sylvestris)  kwiat biały, baldachy (IV-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
8665 t.leśna "Ravenswing" 90 kwiat biało-różowy, baldachy (VI-VII), liść 

purpurowy,  
= s/p 10,00   

TRYTOMA (KNIPHOFIA) 
1367 t.groniasta (K.uvaria) 100 kwiat pomarańczowy, później żółty (VI-IX),  + s/p 15,10   
3150 t.groniasta "Express" 90 kwiat pomarańczowo-czerwony (VII-X),  + s/p 10,00   
9522 t.ogrodowa "Lemon Popsicle" 60 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony,  + s/p 17,50   
9272 t.ogrodowa "Redhot Popsicle" 60 kwiat czerwony (VI-XI),  + s/p 17,50   

TRZYKROTKA (TRADESCANTIA) 
8432 t. (T.longipes) 30 kwiat niebieski (VI-VII),  + s/p 10,80   
3060 t.wirginijska "Eva" (T.virginiana) 60 kwiat biały (VI-IX),  + s/p 10,00   
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0676 t.wirginijska "Isis" 60 kwiat niebieski, ciemny (VI-VII),  + s/p 10,80   
6592 t.wirginijska "J.C. Weguelin" 70 kwiat niebieski (VI-IX), liść zielony,  + s/p 10,00   
6805 t.wirginijska "Osprey" 50 kwiat biały, niebieski środek (VI-VII),  + s/p 14,90   
6806 t.wirginijska "Purewell Giant" 60 kwiat karminowo-purpurowy, intensywny (VI-

VII),  
+ s/p 10,80   

0802 t.wirginijska "Rubra" 60 kwiat karminowo-czerwony (VI-IX),  + s/p 10,00   
3056 t.wirginijska "Zwanenburg Blue" 60 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX),  + s/p 10,00   

TUPISTRA (TUPISTRA) 
9690 t. (T.aurantiaca) 60 kwiat pomarańczowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 22,00   

UBIOREK (IBERIS) 
0996 u.wieczniezielony (I.sempervirens) 30 kwiat biały (IV-VI),  = s 6,90   
3146 u.wieczniezielony "Appen Etz" 15 kwiat biały (III-V),  = s 10,00   
8636 u.wieczniezielony "Aurea" 20 kwiat biały (V-VI), liść złocisty,  = s 10,80   
2950 u.wieczniezielony "Findel" 20 kwiat biały (IV-V),  = s 10,00   
0024 u.wieczniezielony "Snowflake" 30 kwiat biały (V-VI),  = s 10,00   
9932 u.wieczniezielony "Tahoe" 20 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = s 10,00   

UKWAP (ANTENNARIA) 
6360 u. (A.hansii)   - s/p 6,90   
8387 u. (A.parvifolia) 5 kwiat biały (V-VI),  - s/p 6,90   
2192 u. (A.tomentosa) 15 kwiat biały (V-VII),  - s/p 7,00   
6777 u. (A.umbrinella) 5 kwiat kremowy, liść szaro-srebrzysty,  - s/p 7,00   
2332 u.dwupienny "Bright Rose" 

(A.dioica) 
15 kwiat różowy, jasny (V-VII), liść srebrzysto-

zielony,  
- s 7,00   

2699 u.dwupienny "Nyewoods Variety" 10 kwiat różowy, intensywny (V-VI),  - s 7,00   
2169 u.dwupienny "Rotes Wunder" 8 kwiat czerwono-różowy (V-VI), liść srebrzysty,  - s 10,00   
0432 u.dwupienny "Rubra" 15 kwiat czerwony (V-VII),  - s 6,90   

UŁUDKA (OMPHALODES) 
1021 u.wiosenna (O.verna) 20 kwiat błękitny (IV-V),  + p 8,10   
3874 u.wiosenna "Alba" 20 kwiat biały (IV-V),  + p 10,80   

VERBESINA (VERBESINA) 
9692 v. (V.alternifolia) 120 kwiat żółty (VII-IX), liść zielony,  = s 16,40   

WERBENA (VERBENA) 
7613 w. (V.hastata) 80 kwiat niebieski (VII-IX), liść zielony,  + s 6,90   
7618 w. "Alba" 80 kwiat biały (VII-IX),  + s 6,90   
7623 w. "Rosea" 80 kwiat różowy (VII-IX),  + s 6,90   
3741 w.patagońska (V.bonariensis) 100 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-X), liść zielony,  + s 10,00   

WERNONIA (VERNONIA) 
6809 w. (V.fasciculata) 180 kwiat fioletowy (VIII-X), liść zielony,  + s/p 18,00   
8694 w.sina (V.glauca) 180 kwiat fioletowy (VIII-IX), liść zielony,  + s/p 15,10   
5309 w.włosista (V.crinita) 200 kwiat fioletowy (VIII-IX), liść zielony,  = s 19,60   

WIĄZÓWKA (FILIPENDULA) 
1142 w. (F.hexapetala) 40 kwiat biały (V-VI),  + p 10,00   
5427 w. "Plena" 30 kwiat biały, pełny (VI-VII), liść zielony,  + p 10,80   
7575 w.błotna "Aurea" (F.ulmaria) 100 kwiat biały (VI-VIII), liść żółty,  ++ s/p 18,00   
0568 w.błotna "Variegata" 100 kwiat biały (VI-VIII), liść zielono-żółty,  ++ s/p 10,80   
8872 w.bulwkowa "Plena" (F.vulgaris) 60 kwiat kremowy, pełny (VI-VII),  = p 14,90   
1755 w.czerwona (F.rubra) 180 kwiat różowy (VI-VIII),  ++ p 10,80   
5426 w.czerwona "Venusta" 150 kwiat różowy, ciemny (VI-VII),  ++ p 14,90   
6717 w.palmowata "Nana" (F.palmata) 40 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 14,90   

WIDLICZKA (SELAGINELLA) 
3917 w. (S.kraussiana) 5 liść zielony, jaskrawy,  + p 6,90   

WIECZORNIK (HESPERIS) 
1167 w.damski "Violet" (H.matronalis) 60 kwiat fioletowy (V-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
1168 w.damski "White" 60 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   

WIELOSIŁ (POLEMONIUM) 
0083 w. "Churchills" 50 kwiat niebieski (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   
6196 w. "Touch of Class" 50 kwiat liliowy (V-VI), liść zielono-biały,  = p 18,00   
1956 w.błękitny (P.caeruleum) 70 kwiat niebieski (V-VII),  + s/p 6,90   
0630 w.błękitny "Alba" 50 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + s/p 6,90   
9792 w.błękitny "Snow and Sapphiers" 70 kwiat fioletowo-niebieski (IV-VI), liść zielono-

biały,  
+ s/p 17,50   

0553 w.późny "Heanvenly Habit" 
(P.boreale) 

30 kwiat fioletowo-niebieski, żółte oczko (VI-VIII),  + s/p 7,30   

6391 w.rozesłany (P.reptans) 40 kwiat niebieski (IV-V),  + s/p 6,90   
3029 w.rozesłany "Blue Pearl" 40 kwiat niebieski, jasny (IV-V),  + s/p 7,30   
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8608 w.rozesłany "Stairway to Heaven" 50 kwiat niebieski, jasny (IV-V), liść zielono-
kremowy,  

+ s/p 17,50   

WIESIOŁEK (OENOTHERA) 
1292 w.czworokątny (O.tetragona) 50 kwiat żółto-żółty (VI-VIII),  = s/p 8,10   
4073 w.czworokątny "Variegata" 40 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielono-biały,  = s/p 10,80   
9658 w.krzewiasty "Camel" (O.fruticosa) 60 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, nakrapiany,  = s 13,80   
2082 w.krzewiasty "Youngii" 50 kwiat żółty (VI-VIII), liść zielony,  = s 7,00   
1430 w.missouryjski (O.missouriensis) 30 kwiat żółto-żółty, okazały (VI-X), liść zielony, 

jasny,  
- s/p 6,90   

WILCZOMLECZ (EUPHORBIA) 
3085 w. "wulfenii" (E.characias) 130 kwiat żółto-zielony (IV-VI),  = s 14,90   
6374 w.błotny (E.palustris)  kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, jasny, później 

żółto-pomarańczowy,  
+ p 14,90   

0669 w.migdałowcolistny "Purpurea" 
(E.amygdaloides) 

60 kwiat żółty (V-VIII), liść czerwono-brązowy,  + p 14,90   

670 w.migdałowcolistny "var. Robbiae" 30 kwiat kremowy, oryginalny (VI-VII), liść 
żółtawy,  

+ p 16,40   

1862 w.mirtowaty (E.myrsinites) 10 kwiat żółty (VI-VII), liść sino-zielony, kobierce,  = s 6,90   
1754 w.sosnka (E.cyparissias) 30 kwiat żółto-żółty (V-VI),  = s 7,00   
4350 w.sosnka "Fens Ruby" 30 kwiat żółty (V-VI), liść zielony, purpurowe 

końcówki wiosną,  
= s 6,90   

1377 w.złocisty (E.polychroma) 40 kwiat żółty (IV-VII),  = s/p 14,90   
4058 w.złocisty "Lacy" 35 kwiat żółto-żółty, oryginalny (IV-VII), liść 

zielony, jasny brzeg,  
= s/p 17,50   

WROTYCZ (TANACETUM) 
2764 w. "Duro" (T.coccineum) 80 kwiat purpurowy (V-VII),  = s 14,90   
2765 w. "Robinson's Rosa" 80 kwiat różowy (V-VII),  = s 14,90   

WSZEWŁOGA (MEUM) 
3997 w.górska (M.athamanticum) 60 kwiat biały (VIII-IX),  = s 15,10   

WULFENIA (WULFENIA) 
4293 w.karyncka (W.carinthiaca) 15 kwiat fioletowo-niebieski (VI-VII), liść zielony, 

ciemny,  
+ s 10,80   

10099 w.karyncka "Alba" 15 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, ciemny,  + s 21,00   
WYKA (HIPPOCREPIS) 

4355 w. (H.comosa) 40 kwiat żółto-cytrynowy (VI-VII),  = s 6,90   
ZARZYCZKA (CORTUSA) 

1584 z.górska (C.matthioli) 30 kwiat karminowy (V-IV),  = p 10,80   
8626 z.górska "Alba" 25 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = p 10,80   

ZATRWIAN (LIMONIUM) 
1252 z.szerokolistny (L.latifolium) 60 kwiat niebieski (VI-IX), liść zielony, później 

czerwony,  
- s 7,30   

2993 z.tatarski "Woodcreek" 
(L.tataricum) 

50 kwiat biały (VII-IX), liść zielony,  - s 7,30   

ZAWCIĄG (ARMERIA) 
1968 z.jałowcolistny (A.juniperifolia) 5 kwiat różowy (V-VI),  = s 6,90   
0636 z.jałowcolistny "Bevans Variety" 5 kwiat różowy (V-VI), liść zielono-srebrzysty,  = s 6,90   
0166 z.nadmorski "Alba" (A.maritima) 15 kwiat biały (V-VII),  - s 6,90   
9928 z.nadmorski "Armada Deep Rose" 20 kwiat różowy, ciemny (V-VII), liść zielony,  - s 10,00   
9951 z.nadmorski "Armada Pink" 20 kwiat różowy (V-VII), liść zielony,  - s 10,00   
9929 z.nadmorski "Armada White" 15 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  - s 10,00   
5496 z.nadmorski "Dusseldorfer Stolz" 20 kwiat czerwony (V-VII),  - s 10,00   
9133 z.nadmorski "King of Vesuve" 15 kwiat różowy (V-VII), liść purpurowy,  - s 6,90   
7012 z.nadmorski "Little Penny" 2 kwiat różowy, wspaniały (VI-VII), liść zielony,  - s 18,00   
8910 z.nadmorski "New Zealand Form" 15 kwiat różowy (V-VI),  - s 10,80   
0170 z.nadmorski "Rosea" 20 kwiat różowy (V-VII),  - s 6,90   
0171 z.nadmorski "Rubrifolia" 15 kwiat różowy (V-VII), liść brązowo-bordowy,  - s 6,90   
0172 z.nadmorski "Splendens" 20 kwiat różowy, obfity (V-VIII),  - s 10,00   
9952 z.szerokolistny "Ballerina Red" 

(A.pseudoarmeria) 
25 kwiat czerwony (V-VII), liść zielony,  = s 10,00   

9953 z.szerokolistny "Ballerina White" 25 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = s 10,00   
ZAWCIĄGOWIEC (CERATOSTIGMA) 

5414 z.zwyczajny (C.plumbaginoides) 45 kwiat niebieski (VIII-X), liść zielony, później 
przebarwia się do czerwonego,  

+ s 8,10   

ZAWILCZYK (ANEMONELLA) 
7355 z. (A.thalictroides) 10 kwiat biało-różowy (V-VII),  = p 21,00   

11069 z. "Rosea" 20 kwiat różowy (IV-V),  Nowość = p 22,60   
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ZAWILEC (ANEMONE) 
9291 z. "Crispa" 80 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielony, 

pofałdowany,  
= s/p 14,90   

8386 z. (A.altaica) 25 kwiat biały (IV-V),  + p 6,90   
7005 z. "Variegata" 70 kwiat biały (IV-V), liść zielono-biały,  + p 18,00   
9592 z. (A.lipsiensis) 25 kwiat żółty (IV-V), liść zielony,  = p 15,10   
9305 z. "Plena Form" 20 kwiat biały, pełny (IV-V), liść zielony,  = p 18,00   
8914 z. (A.trifolia) 20 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  + p 16,40   
9844 z.? (A.prattii) 25 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = p 19,40   
7439 z.dłoniasty "Lutea" (A.palmata) 25 kwiat kremowy (IV-V), liść zielony,  = p 10,00   
1027 z.gajowy (A.nemorosa) 15 kwiat biały (III-V),  + p 7,00   
7552 z.gajowy "Alba Plena" 20 kwiat biały, półpełny (III-IV), liść zielony,  + p 16,40   
6066 z.gajowy "Allenii" 30 kwiat błękitny, okazały (V-VI), liść zielony,  + p 16,40   
0009 z.gajowy "Atrocaerulea" 20 kwiat liliowy (IV-V), liść zielony,  + p 16,40   
8909 z.gajowy "Blue Eyes" 25 kwiat biały, niebieski środek, pełny (IV-V), liść 

zielony,  
+ p 18,00   

8911 z.gajowy "Bracteata Pleniflora" 25 kwiat biały, pełny, liść zielony,  + p 18,00   
6067 z.gajowy "Dark Leaf" 30 kwiat biały, bardzo efektowny (V-VI), liść 

bordowo-zielony,  
+ p 18,00   

11068 z.gajowy "Dee Day" 20 kwiat niebieski (IV-V),  Nowość + p 21,00   
7553 z.gajowy "Gigantea Rubra" 25 kwiat biały, później purpurowy, duży (IV-V),  + p 18,00   
7554 z.gajowy "Green Finger" 20 kwiat biały, zielony środek (IV-V),  + p 21,00   
6068 z.gajowy "Isabell" 30 kwiat biało-różowy (IV-V), liść zielony,  + p 18,00   
3788 z.gajowy "Robinsoniana" 15 kwiat niebiesko-liliowy, jasny brzeg, duży (IV-

VI),  
+ p 18,00   

6072 z.gajowy "Royal Blue" 30 kwiat niebieski, piękny (IV-V), liść zielony,  + p 18,00   
3986 z.gajowy "Virescens" 15 kwiat zielono-różowo-biały (IV-VI),  + p 10,80   
9772 z.japoński "September Charm" 

(A.hupehensis) 
150 kwiat różowy, półpełny (VIII-X), liść zielony,  =   14,90   

0304 z.japoński (A.japonica) 120 kwiat różowy (VII-IX),  + p 14,90   
0305 z.japoński "Honorine Jobert" 70 kwiat biały (VIII-IX),  + p 14,90   
3787 z.japoński "Koenigin Charlotte" 80 kwiat różowy, duży, półpełny (VIII-X),  + p 14,90   
4027 z.japoński "Pamina" 60 kwiat różowo-purpurowy (VIII-X),  + p 14,90   
0819 z.japoński "Prinz Heinrich" 40 kwiat purpurowo-różowy, pełny (VIII-X),  + p 14,90   

10030 z.japoński "Red Riding Hood" 40 kwiat różowy, ciemny (VIII-IX), liść zielony,  + p 22,60   
2696 z.japoński "Rosenschale" 80 kwiat różowo-czerwony (VIII-X),  + p 14,90   
7183 z.japoński "Whirlwind" 70 kwiat biały, podwójny (VIII-IX), liść zielony,  + p 14,90   
1717 z.kanadyjski (A.canadensis) 40 kwiat biały (VI-VII),  + p 7,30   
2698 z.pajęczynowaty "Robustissima" 

(A.tomentosa) 
100 kwiat różowy (VIII-X),  + p 14,90   

7045 z.pajęczynowaty "Septemberglanz" 80 kwiat różowy, jasny (IX-X),  + p 14,90   
1379 z.wielkokwiatowy (A.sylvestris) 40 kwiat biały, owłosiony (IV-VI),  = s/p 6,90   
4421 z.wielkokwiatowy "Polish Star" 25 kwiat kremowy, pełny (V-VI),  = s/p 8,10   
5413 z.wielosieczny "(biały)" 

(A.multifida) 
30 kwiat biało-kremowy (V-VI), liść zielony,  = p 6,90   

2697 z.wielosieczny "Rubra" 30 kwiat czerwony (V-VII),  = p 6,90   
3789 z.żółty (A.ranunculoides) 10 kwiat żółty, intensywny (IV-V),  + p 6,90   
8766 z.żółty "Semi Plena" 10 kwiat żółty, półpełny (IV-V), liść zielony,  + p 6,90   

ZDROJÓWKA (ISOPYRUM) 
6845 z.rutewkowata (I.thalictroides) 20 kwiat biały (V-VI), liść niebiesko-zielony,  + s/p 10,80   

ZIARNOPŁON (FICARIA) 
10009 z.wiosenny (F.verna) 15 kwiat żółty (III-V), liść zielony,  = p 10,00   

ZIELONOKWIAT (CHLORANTHUS) 
1033 z. (C.serratus) 30 kwiat biały (VIII-IX), liść zielony,  = s/p 24,40   

ZŁOCIEŃ (CHRYSANTHEMUM) 
2899 z. "Schneewolke" 70 kwiat biały (IX-X),  = s/p 14,90   
5514 z. (C.cinerariifolium) 50 kwiat biały, odstrasza komary (V-VII),  = s/p 7,00   
9802 z. "Citrus" 80 kwiat żółty (IX-X), liść zielony,  =   14,90   
8483 z. "Isabellarosa" 70 kwiat łososiowy (IX-X),  =   10,00   
6513 z. "Orchid Helen" 60 kwiat różowy (IX-X),  =   10,00   
2773 z. (C.serotinum) 150 kwiat biały (IX-X),  = s/p 14,90   
1068 z.arktyczny (C.arcticum) 40 kwiat biały (IX-X),  = s/p 10,80   
2763 z.arktyczny "Schwefelglanz" 40 kwiat żółty (IX-X),  = s/p 10,00   
5421 z.czerwonawy "Clara Curtis" 

(C.rubellum) 
70 kwiat różowy (VIII-IX), liść zielony,  + s 14,90   

ZŁOCIEŃ (LEUCANTHEMUM) 
0071 z. "Snow Cap" 30 kwiat biały, pojedynczy (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   
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0070 z. "Victorian Secret" 60 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   
0279 z.wielki "Alaska" (L.x superbum) 60 kwiat biały, okazały (VI-VIII), liść zielony,  = s/p 7,30   
1175 z.wielki "Banana Cream" 35 kwiat kremowo-żółty, pojedynczy (V-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 14,90   

0283 z.wielki "Dwarf Snow Lady" 30 kwiat biały, okazały (VI-VIII),  = s/p 14,90   
8547 z.wielki "Fiona Goghill" 70 kwiat biały, strzępiaste końce, pełny (VI-VII),  = s/p 18,00   
9645 z.wielki "Goldfinch" 70 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony,  = s/p 20,50   
7582 z.wielki "Goldrausch" 70 kwiat żółty, pełny (VI-VII),  = s/p 18,00   
1176 z.wielki "Lacrosse" 40 kwiat biały, wąskie płatki, bardzo efektowny (V-

VII), liść zielony,  
= s/p 10,00   

9646 z.wielki "Laspider" 30 kwiat biały, półpełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 10,00   
10066 z.wielki "Luna" 60 kwiat kremowo-żółty, pełny (VI-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 21,00   

9752 z.wielki "Real Glory" 60 kwiat biały, żółty środek, pełny (VII-IX), liść 
zielony,  

= s/p 20,50   

2769 z.wielki "Silberprinzessin" 30 kwiat biały (VI-I),  = s/p 14,90   
0282 z.wielki "Snow Drift" 70 kwiat biały, pełny (VI-VIII),  = s/p 14,90   
2767 z.właściwy "Maikonigin" 

(L.vulgare) 
60 kwiat biały (V-VI),  = s/p 7,00   

ZŁOTNICA (ASPHODELINE) 
3032 z.żółta (A.lutea) 100 kwiat żółty (VI-VII),  = s 14,90   

ZŁOTOGŁÓW (ASPHODELUS) 
1017 z.biały (A.albus) 70 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s 10,80   

ZROSTKA (SYMPHYANDRA) 
2293 z. (S.hoffmannii) 30 kwiat biały (VII-VIII),  = s/p 6,90   

ŻAGWIN (AUBRIETA) 
2723 ż. "Florado Rose" (A.gracilis) 15 kwiat różowy (IV-V), liść zielony,  = s 10,00   
2726 ż. "Florado Skyblue" 15 kwiat niebiesko-fioletowy (IV-V), liść zielony,  = s 10,00   
8862 ż. "Kitte Blue" 10 kwiat niebieski (IV-VI),  = s 10,00   
2734 ż. "Kitte White" 15 kwiat biały (IV-V), liść zielony,  = s 10,00   
0429 ż.ogrodowy "Albomarginata" (A.x 

cultorum) 
15 kwiat niebiesko-fioletowy (IV-V), liść pstry,  = s/p 6,90   

2736 ż.ogrodowy "Audrey F1 Mild Blue" 15 kwiat błękitno-niebieski (IV-V), liść zielony, 
kobierce,  

= s/p 10,00   

2737 ż.ogrodowy "Axcent Burgundy" 15 kwiat czerwony, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
2738 ż.ogrodowy "Axcent Dark Red" 15 kwiat bordowo-czerwony (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
2739 ż.ogrodowy "Axcent Deep Purple" 15 kwiat fioletowo-niebieski, duży (IV-V), liść 

zielony,  
= s/p 10,00   

2742 ż.ogrodowy "Axcent Light Blue" 15 kwiat niebieski, jasny, duży (IV-V),  = s/p 10,00   
2727 ż.ogrodowy "Blaumeise" 10 kwiat fioletowy (IV-V),  = s/p 10,00   
5505 ż.ogrodowy "Cascade Rot" 10 kwiat karminowo-czerwony (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
2743 ż.ogrodowy "Dark Red Audeldare" 15 kwiat czerwony, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 10,00   
9800 ż.ogrodowy "Dr Mules Variegata" 10 kwiat fioletowy (IV-V), liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 10,00   
7049 ż.ogrodowy "Hamburger 

Stadtpark" 
10 kwiat niebiesko-fioletowy (IV-V),  = s/p 10,00   

3663 ż.ogrodowy "Hendersonii" 10 kwiat niebieski (IV-V),  = s/p 10,00   
8923 ż.ogrodowy "Tauricola" 8 kwiat niebieski (IV-V),  = s/p 6,90   
7118 ż.ogrodowy "Winterberg" 10 kwiat biały, pełny (IV-V), liść zielony,  = s/p 6,90   

ŻELEŹNIAK (PHLOMIS) 
3163 ż. (P.russeliana) 100 kwiat żółty (VI-VIII),  = s/p 10,80   
0077 ż. "Mosaic" 80 kwiat żółty (VI-VII), liść zielono-biały,  = s/p 23,00   
9887 ż.? (P.taurica) 80 kwiat różowy, okazały (VI-VII), liść zielony,  = s 10,80   
4368 ż.kaszmirski (P.cashmeriana) 90 kwiat purpurowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 10,80   

ŻMIJOWIEC (ECHIUM) 
7374 ż. (E.vulgare) 100 kwiat niebieski (VII-VIII),  = s 6,90   

ŻÓŁWIK (CHELONE) 
9603 ż.Lyona "Pink Temptation" 

(C.lyoni) 
40 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony,  = s/p 13,80   

2762 ż.ukośny (C.obligua) 70 kwiat różowy (VII-VIII),  ++ s/p 10,00   
6512 ż.ukośny "Alba" 70 kwiat biały (VII-VIII),  ++ s/p 10,00   

ŻURAWECZKA (HEUCHERELLA) 
9524 ż. "Alabama Sunrise" 25 liść żółty, czerwone żyłki,  + p 17,50   
2856 ż. "Butter Rum" 20 liść pomarańczowy, fryzowany,  + p 17,50   
4194 ż. "Dayglow Pink" 30 kwiat różowy (VI-IX), liść zielony, purpurowy 

wzór,  
+ p 17,50   
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9819 ż. "Golden Zebra" 30 kwiat różowy (VI-VII), liść żółty, czerwony 
środek,  

+ p 17,50   

2858 ż. "Infinity" 30 liść srebrzysty, ciemny,  + p 17,50   
4195 ż. "Kimono" 30 kwiat brązowy (VI-VIII), liść zielony, srebrno-

purpurowy marmurek, fryzowany,  
+ p 17,50   

2049 ż. "Onyx" 60 kwiat biało-kremowy (V-VII), liść bordowy, 
ciemny,  

+ p 17,50   

2053 ż. "Pink Revolution" 40 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony, ciemny 
wzór,  

+ p 17,50   

9525 ż. "Solar Eclipse" 25 liść bordowy, żółty brzeg,  + p 17,50   
9820 ż. "Solar Power" 30 kwiat kremowy (VI-VII), liść żółty, czerwony 

środek,  
+ p 17,50   

8814 ż. "Stoplicht" 25 kwiat biały (V-VI), liść żółto-bordowy,  + p 17,50   
9526 ż. "Sweet Tea" 20 liść pomarańczowo-czerwony,  + p 17,50   
2862 ż. "Twilight" 20 kwiat biały (V-VIII), liść srebrzysto-niebieski,  + p 17,50   

ŻURAWKA (HEUCHERA) 
4256 ż. "Amber Waves" 40 kwiat różowy, jasny (VI-VII), liść 

pomarańczowo-żółty,  
= p 17,50   

9812 ż. "Berry Smoothie" 70 kwiat biało-purpurowy (V-VI), liść różowo-
bordowy, marmurek,  

= p 17,50   

2817 ż. "Black Taffeta" 30 kwiat biały (V-VI), liść purpurowy, fryzowany,  = p 17,50   
2819 ż. "Cajun Fire" 20 kwiat biały (V-VII), liść czerwono-bordowy,  = p 17,50   
9514 ż. "Cherry Cola" 45 kwiat czerwony (IV-VI), liść brązowo-czerwono-

różowy,  
= p 17,50   

8879 ż. "Chocolate Ruffles" 20 liść srebrzysto-bordowy, marmurek,  = p 17,50   
2820 ż. "Cinnabar Silver" 40 kwiat czerwony (V-VII), liść srebrzysty, ciemny 

wzór,  
= p 17,50   

1056 ż. "Dew Drops" 60 kwiat różowy (IV-V), liść zielono-biały, ew. z 
odcieniem różu,  

= p 17,50   

9813 ż. "Electra" 30 liść zielono-żółty, czerwone żyłki,  = p 17,50   
9337 ż. "Electric Lime" 60 kwiat kremowy (IV-V), liść żółto-bordowy, 

marmurek,  
= p 17,50   

2823 ż. "Fire Alarm" 20 kwiat biały (V-VII), liść pomarańczowo-
czerwony,  

= p 17,50   

7116 ż. "Forever Purple" 20 kwiat różowy (IV-V), liść fioletowy,  = p 17,50   
2825 ż. "Galaxy" 40 kwiat biały (V-VII), liść brązowo-czerwony, 

nakrapiany,  
= p 20,50   

9338 ż. "Georgia Peach" 60 kwiat kremowy (IV-V), liść różowy, srebrno-
purpurowy marmurek, fryzowany,  

= p 17,50   

2828 ż. "Georgia Plum" 20 kwiat różowy (V-IX), liść purpurowy, jasny,  = p 17,50   
9814 ż. "Ginger Ale" 30 kwiat zielony (VII-VIII), liść zielono-

pomarańczowy, marmurek,  
= p 17,50   

2830 ż. "Ginger Peach" 40 kwiat biały (V-VI), liść złocisto-czerwony,  = p 17,50   
2833 ż. "Gotham" 15 kwiat żółty (V-VI), liść brązowy, ciemny,  = p 17,50   
9635 ż. "Hercules" 60 kwiat różowy (VI-VII), liść zielony, białe plamy,  = p 17,50   
9816 ż. "Lime Marmalade" 30 liść zielono-żółty,  = p 17,50   
8877 ż. "Lime Rickey" 25 liść żółto-zielony,  = p 17,50   
2838 ż. "Little Cutie Blondie in Lime" 20 kwiat żółto-zielony, obfity (VI-VIII), liść zielony, 

jasny,  
= p 17,50   

2837 ż. "Little Cutie Blondie" 20 kwiat żółty (VI-VIII), liść pomarańczowo-
brązowy,  

= p 17,50   

2840 ż. "Little Cutie Sweet Tart" 20 kwiat różowy (VI-VIII), liść zielony, jasny,  = p 17,50   
8730 ż. "Marmelade"  liść pomarańczowo-liliowy,  = p 17,50   
2842 ż. "Melting Fire" 50 kwiat biały (VI-VIII), liść czerwono-brązowy,  = p 13,50   
9874 ż. "Midas Touch" 60 kwiat różowo-biały (VI-VII), liść 

pomarańczowo-kremowy, ciemniejsze 
przebarwienia,  

= p 21,00   

8813 ż. "Midnight Rose" 60 kwiat kremowy (VI-VII), liść purpurowy, 
nakrapiany,  

= p 20,50   

11081 ż. "Milan" 50 kwiat kremowy (VI-VII), liść purpurowo-
czerwony,  Nowość 

= p 22,00   

8881 ż. "Obsidian" 60 kwiat kremowo-beżowy (VII-VIII), liść sino-
bordowy,  

= p 17,50   

9817 ż. "Paris" 40 kwiat czerwono-różowy (VI-IX), liść zielono-
srebrzysty, marmurek,  

= p 17,50   

2844 ż. "Peach Crisp" 20 kwiat biały (V-VI), liść żółto-czerwony,  = p 17,50   
8883 ż. "Peach Flambe"  liść pomarańczowo-czerwony,  = p 17,50   
2846 ż. "Peppermint Spice" 20 kwiat różowy (VI-VII), liść srebrzysto-zielony,  = p 17,50   
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9340 ż. "Plum Pudding" 60 kwiat różowy (VI-VII), liść purpurowy, 
marmurek,  

= p 17,50   

9818 ż. "Plum Royale" 30 kwiat kremowy (VI-VII), liść fioletowo-
srebrzysty,  

= p 17,50   

9517 ż. "Shanghai" 35 kwiat kremowy (V-IX), liść purpurowo-
srebrzysty, marmurek,  

= p 17,50   

9100 ż. "Silver Scrolls"   = p 17,50   
8885 ż. "Southem Comfort"  liść pomarańczowo-żółty,  = p 17,50   
5432 ż. "Stormy Seas" 30 liść brązowo-fioletowy, pofałdowany,  = p 17,50   
2848 ż. "Zipper" 20 kwiat biały (VI-VIII), liść pomarańczowo-

czerwony,  
= p 17,50   

6520 ż. (H.cylindrica) 50 kwiat żółto-kremowy (VI-VIII), liść zielony, 
ciemny, srebrzysty, często nakrapiany,  

= p 10,00   

7117 ż. (H.rubescens) 20 kwiat kremowo-różowy (VI-VII), liść zielony,  = p 15,10   
2306 ż.amerykańska "Dales Strain" 

(H.americana) 
60 kwiat kremowy (VI-VIII), liść zielono-brązowy, 

marmurek,  
= p 10,00   

1476 ż.amerykańska "Malachite" 50 liść zielony, pomarszczony,  = p 13,50   
1477 ż.amerykańska "Marvelous Marble" 20 liść zielono-bordowy, marmurek,  = p 13,50   
0570 ż.drobna "Palace Purple" 

(H.micrantha) 
40 kwiat biało-kremowy (VI-VIII), liść czerwono-

brązowy,  
= p 7,30   

1381 ż.drżączkowata (H.brizoides) 60 kwiat różowy, w odcieniach (IV-VI), liść zielony, 
drobny,  

= p 10,80   

3384 ż.drżączkowata "Schneewittchen" 40 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = p 10,80   
2850 ż.drżączkowata "Scintillation" 60 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = p 8,10   
7226 ż.kosmata "var. Macrorhiza" 

(H.villosa) 
50 kwiat biały (IX-XI), liść zielony,  = p 14,90   

9746 ż.krwista "Coral Forest" 
(H.sanguinea) 

50 kwiat czerwony, ciemny, obfity (VI-VII), liść 
zielony, marmurek,  

= p 7,30   

2442 ż.krwista "Leuchtkafer" 60 kwiat różowy, ciemny (VI-VII), liść zielony,  = p 7,00   
1169 ż.krwista "Ruby Bells" 40 kwiat czerwony, ciemny, drobny (V-VIII), liść 

zielony, marmurek,  
= p 7,00   

3142 ż.krwista "Sioux Falls" 60 kwiat czerwony (VI-VII), liść zielony,  = p 7,00   
7369 ż.nadobna (H.pulchella) 10 kwiat różowy (VI-VII),  = p 14,90   
7526 ż.pruchonicka (H.pruchoniciana) 40 kwiat różowy (V-VII),  = p 8,10   

ŻYWOKOST (SYMPHYTUM) 
1223 ż. "Goldsmith" 30 kwiat biały, w odcieniach (V-V), liść zielony, 

jasny brzeg,  
+ s/p 10,00   

7486 ż. "Axmister Gold" 70 kwiat kremowy (IV-V), liść zielony, żółty brzeg,  + s/p 18,00   
6589 ż.wielokwiatowy "Wisley Blue" 

(S.grandiflorum) 
40 kwiat niebieski (V-VII), liść zielony,  + s/p 10,00   

storczyki 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

KRĘCZYNKA (SPIRANTHES) 
9904 k.? "Chadds Ford" (S.cernua) 40 kwiat biały, oryginalny (VII-IX), liść zielony,  = p 23,00   

zioła 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

ARCYDZIĘGIEL (ANGELICA) 
6238 a. (A.pachycarpa) 50 kwiat biały (VII-VIII), liść zielony, fryzowany,  = s 18,00   
1697 a.litwor (A.archangelica)   = s/p 6,90   

BUKWICA (BETONICA) 
1890 b.zwyczajna (B.officinalis) 80 kwiat różowy (VI-VIII),  = s/p 7,30   

BYLICA (ARTEMISIA) 
1699 b.estragon (A.dracunculus) 100 kwiat żółty (VIII-IX), liść zielony, jasny,  = s 10,00   
1698 b.piołun (A.absinthium) 90 kwiat żółto-szary (VIII-IX), liść srebrzysto-

szary,  
= s 7,00   

CYKORIA (CICHORUM) 
10008 c.podróżnik (C.intybus) 100 kwiat niebieski (VII-IX), liść zielony,  = s 10,00   

CZĄBER (SATUREJA) 
6246 c. (S.rumelica) 20 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   
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9915 c.? (S.hortensis) 25 kwiat biały (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   
1112 c.górski (S.montana) 50 kwiat różowy, w odcieniach (VII-VIII),  - s 7,00   

CZOSNEK (ALLIUM) 
1962 c.szczypior (A.schoenoprasum) 50 kwiat purpurowy, jasny,  = s 7,00   

CZYŚCICA (CALAMINTHA) 
4453 c. (C.nepeta) 50 kwiat liliowy (VII-VIII), liść zielony, ciemny,  = s/p 9,90   

FENKUŁ (FOENICULUM) 
6740 f.pospolity (F.vulgare) 150 kwiat żółty, drobny, liść zielony, pierzasty,  = s 8,10   

HYZOP (HYSSOPUS) 
1701 h.lekarski (H.officinalis) 50 kwiat niebieski (VI-VIII), liść zielony, jasny,  - s 6,90   

KOZŁEK (VALERIANA) 
1711 k.lekarski (V.officinalis) 180 kwiat liliowy, w odcieniach (VII-VIII),  + s/p 7,00   

KRWAWNIK (ACHILLEA) 
1085 k.pospolity (A.millefolium) 60 kwiat biały (VI-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   

KRWIŚCIĄG (SANGUISORBA) 
6550 k. (S.menziesii) 80 kwiat bordowo-purpurowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 10,00   
9486 k.lekarski (S.officinalis) 200 kwiat czerwono-bordowy (VII-VIII), liść zielono-

siny,  
= s 10,00   

5454 k.mniejszy (S.minor) 30 kwiat zielono-czerwony, nakrapiany (VI-V),  = s/p 7,00   
LAWENDA (LAVANDULA) 

1428 l.wąskolistna (L.angustifolia) 50 kwiat niebieski, w odcieniach (VI-VIII),  = s 10,80   
LEBIODKA (ORIGANUM) 

1119 l.pospolita (O.vulgare) 50 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 7,00   
LUBCZYK (LEVISTICUM) 

1703 l.ogrodowy (L.officinale) 150 kwiat niebieski (VII-VII),  = s 7,00   
MACIERZANKA (THYMUS) 

1106 m.zwyczajna (T.vulgaris) 30 kwiat różowo-biały (V-VIII),  -- s 6,90   
MARCHEWNIK (MYRRHIS) 

1705 m.anyżkowy (M.odorata) 200 kwiat biały, liść zielony,  = p 10,00   
MARZANKA (ASPERULA) 

1727 m.wonna (A.odorata) 25 kwiat biały (V-VII),  = s/p 6,90   
MELISA (MELISSA) 

1539 m.lekarska (M.officinalis) 90 kwiat biały (VII-IX), liść zielony, jasny,  = s 6,90   
MIĘTA GÓRSKA (PYCNANTHEMUM) 

1664 m.wąskolistna (P.tenuifolium) 60 kwiat kremowy (VII-IX), liść zielony,  = s 6,90   
MIĘTA (MENTHA) 

6240 m.jelenia (M.cervina) 30 kwiat liliowy (VI-VII), liść zielony,  = s 6,90   
1540 m.pieprzowa (M.piperita) 50 kwiat różowy (VII-IX),  = s 6,90   
5452 m.wonna (M.suaveolens) 100 kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX), liść zielony,  = s 6,90   

PIEPRZYCA (LEPIDIUM) 
9708 p.szerokolistna (L.latifolium) 40 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 9,90   

PIERWIOSNEK (PRIMULA) 
2274 p.lekarski (P.veris) 20 kwiat żółty (IV-V),  + p 6,90   

ROZMARYN (ROSMARINUS) 
3429 r.lekarski (R.officinalis) 60 kwiat różowo-niebieski (V-VII), liść zielono-

szary,  
= s 10,00   

RUTA (RUTA) 
1517 r.zwyczajna (R.graveolens) 80 kwiat żółty (VI-VII), liść siny,  + s/p 6,90   

RZEWIEŃ (RHEUM) 
1491 r. (R.rhaberbarum) 70  = s/p 10,00   

SAUSSUREA (SAUSSUREA) 
8425 s. (S.nivea) 30 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 16,40   

SZAŁWIA (SALVIA) 
1709 s.lekarska (S.officinalis) 70 kwiat fioletowy, w odcieniach (VI-V), liść 

zielono-szary,  
= s/p 7,00   

TATARAK (ACORUS) 
6356 t.zwyczajny (A.calamus) 90 kwiat żółto-zielony, później brązowy, kolba, liść 

zielony, zaczerwieniona nasada,  
++ s 10,80   

TURÓWKA (HIEROCHLOE) 
1767 t.wonna (H.odorata) 40  = s/p 6,90   
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WROTYCZ (TANACETUM) 
1710 w.pospolity (T.vulgare) 90 kwiat żółty (VII-IX), liść zielony,  - s 13,00   

ZIELE (GYNOSTEMMA) 
9156 Z.nieśmiertelności 

(G.pentaphyllum) 
150 liść zielony,  = s/p 6,90   

ŻYWOKOST (SYMPHYTUM) 
6590 ż.lekarski (S.officinale) 100 kwiat różowo-fioletowy (V-VI), liść zielony,  = s 14,90   
1850 ż.wielokwiatowy (S.grandiflorum) 40 kwiat biało-czerwony (V-VII), liść zielony, 

ciemny,  
+ s/p 10,00   

paprocie 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

CIENISTKA (GYMNOCARPIUM) 
9155 c.trójkątna (G.dryopteris) 15 liść zielony,  = p 10,80   

DŁUGOSZ (OSMUNDA) 
6389 d. (O.claytoniana) 90 liść niebiesko-zielony, jasny,  + p 19,40   
3957 d.królewski "Purpurascens" 

(O.regalis) 
120 liść zielono-purpurowo-czerwony wiosną,  + p 16,40   

JĘZYCZNIK (PHYLLITIS) 
2891 j.zwyczajny (P.scolopendrium) 40  = p 17,50   
9051 j.zwyczajny "Angustifolia" 40  = p 18,00   
3959 j.zwyczajny "Cristata" 50 liść zielony, fryzowany,  = p 17,50   
8697 j.zwyczajny "Furcata" 40  = p 18,00   
8836 j.zwyczajny "Undulata" 40 liść zielony, wąski,  = p 18,00   

NERECZNICA (DRYOPTERIS) 
11116 n. (D.coreano-montana) 80 liść zielono-siny,  Nowość = p 20,50   
4384 n. (D.wallichiana) 90 liść zielono-żółty wiosną, brązowe nerwy,  + p 17,50   
4325 n.czerwonozawijkowa 

(D.erythrosora) 
70 liść zielony, później przebarwia się do 

czerwonego,  
+ p 17,50   

9309 n.czerwonozawijkowa "Prolifica" 60  + p 16,40   
9095 n.mocna (D.affinis) 100 kwiat zielony,  + p 17,50   
8321 n.mocna "Crispa" 50 liść zielony, pofałdowany,  + p 20,50   
8322 n.mocna "Cristata The King" 90  + p 16,40   
8323 n.mocna "Pinderi" 60  + p 16,40   
8301 n.samcza (D.filix-mas) 120 liść zielony, pierzasty,  + p 17,50   
8320 n.samcza "Barnesii" 40  + p 16,40   
3955 n.samcza "Crispa Cristata" 60 liść zielony, kędzierzawy,  + p 17,50   
4329 n.samcza "Linearis Polydactylon" 70 liść zielono-oliwkowy,  + p 17,50   
8300 n.szerokolistna (D.austriaca) 90 liść zielony, ciemny,  + p 17,50   
3952 n.szerokolistna "Lepidoda Crispa 

Cristata" 
90 liść zielony, ciemny, fryzowany,  + p 16,40   

NIEKROPIEŃ (ADIANTUM) 
8303 n.stopowaty "Imbricatum" 

(A.pedatum) 
  = p 16,40   

ONOKLEA (ONOCLEA) 
1159 o.wrażliwa (O.sensibillis) 50 liść zielony, jasny,  + p 16,40   

ORLICA (PTERIDIUM) 
4406 o.pospolita (P.aquilinum) 150 liść zielony,  = p 17,50   

PAPROTKA (POLYPODIUM) 
2889 p.zwyczajna (P.vulgare) 25 liść zielony,  = p 17,50   
7387 p.zwyczajna "Bifido Multifidum" 40  = p 16,40   

PAPROTNIK (CYRTOMIUM) 
1475 p.Fortune'a (C.fortunei) 80 liść zielony,  = p 20,50   

PAPROTNIK (POLYSTICHUM) 
8421 p.Brauna (P.braunii) 90  = p 16,40   
3310 p.kolczysty (P.aculeatum) 60 liść zielony, ciemny,  = p 17,50   
4324 p.szczecinkozębny (P.setiferum) 50 liść zielony,  = p 17,50   
8897 p.szczecinkozębny "Congestum"   = p 17,50   
9920 p.szczecinkozębny "Dahlem" 40 liść zielony, czerwone pędy,  = p 16,40   
8609 p.szczecinkozębny 

"Herrenhausen" 
60 liść zielony, ciemny,  = p 17,50   
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11112 p.szczecinkozębny "Madame Patti" 40 liść zielony,  Nowość = p 26,00   
8364 p.szczecinkozębny "Plumosum 

Densum" 
90  = p 16,40   

3303 p.szczecinkozębny "Proliferum" 60 liść zielony, ciemny,  = p 16,40   
PIÓROPUSZNIK (MATTEUCCIA) 

1129 p.strusi (M.struthiopteris) 100 liść zielony,  = p 16,40   
PODRZEŃ (BLECHNUM) 

6273 p. "Firecracker" (B.penna-marina) 20 liść zielono-czerwony,  + p 16,40   
2885 p.żebrowiec (B.spicant) 50 liść zielony,  + p 20,00   

WIETLICA (ATHYRIUM) 
11010 w.iseańska "Burgundy Lace" 

(A.niponicum) 
60 liść srebrzysto-bordowy,  Nowość + p 20,50   

4332 w.iseańska "Metalicum Red 
Beauty" 

30 liść zielono-srebrzysto-siny, purpurowe 
końcówki,  

+ p 17,50   

3950 w.iseańska "Metalicum" 30 liść zielono-srebrzysto-siny,  + p 16,40   
5314 w.iseańska "Pewter Lace" 30 liść zielono-srebrzysty, bordowy rysunek,  + p 19,60   
7357 w.japońska "Okanum" 

(A.otophorum) 
40 liść zielono-brązowy,  + p/c 16,40   

3421 w.samicza (A.filix-femina) 100 liść zielony, jasny, delikatny,  + p/c 16,40   
8668 w.samicza "Lady in Red" 80 liść zielony, jasny, delikatny,  + p/c 17,50   

ZACHYLNIK (THELYPTERIS) 
7611 z.błotny (T.palustris) 90 liść zielony,  + s/p 17,50   

ZANOKCICA (ASPLENIUM) 
1149 z.hebanowa (A.ebonoides) 25 liść zielony,  = p 16,40   
2202 z.skalna (A.trichomanes) 15 liść zielony,  = p 16,40   

pnącza 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

AKEBIA (AKEBIA) 
3472 a.pięciolistkowa (A.quinata)  kwiat brązowo-purpurowy, bardzo efektowny 

(IV-VI), liść zielony, zimą nabiegły purpurowo,  
+ s/p 18,00   

AKTINIDIA (ACTINIDIA) 
5468 a.ostrolistna (A.arguta)  kwiat kremowy, owoce "kiwi", dwupienny (IV-

V),  
+ s 17,00   

BLUSZCZ (HEDERA) 
11077 b. "Green Ripple" 150 liść zielony,  Nowość + p 13,80   
7525 b.irlandzki (H.helix) 110 kwiat żółty, brązowy środek (VII-IX), liść 

zielony,  
+ p 8,10   

9039 b.irlandzki "Dyinni" 10  + p 18,00   
11078 b.irlandzki "Eva" 200 liść zielony, biały brzeg,  Nowość + p 19,40   
9325 b.irlandzki "Goldchild" 10 liść zielony, żółty brzeg,  + p 16,40   
6175 b.irlandzki "Thorndale"  liść zielony, ciemny, jasne nerwy,  + p 8,10   
9157 b.kolchidzki (H.colchica) 30 liść zielony, ciemny,  = s/p 16,40   
9158 b.kolchidzki "Dentata Variegata" 5 liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 23,00   

11076 b.kolchidzki "Dentata"  liść zielony,  Nowość = s/p 19,40   
DŁAWISZ (CELASTRUS) 

7739 d.okrągłolistny "Diana" 
(C.orbiculatus) 

  = s/p 19,00   

7740 d.okrągłolistny "Hercules"   = s/p 19,00   
GROSZEK (LATHYRUS) 

7067 g.szerokolistny "Rosa Perle" 
(L.latiofolius) 

150 kwiat różowy (VII-VIII),  = s/p 17,90   

7072 g.szerokolistny "Rote Perle" 150 kwiat czerwony (VII-VIII),  = s/p 17,90   
7451 g.szerokolistny "Weise Perle" 150 kwiat biały (VII-VIII),  = s/p 17,90   

HORTENSJA (HYDRANGEA) 
7821 h.pnąca "Brookside Littleleaf" 

(H.petiolaris) 
  + s/p 18,00   

7822 h.pnąca "Cordifolia"  kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  + s/p 18,00   
POCHRZYN (DIOSCOREA) 

8933 p.włochaty (D.villosa) 200 kwiat biały (VII-VIII),  = p 18,00   
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WICIOKRZEW (LONICERA) 
7839 w.pomorski "Serotina" 

(L.periclymenum) 
  = p 17,00   

WINOBLUSZCZ (PARTHENOCISSUS) 
6123 w.pięciolistkowy (P.quinquefolia)  liść zielony, później przebarwia się do 

czerwonego,  
= c 17,00   

kaktusy 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

OPUNCJA (OPUNTIA) 
8829 o. "Freiberg" (O.fragilis) 20 kwiat różowy (VII-VIII), liść zielony, kłujący,  -- s 10,80   
1074 o.ciemnociernista (O.phaeacantha) 150 kwiat żółty (VI-VII), liść zielony, bardzo kłujący,  -- s 10,80   

trawy 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

AVENA (AVENA) 
1682 a.wieczniezielona (A.sempervirens) 50 liść niebiesko-zielony,  - s 14,90   
0558 a.wieczniezielona "Pendula" 110 kwiat beżowy (VI-VIII), liść niebiesko-siny, 

f.płacząca,  
- s 14,90   

11027 a.wieczniezielona "Saphirsprudel" 100 liść niebiesko-srebrzysty,  Nowość - s 17,90   
BUTELUA (BOUTELOUA) 

2131 b.smukła (B.gracilis) 30 kwiat brązowy,  = s 7,30   
DIARHENA (DIARRHENA) 

10096 d.japońska (D.japonica) 80 liść zielony,  = p 21,00   
DRŻĄCZKA (BRIZA) 

7469 d. (B.russells) 40 liść zielono-szary, biały brzeg,  = s/p 10,80   
1683 d.średnia (B.media) 60  = s/p 7,00   

ERIANTHUS (ERIANTHUS) 
9151 e. (E.ravennae)  kwiat biały (VIII-IX), liść szaro-zielony,  = s 20,00   

HAKONECHLOA (HAKONECHLOA) 
4385 h.smukła (H.macra) 50 kwiat zielony, jasny (VIII-IX), liść zielony,  + p 17,50   
7114 h.smukła "Albostriata" 30 kwiat zielony, jasny (VIII-X), liść zielony, żółte 

paski,  
+ p 17,50   

9001 h.smukła "All Gold" 30 liść żółty,  + p 17,50   
3286 h.smukła "Aureola" 30 kwiat zielony, jasny, oryginalny (VIII-X), liść 

żółto-zielony, kępy,  
+ p 17,50   

1944 h.smukła "Beni Kaze" 35 liść zielono-czerwony,  + p 17,50   
9324 h.smukła "Nicolas" 30 liść zielono-czerwony,  + p 18,00   
9270 h.smukła "Stripe It Rich" 30 liść żółto-biały,  + p 17,50   

IMPERATA (IMPERATA) 
3300 i. "Red Baron" (I.cylindrica) 40 kwiat biało-srebrzysty (VIII-IX), liść zielono-

czerwony, kępy,  
+ s/p 14,90   

KŁOSOWNICA (BRACHYPODIUM) 
2309 k.leśna (B.sylvaticum) 100 liść zielony, f.przewieszająca,  Nowość = s/p 13,00   

KŁOSÓWKA (HOLCUS) 
2133 k.wełnista "Variegatus" (H.lanatus) 30 liść zielono-biały,  = p 6,90   

KONWALNIK (OPHIOPOGON) 
7192 k.płaskopędowy "Nigrescens" 

(O.planiscapus) 
30 kwiat różowy, w odcieniach, niepozorny (VII-

VIII), liść fioletowy, ciemny,  
+ s/p 17,50   

KOSMATKA (LUZULA) 
9698 k.brunatna (L.alpinopilosa) 20 kwiat brązowy (V-VI), liść zielony,  = s 6,90   
2134 k.olbrzymia (L.sylvatica) 80 kwiat brązowy (VI-V), liść zielony, jasny, kępy,  = p 7,00   
3214 k.olbrzymia "Marginata" 60 kwiat brązowo-żółty (VI-V), liść zielony, biały 

brzeg, kępy,  
= p 8,10   

8748 k.owłosiona "Igel" (L.pilosa) 15 kwiat beżowy (IV-V), liść zielony,  = p 6,90   
1691 k.śnieżna (L.nivea) 40 liść zielono-biały, kępy,  = s/p 7,00   

KOSTRZEWA (FESTUCA) 
3980 k. (F.gigantea) 80 liść siny, kępy,  -- s 10,00   
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9918 k.? (F.tatrae) 15 liść sino-niebieski,  = s 6,90   
2488 k.ametystowa (F.amethystina) 20 liść niebiesko-zielony, nitkowaty,  -- s 6,90   
6541 k.Maire'a (F.mairei) 125 liść zielony, jasny,  -- s 10,00   
1049 k.miotlasta (F.scoparia) 20 liść zielony, jasny, poduchy,  -- s 6,90   
0139 k.miotlasta "Pic Carlit" 10 liść zielony, jasny, kępy,  -- s 7,30   
3213 k.owcza "Cultur Form" (F.ovina) 25 liść sino-zielony, kępy,  -- s 7,00   
7547 k.popielata "Blauglut" (F.cinerea) 20 liść niebiesko-srebrzysty,  -- s 10,00   
1943 k.popielata "Eisvogel" 20 liść srebrzysty,  -- s 10,00   
3211 k.sina "Auslese" (F.glauca) 25 liść siny, jasny, kępy,  -- s 10,00   
9741 k.sina "Azurit" 25 kwiat kremowy (VI-VII), liść niebieski,  -- s 10,00   
3212 k.sina "Bergsilber" 25 liść srebrzysto-niebieski, kępy,  -- s 10,00   
9796 k.sina "Blue Horizon" 30 kwiat beżowo-kremowy (VI-VII), liść niebieski,  -- s 10,00   
9076 k.sina "Elijah Blue" 15 liść niebieski, srebrzysty, intensywny,  -- s 10,00   
3199 k.walezyjska (F.valesiaca) 30 liść sino-niebieski,  = s 7,00   

MANNA (GLYCERIA) 
2132 m.mielec (G.maxima) 110 kwiat zielono-brązowy (VI-VIII), liść zielony,  ++ s 14,90   
0810 m.mielec "Variegata" 110 liść zielony, jasne paski,  ++ s 14,90   

MIŁKA (ERAGROSTIS) 
8871 m. (E.trichodes) 120 kwiat purpurowy, wiechy (VIII-IX),  = s 8,10   
7409 m.okazała (E.spectabilis) 50 kwiat czerwono-purpurowy, wiechy (VII-IX), liść 

zielono-karminowy,  
= s 10,00   

MISKANT (MISCANTHUS) 
1345 m.chiński "Adagio" (M.sinensis) 130 kwiat czerwony, później srebrzysty (VII-X), liść 

zielony,  
= s 17,50   

9837 m.chiński "Apache" 70 liść zielony, żółte paski,  = s 17,50   
9106 m.chiński "Cabaret" 180 kwiat srebrzysto-czerwony (VIII-X), liść zielony, 

białe nerwy,  
= s 25,00   

9016 m.chiński "China" 150 kwiat purpurowy (VII-VIII), liść zielony, później 
podbarwiony purpurowo,  

= s 21,00   

9018 m.chiński "Cosmopolitan" 180 kwiat kremowy (VIII-X), liść zielony, jasne 
paski,  

= s 17,50   

9275 m.chiński "Dronning Ingrid" 150 liść zielony, później czerwony,  = s 17,50   
9174 m.chiński "Etincelle" 100 liść zielony, białe paski,  = s 18,00   
8822 m.chiński "Ferner Osten" 150  = s 17,50   
2514 m.chiński "Flamingo" 170 kwiat różowy, jasny, liść , czerwone pędy,  = s 17,50   
9356 m.chiński "Ghana" 200 kwiat czerwono-brązowy, piękny (VII-VIII), liść 

zielony, później ciemnoczerwony do 
purpurowego,  

= s 17,50   

1143 m.chiński "Giraffe" 250 kwiat kremowo-beżowy (VIII-IX), liść zielony, 
żółte paski,  

= s 18,00   

11039 m.chiński "Gnome" 100 kwiat kremowy (VII-IX), liść zielony, wąski, Nowość= s 20,50   
4101 m.chiński "Goliath" 250 kwiat brązowo-srebrzysty (VIII-IX),  = s 21,00   
0948 m.chiński "Gracillimus" 130 kwiat biało-srebrzysty, liść zielony, później 

brązowy, białe nerwy,  
= s 17,50   

7382 m.chiński "Graziella" 120 kwiat kremowy (VIII-X),  = s 17,50   
8756 m.chiński "Grosse Fontaene" 250 kwiat srebrzysty (IX-X), liść zielony, biały 

środek,  
= s 17,50   

8757 m.chiński "Herman Mussel" 160 kwiat srebrzysty (IX-X), liść zielony,  = s 17,50   
8823 m.chiński "Indian Summer" 200  = s 18,00   
4104 m.chiński "Kleine Fontaine" 110 kwiat srebrzysto-brązowy (VIII-IX), liść zielony, 

wąski,  
= s 17,50   

2515 m.chiński "Kleine Silberspinne" 130 liść zielony, białe nerwy,  = s 17,50   
7190 m.chiński "Malepartus" 200 kwiat czerwono-bordowy, pierzasty,  = s 17,50   
2516 m.chiński "Morning Light" 120 liść zielony, srebrzyste nerwy, jasny brzeg,  = s 17,50   
1144 m.chiński "Navajo" 150 kwiat kremowo-beżowo-czerwony, marszczony 

(VIII-IX), liść zielony, później ciemnoczerwony 
do purpurowego,  

= s 19,60   

8350 m.chiński "Nippon"   = s 18,00   
9276 m.chiński "Nishidake" 250 kwiat zielono-żółty, oryginalny (IX-X), liść 

zielony,  
= s 18,00   

5311 m.chiński "Prof. Richard Hansen" 200 kwiat czerwony (IX-X), liść zielony,  = s 18,00   
6786 m.chiński "Punktchen" 180 kwiat srebrzysty (VIII-X), liść zielony, jasne 

przebarwienia,  
= s 17,50   

10094 m.chiński "Purple Fall" 180 kwiat różowo-beżowy (VIII-X), liść zielony, 
później ciemnoczerwony do purpurowego,  

= s 21,00   

1346 m.chiński "Purpurascens" 160 liść zielony, później ciemnoczerwony do 
purpurowego,  

= s 17,50   
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8890 m.chiński "Roter Pfeil" 170 kwiat kremowy, liść zielony, później 
ciemnoczerwony do purpurowego,  

= s 17,50   

4387 m.chiński "Rotsilber" 120 kwiat srebrzysto-czerwony (VIII-X), liść zielony, 
srebrzysty centralny nerw,  

= s 17,50   

0061 m.chiński "Samurai" 150  = s 18,00   
0388 m.chiński "Silberfeder" 150 kwiat beżowy (VIII-IX), liść zielony,  = s 17,50   
9557 m.chiński "Silberspinne" 200 kwiat różowy, później srebrzysty (VIII-IX), liść 

zielony, biały środkiem na całej długości,  
= s 17,50   

3198 m.chiński "Sirene" 200 kwiat srebrzysty (IX-X), liść zielony,  = s 17,50   
5312 m.chiński "Sommerfeder" 150 kwiat beżowy (VIII-IX), liść zielony, później 

przebarwia się,  
= s 18,00   

9277 m.chiński "Spatgrun" 180 kwiat czerwony, później biały, obfity (VIII-IX), 
liść zielony, bardzo długo,  

= s 17,50   

1350 m.chiński "Strictus Dwarf" 130 liść zielony, poprzeczne, żółte paski,  = s 17,50   
0389 m.chiński "Strictus" 250 liść zielony, poprzeczne, żółte paski,  = s 17,50   
9278 m.chiński "Super Trouper" 180  = s 17,50   
0390 m.chiński "Variegatus" 100 liść zielono-szary, jasne paski,  = s 17,50   
8352 m.chiński "Yaku Jima" 130 kwiat kremowo-beżowy (VIII-IX), liść zielony,  = s 17,50   
9838 m.chiński "Yakushima Dwarf" 110 kwiat różowo-beżowy (VIII-X), liść zielony,  = s 17,50   
0391 m.chiński "Zebrinus" 180 liść zielony, poprzeczne, żółte paski,  = s 17,50   
3944 m.kwiecisty (M.floridulus)  kwiat srebrzysty (IX-X), liść zielony, srebrzysty 

centralny nerw, kępy,  
= s 17,50   

7508 m.kwiecisty "Jubilaris"  liść zielony, żółte paski,  = s 18,00   
MOZGA (PHALARIS) 

1354 m.trzcinowata (P.arundinacea) 120 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielono-biały,  = s/p 14,90   
9839 m.trzcinowata "Feesey" 100 liść zielony, białe paski,  = s/p 14,90   
0386 m.trzcinowata "Picta" 80 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielono-biały,  = s/p 14,90   

OBIEDKA (UNIOLA) 
2139 o.szerokolistna (U.latifolia) 120  + s/p 10,00   

OSTNICA (STIPA) 
3759 o. "Pony Tails" (S.tenuissima) 40 liść zielony, włochaty,  - s 14,90   
1051 o.olbrzymia (S.gigantea) 150 kwiat purpurowo-zielony, kłosy (VII-VIII),  =   14,90   
1849 o.włosowata (S.capillata) 60  - s 10,30   

OWSICA (AVENULA) 
9709 o.łąkowa (A.pratensis) 60 kwiat beżowo-kremowy, liść zielony,  = s 15,10   
8864 o.spłaszczona (A.planiculmis) 50  =   14,90   

PALCZATKA (ANDROPOGON) 
8617 p.Gerarda (A.gerardii) 100  - s 16,40   
2308 p.miotlasta (A.scoparius) 100 kwiat niebiesko-biały (VIII-IX), liść srebrzysto-

zielony,  
= s 14,90   

PERŁÓWKA (MELICA) 
1415 p.orzęsiona (M.ciliata) 40 kwiat fioletowo-srebrzysty (V-VII),  = s/p 7,00   
0559 p.wyniosła "Atropurpurea" 

(M.altisima) 
100  = s/p 10,80   

5540 p.zwisła (M.nutans) 45 kwiat brązowo-kremowy, później purpurowo-
brązowy (V-VI), liść zielony, jasny, kępy,  

+ s/p 8,10   

PIASKOWNICA (AMMOPHILA) 
1338 p.zwyczajna (A.arenaria) 100 kwiat beżowy, liść popielato-zielony,  - s 10,00   

PROSO (PANICUM) 
1693 p.rózgowate (P.virgatum) 100 kwiat zielony, jasny (VIII-IX), liść zielony, jasny, = s 10,00   
5313 p.rózgowate "Cardinal" 80 kwiat czerwony (VII-IX), liść zielono-czerwony,  = s 18,00   
1954 p.rózgowate "Cloud Nine" 170 kwiat zielono-niebieski (VII-IX), liść zielony, 

f.przewieszająca,  
= s 14,90   

8895 p.rózgowate "Hanse Herms"   = s 14,90   
7193 p.rózgowate "Heavy Metal" 100 kwiat zielono-purpurowy, wiechy (IX-X), liść 

zielono-srebrzysto-siny, później żółty lub 
czerwony,  

= s 14,90   

1383 p.rózgowate "Kupferhirse" 100 liść zielony, później ciemnoczerwony do 
purpurowego,  

= s 14,90   

8356 p.rózgowate "Northwind" 100  = s 18,00   
9700 p.rózgowate "Praire Sky" 100 kwiat kremowo-beżowy (VII-VIII), liść sino-

niebieski,  
= s 14,90   

9536 p.rózgowate "Red Cloud" 150 liść zielony, później podbarwiony purpurowo,  = s 14,90   
7194 p.rózgowate "Rehbraun" 100 kwiat zielono-purpurowy (VII-VIII), liść zielony, 

później żółto-brązowy,  
= s 10,80   

3946 p.rózgowate "Rotstrahlbusch" 80 kwiat purpurowy, kłosy (VII-VIII), liść zielony, 
później czerwono-brązowy,  

= s 14,90   
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2092 p.rózgowate "Shenandoah" 120 liść zielono-czerwony,  = s 14,90   
9551 p.rózgowate "Squaw" 100 liść zielony, później ciemnoczerwony do 

purpurowego,  
= s 10,80   

4388 p.rózgowate "Strictum" 120 kwiat zielono-purpurowy (VII-VIII), liść zielony, 
później żółty,  

= s 14,90   

6788 p.rózgowate "Warrior" 80  = s 14,90   
8685 p.skryte (P.clandestinum) 80  = s 10,80   

PROSOWNICA (MILIUM) 
3215 p.rozpierzchła "Aureum" 

(M.effusum) 
60 kwiat żółty (V-VI), liść żółto-zielony, kępy,  + p 6,90   

RAJGRAS (ARRHENATHERUM) 
0502 r.wyniosły "Variegatum" 

(A.bulbosum) 
60 kwiat kremowy (VII-VIII), liść zielono-biały,  = s/p 11,10   

ROZPLENICA (PENNISETUM) 
9755 r. "Rubrum" (P.setaceum) 100 kwiat różowo-bordowy (VII-IX), liść bordowy,  = s 17,50   
2138 r.japońska (P.alopecuroides) 120 kwiat żółto-zielony, później purpurowy (VIII-XI),  = s 8,10   

10017 r.japońska "Black Beauty" 120 kwiat czarny, bardzo efektowny (VIII-X), liść 
zielony,  

= s 20,50   

11047 r.japońska "Cassian" 90 kwiat kremowo-różowy (VIII-X), liść zielony, Nowość= s 17,90   
9701 r.japońska "Gelbstiel" 80 kwiat beżowo-kremowo-purpurowy (VIII-IX), 

liść zielony,  
= s 18,00   

0110 r.japońska "Hameln Gold" 80 kwiat beżowy (VIII-IX), liść żółtawy,  = s 14,90   
3948 r.japońska "Hameln" 100 kwiat zielono-biały, później szaro-brązowy 

(VIII-X), liść zielony, ciemny, później żółty, 
kępy,  

= s 14,90   

4107 r.japońska "Little Bunny" 25 kwiat kremowy (VII-IX), liść zielony, kępy,  = s 14,90   
9280 r.japońska "Moudry" 70 kwiat purpurowo-brązowy, bardzo efektowny 

(IX-X), liść zielony,  
= s 14,90   

6913 r.japońska "Red Head" 120 kwiat czerwony, wspaniały (VIII-IX), liść 
zielony,  

= s 14,00   

SESLERIA (SESLERIA) 
7461 s. (S.sadlerana) 40 liść zielono-srebrzysty,  = s/p 14,90   
7115 s.błyszcząca (S.nitida) 60 liść zielono-srebrzysto-siny,  = s/p 14,90   
5460 s.Heuflera (S.heufleriana) 30 kwiat czarny (III-IV), liść zielono-niebieski,  = s/p 6,90   
3401 s.jesienna (S.autumnalis) 45 kwiat fioletowo-czarny (VI-X), liść zielony, 

jasny,  
= s/p 10,00   

2014 s.skalna (S.caerulea) 30 liść srebrzysto-niebieski, spód ciemnozielony, 
kępy,  

= s/p 6,90   

SIT (JUNCUS) 
5546 s. "Spiralis" (J.effusus) 40 liść zielony, spiralnie skręcony,  ++ s 8,10   

SORGASTRUM (SORGHASTRUM) 
1694 s. "Indian Steel" (S.nutans) 120 kwiat , w odcieniach, aksamitny (VIII-IX), liść 

niebiesko-zielony,  
= s 10,00   

SPARTYNA (SPARTINA) 
10023 s.grzebieniasta (S.pectinata) 150 kwiat brązowy (VII-X), liść zielony,  = s 17,90   
0700 s.grzebieniasta "Aureomarginata" 150 kwiat brązowy (VII-X), liść zielony, żółty brzeg,  = s 17,50   

SPOROBOLUS (SPOROBOLUS) 
2313 s. (S.heterolepsis) 55 kwiat beżowo-brązowy, wiechy (VII-IX), liść 

zielony, później ciemnoczerwony do 
purpurowego,  

= s 10,00   

STOKŁOSA (BROMUS) 
8985 s.bezostna "Skinner's Gold" 

(B.inermis) 
40 liść zielono-żółty,  = s/p 18,00   

STRZĘPLICA (KOELERIA) 
1399 s.sina (K.glauca) 40 liść srebrzysto-niebieski, kobierce,  -- s 7,00   

SZAROBRÓDEK (SPODIOPOGON) 
1696 s.syberyjski (S.sibiricus) 100  = s 10,00   

SZCZODLICHA (CORYNEPHORUS) 
1688 s.siwa "Spiky Blue" (C.canescens) 25 liść srebrzysto-niebieski, kępy,  = s 7,00   

ŚMIAŁEK (DESCHAMPSIA) 
1690 ś.darniowy (D.cespitosa) 100 kwiat brązowo-beżowy (VII-IX), liść srebrzysty,  = p 10,00   
9731 ś.darniowy "Bronzeschleier" 100 kwiat kremowy, brązowe smugi (VII-IX), liść 

zielony, później przebarwia się,  
= p 10,00   

8869 ś.darniowy "Goldgehange"  kwiat żółto-pomarańczowy, liść zielony,  = p 10,80   
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3283 ś.darniowy "Goldschleier" 150 kwiat zielony, później żółty (VII-IX), liść zielono-
żółty, w odcieniach,  

= p 14,90   

3940 ś.darniowy "Goldtau" 80 kwiat czerwono-brązowy, później żółty (VII-IX),  = p 10,00   
11014 ś.darniowy "Palava" 45 kwiat brązowy (VIII-VIII), liść zielony, kępy, Nowość= p 13,00   
9495 ś.darniowy "Pixie Fountain" 60 kwiat srebrzysto-zielony (VI-IX), liść zielony,  = p 7,30   
6600 ś.darniowy "Tardiflora" 150 kwiat żółto-brązowy (VII-VIII), liść zielony,  = p 14,90   
6601 ś.darniowy "Tautrager" 80 kwiat zielono-srebrzysty (VI-VIII), liść zielony,  = p 14,90   
7546 ś.pogięty (D.flexuosa) 50  = p 7,00   
8971 ś.pogięty "Aurea" 50 kwiat brązowy (VII-VIII), liść złocisty,  = p 14,90   
3942 ś.pogięty "Tatra Gold" 50 kwiat brązowy, kłosy (VII-VIII), liść żółto-

zielony, jaskrawy,  
= p 10,80   

TATARAK (ACORUS) 
7544 t.trawiasty "Argenteostriatus" 

(A.gramineus) 
30 liść zielono-biały,  ++ s 10,00   

7545 t.trawiasty "Ogon" 30 liść zielony, żółte paski,  ++ s 10,80   
6357 t.zwyczajny "Variegata" 

(A.calamus) 
90 kwiat żółto-zielony, później brązowy, kolba, liść 

zielony, jasne paski,  
++ s 14,90   

TRAWA (CORTADERIA) 
1166 t.pampasowa (C.selloana) 200 kwiat kremowy (IX-X), liść zielono-srebrzysty,  = s/p 25,00   

TRAWA (SCHIZAPHYRIUM) 
10095 t.preriowa "Ha Ha Tonka" 

(S.scoparium) 
120 liść sino-niebieski,  = s 25,00   

TRZCINA (ARUNDO) 
8439 t.laskowa (A.donax)  liść zielony,  + s 17,50   
8313 t.laskowa "Variegata"  liść zielono-biały,  + s 22,00   

TRZCINA (PHRAGMITES) 
9192 t.karka "Variegata" (P.karka) 180 kwiat zielony (VII-IX), liść zielony, jasne paski,  + s 16,40   
2136 t.zwyczajna (P.australis) 250 kwiat brązowo-purpurowy (VIII-X),  + s 7,30   

TRZCINNIK (CALAMAGROSTIS) 
8740 t.krótkowłosy (C.brachytricha) 150 kwiat różowo-srebrzysty (VIII-IX), liść zielony,  + s/p 10,80   
1137 t.krótkowłosy "Mona" 120 kwiat różowo-srebrzysty, liść zielony,  + s/p 18,00   
9795 t.ostrokwiatowy "Avalanche" 

(C.acutiflora) 
150 kwiat beżowo-brązowy (VI-VIII), liść zielony, 

biały środkiem na całej długości,  
+ s/p 14,90   

1938 t.ostrokwiatowy "England" 100 liść zielony, żółte paski,  + s/p 17,90   
8299 t.ostrokwiatowy "Karl Foerster" 180 kwiat różowo-brązowy (VII-IX),  + s/p 10,00   
5455 t.ostrokwiatowy "Overdam" 120 liść zielony, jasne paski,  + s/p 10,80   
1684 t.piaskowy (C.epigejos) 150 kwiat brązowo-szary (V-VII), liść zielony,  + s/p 14,90   

TRZĘŚLICA (MOLINIA) 
8415 t. (M.altissima) 200  + s/p 18,00   
2036 t.modra (M.caerulea) 70 kwiat purpurowy (VII-IX), liść zielony, później 

żółto-brązowy, kępy,  
+ s/p 10,80   

9107 t.modra "Dauerstrahl" 100 kwiat purpurowy (VIII-X), liść zielony,  + s/p 14,90   
6603 t.modra "Edith Dudszus" 90 kwiat fioletowo-purpurowy (VII-X), liść zielony, 

jesienią pomarańczowy,  
+ s/p 14,90   

8892 t.modra "Heidebraut"   + s/p 16,40   
11111 t.modra "Maculata" 80 liść żółto-zielony,  Nowość + s/p 19,40   
7589 t.modra "Moorhexe" 80  + s/p 14,90   
0673 t.modra "Variegata" 60 kwiat purpurowy (VII-IX), liść zielony, żółto-

białe paski,  
+ s/p 14,90   

3203 t.trzcinowata (M.arundinacea) 170 kwiat beżowo-kremowy (VII-VIII), liść zielony, 
później pomarańczowy,  

+ s/p 14,90   

9358 t.trzcinowata "Bergfreund" 180 kwiat beżowo-kremowy (VIII-IX), liść zielony, 
później pomarańczowy,  

+ s/p 16,40   

7588 t.trzcinowata "Cordoba" 120 kwiat beżowo-kremowy (VIII-IX), liść zielony,  + s/p 16,40   
3217 t.trzcinowata "Karl Foerster" 200 kwiat purpurowo-czarny (VIII-IX), liść zielony, 

później pomarańczowy,  
+ s/p 14,90   

1146 t.trzcinowata "Moorflame" 80 kwiat kremowo-beżowy (VIII-IX), liść zielony, 
później pomarańczowy,  

+ s/p 10,80   

4001 t.trzcinowata "Sky Racer" 200 kwiat purpurowo-czarny (VIII-IX), liść zielony, 
później pomarańczowy,  

+ s/p 16,40   

7482 t.trzcinowata "Transparent" 200 kwiat beżowo-kremowy (VIII-X), liść zielony, 
później pomarańczowy,  

+ s/p 14,90   

8647 t.trzcinowata "Windspiel" 200 kwiat beżowo-kremowy (VIII-X), liść zielony, 
później żółty,  

+ s/p 18,00   

TURZYCA (CAREX) 
0823 t. "Frosted Curls" 15 liść żółto-zielony, spiralnie skręcony,  = s/p 8,10   
9477 t. "Treasure Island" 10 liść zielono-biały,  = p 10,80   
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3231 t. (C.lurida) 40  + s 10,00   
9917 t.? "Bunny Blue" (C.laxiculmis) 20 kwiat beżowo-brązowy, bardzo efektowny (V-

VI), liść sino-niebieski,  
= p 16,40   

7361 t.babkowata (C.plantaginea) 30  + p 6,90   
2144 t.Berggrena (C.berggrenii) 4 liść brązowy,  + s/p 6,90   
3755 t.biczykowata "Bronze form" 

(C.flagellifera) 
40 kwiat brązowo-czerwony (VII-VIII),  = p 7,30   

9140 t.Brunnea (C.brunnea) 15 kwiat zielony,  = s/p 6,90   
2888 t.Brunnea "Jenneke" 35 liść zielony, żółte paski,  = s/p 10,00   
6599 t.brzegowa (C.riparia) 100 kwiat brązowy (V-VI), liść zielony,  + s 7,30   
2137 t.Buchanana (C.buchananii) 60 liść brązowy,  = s/p 13,50   
7410 t.Buchanana "Red Rooster" 60 liść brązowy,  = s/p 19,40   
7113 t.cienista "Thiny Thin" (C.umbrosa) 20 kwiat kremowy (V-VI), liść zielono-biały,  ++ p 10,80   
6768 t.czarna "Variegata" (C.nigra) 60 kwiat brązowy, ciemny (VI-VII), liść zielony, 

jasne paski,  
+ s/p 7,30   

2210 t.Graya (C.grayi) 50 kwiat , gwiazdkowate owocostany (VI-VIII),  ++ s/p 6,90   
10007 t.Howarda "Phoenix Green" 

(C.howardii) 
40 kwiat brązowy (V-VI), liść zielony, wąski, 

f.przewieszająca,  
= s/p 17,90   

11117 t.leśna (C.sylvatica) 70 kwiat zielono-beżowy (IV-VI), liść zielony, Nowość= s/p 13,00   
10090 t.mocna "Green Dragon" (C.firma) 5 liść zielony,  + p 21,00   
6597 t.Morrowa "Gold Band" 

(C.morrowii) 
30 liść zielony, żółty brzeg,  = s/p 17,90   

9836 t.Morrowa "Green Dance" 30 liść zielony,  = s/p 14,90   
7497 t.Morrowa "Ice Dance" 40 liść zielony, biały brzeg, kępy,  = s/p 14,90   
1939 t.Morrowa "Irish Green" 30 liść zielony,  = s/p 14,90   
8314 t.Morrowa "Silver Scepter" 35 liść zielono-biały,  = s/p 14,90   

11011 t.Morrowa "Vanilla Ice" 40 kwiat kremowo-żółty (IV-VI),  Nowość = s/p 17,90   
0677 t.Morrowa "Variegata" 40 liść zielony, jasny brzeg, efektowny także zimą, 

kępy,  
= s/p 14,90   

8481 t.oszimska "Evergold" 
(C.oshimensis) 

20 liść zielony, żółty środek,  + s/p 14,90   

1940 t.oszimska "Maxi Gold" 20 liść zielony, żółte paski,  + s/p 14,90   
6368 t.pagórkowata (C.montana)   = s/p 6,90   

10091 t.pagórkowata "Raureif" 30 kwiat brązowy (IV-V), liść zielony, białe paski,  = s/p 13,80   
1686 t.palmopodobna 

(C.muskingumensis) 
70 liść zielony, f.palmiasta,  ++ s/p 14,90   

8623 t.palmopodobna "Little Midge" 35 liść zielony,  ++ s/p 10,00   
7558 t.palmopodobna "Oehme" 80 kwiat brązowy (VII-VIII), liść zielony, żółty 

brzeg,  
++ s/p 10,80   

7560 t.palmopodobna "Silberstreif" 80 kwiat brązowy (VII-VIII), liść biały, zielony 
brzeg,  

++ s/p 10,80   

5456 t.palmopodobna "Variegata" 60 kwiat czarno-brązowy, liść zielony, jasny,  ++ s/p 10,00   
9030 t.prosowata (C.panicea) 20 kwiat brązowo-żółty (VI-VII), liść srebrzysty,  + s/p 6,90   
0563 t.ptasie łapki "Variegata" 

(C.ornithopoda) 
10 liść zielono-biały,  = s/p 6,90   

1942 t.rzadkokłosa (C.remota) 50 kwiat beżowy (V-VII), liść zielony,  = p 10,00   
11109 t.rzędowa "Banana Boat" 

(C.siderosticha) 
20 liść żółty, zielony brzeg,  Nowość ++ s/p 21,00   

11110 t.rzędowa "Shiro-Nakafu" 20 liść biało-zielony,  Nowość ++ s/p 21,00   
2500 t.rzędowa "Variegata" 30 liść zielony, szeroki, jasny brzeg, kępy,  ++ s/p 8,10   
3229 t.sina (C.flacca) 25 liść niebiesko-zielony,  + s 7,30   
0822 t.stożkowata "Variegata" (C.conica) 10 liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 7,30   
7557 t.sztywna "Golden Bowles" 

(C.elata) 
70 kwiat brązowy, ciemny, liść żółty,  + s/p 19,60   

6366 t.wiosenna "The Beatles" 
(C.caryophyllea) 

30 kwiat zielony, ciemny (VII-VIII),  = s/p 10,80   

1685 t.zielona (C.comans) 30  = s/p 10,00   
3187 t.zielona "Bronze Form" 30 liść brązowy,  = s/p 7,30   
3181 t.złota (C.aurea) 20  + s/p 7,00   
1687 t.zwisająca (C.pendula) 100 kwiat brązowy, ciemny (VI-VII), liść zielony, 

błyszczący,  
++ s/p 14,90   

8624 t.zwisająca "Moonraker" 70 liść biały, później zielony,  ++ s/p 18,00   
WIECHLINA (POA) 

9371 w.badeńska (P.badensis) 15 kwiat beżowo-czerwony (V-VI), liść zielony,  = s 10,80   
WYCZYNIEC (ALOPECURUS) 

0808 w.łąkowy "Aureovariegatus" 
(A.pratensis) 

80 liść zielony, żółte paski,  - s/p 6,90   
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WYDMUCHRZYCA (LEYMUS) 
2048 w.piaskowa (L.arenarius) 100 kwiat o-srebrzysty, wiechy (VI-VII), liść zielono-

szary,  
= s 10,00   

11022 w.piaskowa "Blue Dune" 100 liść srebrzysty,  Nowość = s 17,90   
9269 w.sina (L.glaucus) 100 liść srebrzysty,  -- s 14,90   

wrzosowate 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

GOLTERIA (GAULTHERIA) 
2099 g.rozesłana (G.procumbens) 25 kwiat biały, czerwone owoce (VI-VI),  = p 8,10   

krzewinki 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

ARDISIA (ARDISIA) 
11070 a.japońska "var.minor" 

(A.japonica) 
20 kwiat biały (V-VI),  Nowość = p 21,00   

BYLICA (ARTEMISIA) 
1567 b.Stellera (A.stelleriana) 40 kwiat żółty, niepozorny (VII-VIII), liść 

srebrzysty,  
-- s 6,90   

CZĄBER (SATUREJA) 
10089 c. "Purpurea" (S.rumelica) 25 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s 13,80   

DĘBIK (DRYAS) 
3089 d.ośmiopłatkowy (D.octopetala) 10 kwiat biały (VI-VII),  = s 8,10   

NAWROT (LITHODORA) 
9274 n. "Heavenly Blue" (L.diffusa) 15 kwiat niebieski (V-VIII), liść zielony,  = s/p 10,00   

OŻANKA (TEUCRIUM) 
2018 o.właściwa (T.chamaedrys) 30 kwiat różowy, w odcieniach (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s 7,00   

8658 o.właściwa "Nana" 15 kwiat różowy (VII-VIII),  = s 10,80   
PENSTEMON (PENSTEMON) 

1793 p.sosnowaty (P.pinifolius) 20 kwiat karminowo-czerwony (V-VIII),  = s/p 7,30   
3879 p.sosnowaty "Mersea Yellow" 20 kwiat żółty, intensywny (V-VIII),  = s/p 13,80   

PEROWSKIA (PEROVSKIA) 
3713 p.łobodolistna (P.atriplicifolia) 120 kwiat błękitno-fioletowy (VII-IX),  - s 10,00   
7384 p.łobodolistna "Blue Spire" 120 kwiat fioletowo-niebieski, obfity (VII-IX),  - s 20,00   
1185 p.łobodolistna "Little Spire" 70 kwiat niebieski, ciemny (VII-VIII), liść 

srebrzysto-zielony,  
- s 14,90   

1186 p.łobodolistna "Russian Sage" 80 kwiat błękitny (VII-IX), liść szary,  - s 14,90   
POSŁONEK (HELIANTHEMUM) 

3971 p.kutnerowaty (H.nummularium) 15 kwiat żółty (V-VII), liść zielony,  - s 7,00   
7447 p.ogrodowy "Ben Ledi" (H.x 

hybridum) 
25 kwiat purpurowy, żółty środek (VI-IX),  - s 10,00   

1114 p.ogrodowy "Cerise Queen" 30 kwiat różowy, ciemny, pełny (V-VII), liść 
zielony,  

- s 10,00   

7446 p.ogrodowy "Eisbar" 15 kwiat biały (V-VIII), liść srebrzysty,  - s 10,00   
3130 p.ogrodowy "Fire FlamMe" 20 kwiat czerwony (VI-IX),  - s 10,00   
3134 p.ogrodowy "Gelber Findling" 10 kwiat żółty (VI-IX),  - s 10,00   
0705 p.ogrodowy "Golden Queen" 30 kwiat żółty, pojedynczy (V-VII), liść zielony,  - s 10,00   
3138 p.ogrodowy "Lawrrenson's Pink" 20 kwiat różowy (VI-IX),  - s 10,00   
8487 p.ogrodowy "Orange Phoenix" 20 kwiat pomarańczowy (VI-IX),  - s 10,00   
0707 p.ogrodowy "Rubin" 25 kwiat czerwony, pełny (V-VIII), liść zielony, 

ciemny,  
- s 10,00   

3143 p.ogrodowy "Sterntaler" 20 kwiat żółty (VI-IX),  - s 10,00   
8333 p.ogrodowy "The Bridge" 30 kwiat biały, żółte oczko (V-VII), liść srebrzysto-

szary,  
- s 10,00   

RUNIANKA (PACHYSANDRA) 
1011 r.japońska (P.terminalis) 30 kwiat biały, kłosy (VII-VIII),  = p 8,10   
5352 r.japońska "Green Carpet" 20 kwiat biały (V-VII), liść zielony,  = p 8,10   
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0064 r.japońska "Variegata" 25 kwiat biały, kłosy (VII-VIII), liść zielony, biały 
brzeg,  

= p 8,10   

SANTOLINA (SANTOLINA) 
1996 s.cyprysikowata 

(S.chamaecyparissus) 
50 kwiat żółty (VI-VIII), liść srebrzysty,  = s 6,90   

drzewa/krzewy iglaste 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

CHOINA (TSUGA) 
5308 c.kanadyjska (T.canadensis) 20 liść zielony, f.rozłożysta,  = s/p 23,00   
5473 c.kanadyjska "Jeddeloh"   = s/p 34,50   

CIS (TAXUS) 
8217 c.pospolity "Fastigiata Aurea" 

(T.baccata) 
  = c 23,00   

8220 c.pospolity "Krakus"   = c 23,00   
6309 c.pospolity "Repandens" 50 liść zielony, f.rozłożysta,  = c 23,00   

CYPRYSIK (CHAMAECYPARIS) 
2362 c.groszkowy "Boulevard" 

(C.pisifera) 
2 liść sino-niebieski, f.stożkowata,  = s 21,00   

5637 c.groszkowy "Nana" 30 liść zielony, ciemny, f.kopulasta,  = s 21,00   
6315 c.groszkowy "Plumosa Compressa 

Aurea" 
25 liść zielono-żółty, f.kulista,  = s 23,00   

5609 c.groszkowy "Sungold" 80 liść żółto-zielony, pędy wydłużone, 
f.krzaczasta,  

= s 23,00   

6433 c.nutkajski "Jubilee" 
(C.nootkatensis) 

  = s 30,00   

2359 c.nutkajski "Pendula" 250 liść zielony, ciemny, f.płacząca,  = s 30,00   
2360 c.tępołuskowy "Nana Gracilis" 

(C.obtusa) 
150 liść zielony, f.stożkowata,  = s 28,00   

5627 c.tępołuskowy "Tsatsumi Gold" 100 liść żółto-zielony, f.piramidalna,  = s 23,00   
JAŁOWIEC (JUNIPERUS) 

2368 j.chiński "Plumosa Aurea" 
(J.chinensis) 

200 liść zielono-żółty, f.krzaczasta,  = s/p 21,00   

5633 j.chiński "Stricta"  liść niebiesko-zielony, f.stożkowata,  = s/p 21,00   
2389 j.łuskowaty "Blue Carpet" 

(J.squamata) 
50 liść niebieski, f.płożąca,  = s/p 21,00   

2390 j.łuskowaty "Blue Star" 80 liść szaro-niebieski, f.kulista,  = s/p 21,00   
7834 j.łuskowaty "Blue Swede"   = s/p 21,00   
2391 j.łuskowaty "Holger" 60 liść zielono-srebrzysty, młode przyrosty żółto-

zielone, f.rozłożysta,  
= s/p 21,00   

6349 j.łuskowaty "Loderi" 80 liść zielono-siny, f.stożkowata,  = s/p 21,00   
7828 j.nadbrzeżny "Schlager" 

(J.conferta) 
50 liść zielony, jasny, f.płożąca,  = s/p 23,00   

2376 j.płożący "Blue Chip" 
(J.horizontalis) 

40 liść niebieski, f.płożąca,  = s/p 23,00   

6464 j.płożący "Golden Carpet" 10 liść żółto-zielony, f.płożąca,  = s/p 23,00   
7830 j.płożący "Limeglow"   = s/p 23,00   
2379 j.płożący "Wiltonii" 10 liść zielony, f.płożąca,  = s/p 23,00   
2372 j.pospolity "Green Carpet" 

(J.communis) 
15 liść zielony, f.płożąca,  = s/p 21,00   

5612 j.pospolity "Horstmann"  liść zielony, ciemny, jasnozielone przyrosty, 
f.płacząca,  

= s/p 21,00   

6475 j.rozesłany "Nana" (J.procumbens)   = s/p 23,00   
2386 j.sabiński "Tamariscifolia" 

(J.sabina) 
80 liść zielono-siny, f.kopulasta,  = s/p 23,00   

5634 j.sabiński "Variegata" 70 liść zielony, jasne przebarwienia, f.rozłożysta,  = s/p 23,00   
2387 j.skalny "Blue Arrow" 

(J.scopulorum) 
 liść niebiesko-srebrzysto-siny, f.kolumnowa,  = s/p 21,00   

6476 j.skalny "Moonglow" 4 liść srebrzysto-niebieski, f.kolumnowa,  = s/p 21,00   
JODŁA (ABIES) 

8761 j.balsamiczna (A.balsamea)   + s/p 19,60   
2353 j.balsamiczna "Kiwi"  liść zielony, ciemny, f.stożkowata,  + s/p 42,00   
6425 j.balsamiczna "Nana"   + s/p 42,00   
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7685 j.górska "Sunderfeld" 
(A.lasiocarpa) 

  = s/p 42,00   

7195 j.jednobarwna "Compacta" 
(A.concolor) 

 liść szary, f.stożkowata,  = s/p 42,00   

7652 j.jednobarwna "Piggelmee"   = s/p 42,00   
7687 j.kaukaska "Aurea" 

(A.nordmanniana) 
  = s/p 42,00   

7688 j.kaukaska "Golden Spreader"   = s/p 42,00   
7657 j.koreańska "Blue Emperior" 

(A.koreana) 
  = s/p 42,00   

7659 j.koreańska "Cis"   = s/p 42,00   
7663 j.koreańska "Green Carpet"   = s/p 42,00   
7673 j.koreańska "Pancake"   = s/p 42,00   
5610 j.koreańska "Silberlocke"  liść zielono-niebieski, spód srebrzysty, 

skręcony,  
= s/p 42,00   

7681 j.koreańska "Tundra"   = s/p 42,00   
7634 j.pospolita "Compacta" (A.alba)   = s/p 42,00   
7637 j.pospolita "Pendula"   = s/p 42,00   
7638 j.pospolita "Pyramidalis"   = s/p 42,00   

METASEKWOJA (METASEQUOIA) 
7848 m.chińska "Golden Rush" 

(M.glyptostroboides) 
  = s 47,00   

MODRZEW (LARIX) 
9010 m.daurski (L.gmelini) 10  = s 18,00   

SOSNA (PINUS) 
8002 s.bośniacka (P.leucodermis) 6 liść zielony, jasny,  = s 21,00   
7998 s.bośniacka "Compact Gem"   = s 42,00   
9580 s.czarna "Hornibrookiana" 

(P.nigra) 
  = s 42,00   

9574 s.drobnokwiatowa "Glauca" 
(P.parviflora) 

  = s 47,00   

7984 s.gęstokwiatowa "Aurea" 
(P.densiflora) 

  = s 42,00   

7987 s.gęstokwiatowa "Jane Kulis"   = s 42,00   
7989 s.gęstokwiatowa "Oculis Draconis"   = s 42,00   
8006 s.górska "Agnieszka" (P.mugo)   = s 42,00   
8008 s.górska "Alpenzwerg"   = s 42,00   
8012 s.górska "Carstens Wintergold"   = s 42,00   
8014 s.górska "Columnaris"   = s 42,00   
8025 s.górska "Golden Glow"   = s 42,00   
8033 s.górska "Humpy"   = s 42,00   
8056 s.górska "Mops"   = s 42,00   
8061 s.górska "Ophir"   = s 42,00   
8065 s.górska "Picobello"   = s 42,00   
5480 s.górska "pumilio" 120 liść zielony, f.kopulasta,  = s 21,00   
8080 s.górska "Wintergold"   = s 42,00   
8094 s.karłowa "Barmsted" (P.pumila)   = s 42,00   
8096 s.karłowa "Glauca"   = s 42,00   
5878 s.limba (P.cembra) 6 liść zielony, ciemny, f.kopulasta,  = s 23,00   
8116 s.pospolita "Fastigiata" 

(P.sylvestris) 
  = s 42,00   

8119 s.pospolita "Gold Coin"   = s 42,00   
8123 s.pospolita "Little Brooly"   = s 42,00   
5704 s.pospolita "Watereri"  liść zielony, f.stożkowata,  = s 42,00   
8140 s.pospolita "Wintergold"   = s 42,00   
5288 s.żółta (P.ponderosa) 10 liść zielony, f.stożkowata,  = s 23,00   

SOŚNICA (SCIADOPITYS) 
7275 s.japońska (S.verticillata) 100 liść zielony, błyszczący,  = s 29,00   

ŚWIERK (PICEA) 
6488 ś.biały "Echiniformis" (P.glauca)   = s 27,00   
5674 ś.biały "Laurin" 120 liść zielony, miękki, f.stożkowata,  = s 27,00   
6490 ś.biały "Rainbow's End"   = s 27,00   
7903 ś.biały "Sanders Blue"   = s 27,00   
7371 ś.biały "Vanillaice" 150 liść zielono-kremowy, f.stożkowata,  = s 27,00   
7929 ś.kaukaski "Aureospicata" 

(P.orientalis) 
  = s 42,00   

7930 ś.kaukaski "Early Gold"   = s 42,00   
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7931 ś.kaukaski "Golden Start"   = s 42,00   
7936 ś.kłujący "Białobok" (P.pungens)   = s 42,00   
7943 ś.kłujący "Edith"   = s 42,00   
7949 ś.kłujący "Hoopsii"   = s 42,00   
7492 ś.kłujący "Kosno" 40 liść niebiesko-zielony, f.kulista,  = s 26,00   
7956 ś.kłujący "Montgomery"   = s 42,00   
7151 ś.pospolity "Acrocona" (P.abies) 200 kwiat , czerwone szyszki,  = s 42,00   
7871 ś.pospolity "Compacta"   = s 42,00   
5670 ś.pospolity "Formanek" 140 liść zielony, f.płacząca,  = s 26,00   
7885 ś.pospolity "Końca" 8 liść żółty, f.stożkowata,  = s 26,00   
5282 ś.pospolity "Little Gem" 50 liść zielony, zwarty, f.kulista,  = s 23,00   
7818 ś.pospolity "Merkii"  liść niebiesko-srebrzysto-siny, f.stożkowata,  = s 23,00   
8466 ś.pospolity "Procumbens" 50 liść zielony, ciemny,  = s 23,00   
7620 ś.pospolity "Pygmaea" 40 liść zielony, ciemny, f.kulista,  = s 23,00   
7896 ś.pospolity "Remontii"   = s 42,00   
7897 ś.pospolity "Tompa" 100 liść zielony, jasny, f.stożkowata,  = s 23,00   
7621 ś.pospolity "Vermont Gold" 40 liść żółty, f.kopulasta,  = s 23,00   
7925 ś.serbski (P.omorika) 20 liść zielony, ciemny, f.stożkowata,  = s 23,00   
7908 ś.serbski "Cindarella" 100 liść zielono-srebrzysto-siny,  = s 23,00   
7910 ś.serbski "Frohnleiten"   = s 42,00   
7911 ś.serbski "Horstmann"   = s 42,00   
9424 ś.serbski "Karel" 80 liść zielono-niebieski, f.kopulasta,  = s 23,00   
5676 ś.serbski "Nana"  liść zielony, spód niebiesko-biały, f.stożkowata, = s 42,00   
7917 ś.serbski "Pendula Bruns"   = s 42,00   

ŻYWOTNIK (THUJA) 
9408 ż.zachodni "Amber Glow" 

(T.occidentalis) 
80 liść żółty, jesienią pomarańczowy, f.kulista,  = s 21,00   

9398 ż.zachodni "Brobeck's Tower" 3 liść zielony, f.stożkowata,  = s 23,00   
5478 ż.zachodni "Danica" 60 liść zielony, f.kulista,  = s 21,00   
9410 ż.zachodni "Degroot's Spire" 250 liść zielony, f.kolumnowa,  = s 23,00   
5301 ż.zachodni "Hoseri" 50 liść zielony, f.kopulasta,  = s 21,00   
8221 ż.zachodni "Kórnik"   = s 21,00   
8222 ż.zachodni "Krakus"   = s 21,00   
5303 ż.zachodni "Rheingold" 100 liść żółto-zielony, f.piramidalna,  = s 21,00   
8223 ż.zachodni "Selena" 150 liść żółto-zielony, f.kulista,  = s 21,00   
5475 ż.zachodni "Smaragd"  liść zielony, f.stożkowata,  = s 20,00   
9418 ż.zachodni "Spiralis Mini" 100 liść zielony, spiralnie skręcony, f.kolumnowa,  = s 23,00   
5474 ż.zachodni "Yellow Ribbon"   = s 21,00   

drzewa/krzewy liściaste 
Nr Nazwa botaniczna Wys Charakterystyka rośliny Wi St Cena Cena 

Phu 
Cena 
Hur 

ABELIOFYLUM (ABELIOPHYLLUM) 
7463 a.koreańskie (A.distichum) 150 kwiat biały, ew. z różowym (III-IV),  = s 18,00   

BARBULA (CARYOPTERIS) 
11012 b. "Dark Knight" (C.clandonensis) 60 kwiat fioletowo-niebieski (VIII-X), liść zielono-

srebrzysty, f.krzaczasta,  Nowość 
= s 17,90   

9963 b. "Haevenly Blue" 100 kwiat niebiesko-fioletowy (VIII-X), liść zielony,  = s 17,50   
BERBERYS (BERBERIS) 

5922 b.brodawkowaty (B.verruculosa) 150 kwiat żółty (VI-V), liść zielony, ciemny,  = s/p 17,50   
5919 b.Julianny (B.julianae) 200 kwiat żółty (VIII-VII), liść zielony, ciemny, 

błyszczący,  
= s/p 17,50   

5317 b.ottawski "Silver Miles" 
(B.ottawensis) 

  = s/p 17,50   

5471 b.ottawski "Superba" 200 kwiat żółty (V-VI), liść purpurowy, później 
ciemnoczerwony do purpurowego,  

= s/p 17,50   

7153 b.pośredni "Parkjuweel" (B.media) 150 kwiat żółty (V-IV), liść zielony, później 
czerwony,  

= s/p 17,50   

5316 b.pośredni "Red Jewel" 120 kwiat żółty (V-IV), liść czerwono-purpurowy, 
później zielony,  

= s/p 17,50   

5724 b.Thunberga "Atropurpurea Nana" 
(B.thunbergii) 

30 kwiat żółty (V-VI), liść purpurowy,  = s/p 18,50   

5542 b.Thunberga "Atropurpurea" 150 kwiat żółty, jasny, czerwone owoce (V-V), liść 
brązowo-purpurowy,  

= s/p 17,50   

5319 b.Thunberga "Aurea" 60 liść żółty, f.rozłożysta,  = s/p 17,50   
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7724 b.Thunberga "Bagatelle"   = s/p 17,50   
7725 b.Thunberga "Carmen"   = s/p 17,50   
7726 b.Thunberga "Coronita"   = s/p 17,50   
5320 b.Thunberga "Erecta" 150 kwiat żółty, jasny, czerwone owoce (V-V), liść 

zielony, jasny, f.kolumnowa,  
= s/p 17,50   

7727 b.Thunberga "Goldalita"   = s/p 18,50   
5321 b.Thunberga "Green Carpet" 100 kwiat żółty, czerwone owoce (V-IV), liść 

zielony, jasny, później żółto-pomarańczowy,  
= s/p 17,50   

5715 b.Thunberga "Harlequin"  kwiat żółty, jasny, czerwone owoce (V-IV), liść 
karminowy, nakrapiany biało i różowo, f.kulista, 

= s/p 17,50   

5322 b.Thunberga "Helmond Pillar" 150 kwiat żółty (IV-V), liść purpurowo-czerwony, 
f.kolumnowa,  

= s/p 17,50   

7729 b.Thunberga "Kelleris"   = s/p 17,50   
5920 b.Thunberga "Kobold"  kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  = s/p 18,50   
5921 b.Thunberga "Kórnik" 100 kwiat żółty (V-VI), liść zielony, nakrapiany,  = s/p 17,50   
8760 b.Thunberga "Orange Beskid" 100 liść pomarańczowo-czerwony,  = s/p 18,50   
6281 b.Thunberga "Pink Attraction" 200 kwiat żółty (V-V), liść różowy, biały nalot,  = s/p 18,50   
8267 b.Thunberga "Pink Queen"   = s/p 17,50   
2072 b.Thunberga "Powwow" 200 kwiat żółty (V-V), liść zielony, jasne 

przebarwienia,  
= s/p 17,50   

7730 b.Thunberga "Red Chief"   = s/p 17,50   
5754 b.Thunberga "Red Pillar" 150 kwiat żółty, jasny (V-IV), liść czerwono-

purpurowy, f.kolumnowa,  
= s/p 17,50   

5764 b.Thunberga "Rose Glow" 150 kwiat żółty, jasny (V-IV), liść czerwono-
purpurowy, biało nakrapiany, f.rozłożysta,  

= s/p 17,50   

6283 b.Thunberga "Rosetta" 200 kwiat żółty (V-V), liść bordowy,  = s/p 17,50   
11001 b.Thunberga "Ruby Star" 30 kwiat żółty (V-V), liść czerwony, f.kulista, Nowość= s/p 20,50   
7731 b.Thunberga "Smaragd"   = s/p 17,50   

BEZ (SAMBUCUS) 
6287 b.czarny "Black Lace" (S.nigra) 5 kwiat różowy (VI-V), liść bordowy,  = s 25,00   
6289 b.czarny "Laciniata" 5 kwiat kremowy (VI-VI), liść zielony,  = s 23,00   
6291 b.czarny "Madonna" 3 kwiat kremowo-biały (VI-VI), liść zielono-żółty,  = s 23,00   
6293 b.czarny "Monstrosa" 2 kwiat biały (VI-VI), liść zielony,  = s 23,00   
6295 b.czarny "Pulverulenta" 3 kwiat kremowo-biały (VI-VI), liść zielony, białe 

plamy,  
= s 23,00   

8208 b.czarny "Variegata"   = s 23,00   
8209 b.koralowy "Plumosa Aurea" 

(S.racemosa) 
 liść żółty, fryzowany,  = s 23,00   

BRZOZA (BETULA) 
6299 b.brodawkowata "Obelisk" 

(B.pendula) 
20 liść zielony, później przebarwia się, 

f.kolumnowa,  
= s/p 23,00   

7733 b.karłowata (B.nana) 100 liść zielony, f.płożąca,  = s/p 23,00   
7732 b.niska (B.humilis)   = s/p 17,00   

BUKSZPAN (BUXUS) 
5323 b.wieczniezielony (B.sempervirens)  kwiat żółto-zielony (IV-V), liść zielony, 

błyszczący,  
= p 17,50   

DEREŃ (CORNUS) 
7158 d.biały "Aurea" (C.alba) 250 liść żółty, czerwone pędy,  = s 18,00   
7159 d.biały "Elegantissima" 200 kwiat biały (IV-V), liść zielony, biały brzeg,  = s 18,00   
5771 d.biały "Gouchaultii" 250 kwiat biały (VI-V), liść zielono-żółty, 

podbarwiony różowo, czerwone pędy, 
f.krzaczasta,  

= s 18,00   

5772 d.biały "Kesselringii"  kwiat biały (VI-V), liść zielony, później 
czerwono-purpurowy, zimą czarno-purpurowe 
pędy,  

= s 18,00   

7754 d.biały "Sibirica Variegata"   = s 19,00   
5763 d.biały "Sibirica"  kwiat biały (V-VI), liść zielony, czerwone pędy,  = s 18,00   
6317 d.rozłogowy "Hederow's Gold" 

(C.stolonifera) 
3 kwiat kremowo-biały (V-VI), liść zielony, żółty 

brzeg,  
= s 19,00   

7756 d.świdwa "Compressa" 
(C.sanguinea) 

2 liść zielony,  = s 19,00   

DZIURAWIEC (HYPERICUM) 
6321 d.Kalma "Gemo" (H.kalmianum) 90 kwiat żółty (VI-IX), liść zielony,  = s 17,00   
7824 d.kielichowaty (H.calycium) 40 kwiat żółty, duży (VI-VIII), liść zielono-siny,  = s 17,00   
3145 d.kielichowaty "Rose von Sharon" 30 kwiat żółty (VI-IX),  = s 14,90   
6522 d.rozpierzchły "Sonnenkind" 

(H.patulum) 
120 kwiat żółto-żółty (VII-IX), liść zielony, ciemny,  = s/p 25,00   
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FORSYCJA (FORSYTHIA) 
5784 f.pośrednia "Goldzauber" 

(F.intermedia) 
 kwiat żółto-żółty, duży, obfity (IV-V),  = s/p 17,00   

5337 f.pośrednia "Lynwood Gold" 200 kwiat żółty, intensywny, obfity (IV-V),  = s/p 17,00   
7788 f.pośrednia "Pauline"   = s/p 17,00   
7789 f.pośrednia "Spring Glory"   = s/p 17,00   
5961 f.pośrednia "Vittelina"  kwiat żółty, ciemny (V-IV),  = s/p 17,00   

FOTERGILLA (FOTHERGILLA) 
7792 f.większa (F.major)   = s/p 28,00   

GRAB (CARPINUS) 
7738 g.pospolity "Frans Fontaine" 

(C.betulus) 
10 liść zielony, jesienią żółty, f.kolumnowa,  = p 23,00   

6325 g.pospolity "Lucas" 10 liść zielony, jesienią żółty, f.kolumnowa,  = p 23,00   
GUZIKOWIEC (CEPHALANTHUS) 

7157 g.zachodni (C.occidentalis) 200 kwiat kremowy (IX-X),  + s 19,00   
HORTENSJA (HYDRANGEA) 

6327 h.bukietowa "Bombshell" 
(H.paniculata) 

100 kwiat kremowy (VI-X), liść zielony,  = s/p 26,00   

6332 h.bukietowa "Early Sensation" 200 kwiat biały, później różowy, bardzo duży (VI-X), 
liść zielony,  

= s/p 23,00   

5340 h.bukietowa "Grandiflora"  kwiat biały, w odcieniach, kule 20 do 30 cm 
średnicy, bardzo efektowny (VII-IX),  

= s/p 19,00   

6335 h.bukietowa "Mega Mindy" 170 kwiat biały, później purpurowy, bardzo duży 
(VII-X), liść zielony, f.kolumnowa,  

= s/p 23,00   

7823 h.bukietowa "Pink Diamond"   = s/p 19,00   
6337 h.bukietowa "Shikoku Flash" 150 kwiat biały, później różowy (VII-IX), liść zielony, 

nakrapiany,  
= s/p 23,00   

6339 h.bukietowa "Sundae Fraise" 100 kwiat biały, później różowy (VI-VII), liść zielony, = s/p 23,00   
5707 h.bukietowa "Tardiva"  kwiat liliowy, jasny (IX-X),  = s/p 19,00   
8278 h.dębolistna "Sike's Dwarf" 

(H.quercifolia) 
100 kwiat biały, bardzo efektowny (VII-VIII), liść 

zielony, jesienią purpurowy,  
+ s/p 23,00   

8345 h.kosmata "Macrophylla" 
(H.aspera) 

120 kwiat liliowo-różowy (VI-VII), liść zielony, 
później ciemnoczerwony do purpurowego,  

= s/p 21,00   

5787 h.krzaczasta "Annabelle" 
(H.arborescens) 

200 kwiat biały, bardzo duży (VII-IX),  = s/p 21,00   

6333 h.krzaczasta "Pink Pincushion" 130 kwiat różowo-purpurowy (VII-IX), liść zielony,  = s/p 21,00   
6334 h.krzaczasta "White Dome" 100 kwiat biało-kremowy, piękny (VII-VIII), liść 

zielony,  
= s/p 21,00   

HYZOP (HYSSOPUS) 
5451 h.lekarski "Roseus" (H.officinalis) 50 kwiat różowy (VI-VIII),  - s 6,90   

INDYGOWIEC (AMORPHA) 
7231 i.siny (A.canescens) 100 kwiat purpurowo-fioletowy (VI-VII),  = s/p 14,90   

IRGA (COTONEASTER) 
6341 i.błyszcząca (C.lucidus) 3 kwiat różowy, czarne owoce (V-VI), liść 

zielony, później ciemnoczerwony do 
purpurowego,  

= s 17,00   

5328 i.Dammera "Major" (C.dammeri) 20 kwiat biały, czerwone owoce (VI-V), liść 
zielony, ciemny, okrągły, duży, f.płożąca,  

= s/p 17,00   

5329 i.Dammera "Mooncreeper" 10 kwiat biały (VI-V), liść zielony, ciemny, 
błyszczący, f.płożąca,  

= s/p 17,00   

7761 i.Dammera "Skogholm"   = s/p 17,00   
5330 i.Dammera "Ursynów" 50 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI),  = s/p 17,00   
7763 i.drobnolistna (C.microphyllus) 100 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 17,00   

7759 i.położona "Little Gem" 
(C.adpressus) 

  = s/p 17,00   

5331 i.pozioma (C.horizontalis) 100 kwiat biało-różowy, czerwone owoce (V-IV), 
liść zielony, później przebarwia się do 
czerwonego, f.rozłożysta,  

= s/p 17,00   

7764 i.wierzbolistna "Gnom" 
(C.salicifolius) 

  = s/p 17,00   

5759 i.wierzbolistna "Parkteppich" 40 kwiat biały (VI-V), liść zielony, ciemny, 
lancetowaty, f.rozłożysta,  

= s/p 17,00   

ITEA (ITEA) 
6343 i.wirginijska (I.virginica) 100 kwiat biało-kremowy, liść zielony, jesienią 

purpurowy,  
= p 23,00   
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JANOWIEC (GENISTA) 
7793 j.lidyjski (G.lydia) 50 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  = s 17,00   

JAŚMINOWIEC (PHILADELPHUS) 
7859 j. "Minnesota Snowflake"   = s/p 17,00   
5803 j. "Snowbelle" 200 kwiat biały, pełny (VI-VII), liść zielony, ciemny,  = s/p 17,00   
7861 j. "Yellow Hill"   = s/p 17,00   
5353 j.wonny "Aureus" (P.coronarius) 200 kwiat biały (VI-V), liść żółty,  = s/p 17,00   
6006 j.wonny "Snow Flake"  kwiat biały, pełny (VI-V),  = s/p 17,00   

JESION (FRAXINUS) 
7790 j.pensylwański "Crispa" 

(F.pennsylvanica) 
8 liść zielony, spiralnie skręcony,  = s 32,00   

7827 j.pensylwański "Variegata" 8 liść zielono-biały,  = s 42,00   
7622 j.wyniosły "Aurea" (F.excelsior) 8 liść żółty, później zielony,  = s/p 32,00   
6401 j.wyniosły "Diversifolia" 20 liść zielony, jesienią żółty,  = s/p 32,00   
6369 j.wyniosły "Variegata" 20 liść zielono-biały,  = s/p 32,00   

JUKKA (YUCCA) 
1361 j.karolińska (Y.filamentosa) 200 kwiat kremowo-biały (VII-VIII), liść zielony, 

ciemny,  
= s 16,40   

9835 j.karolińska "Color Guard" 80 kwiat biały (V-VII), liść zielony, białe paski,  = s 17,50   
KALINA (VIBURNUM) 

6435 k. "Eskimo" 150 kwiat biały (V-V), liść zielony,  = s 47,00   
6049 k.hordowina (V.lantana)  kwiat biały, owoce najpierw czerwone, później 

czarne (V-VI), liść zielony, później przebarwia 
się,  

= s/p 26,00   

7213 k.hordowina "Aurea" 3 kwiat biały, owoce najpierw czerwone, później 
czarne (V-VI), liść żółty,  

= s/p 19,00   

8235 k.japońska "Watanabe" 
(V.plicatum) 

200 kwiat biały (VI-IX), liść zielony, jesienią 
czerwony,  

= s/p 21,00   

6050 k.koralowa "Compactum" 
(V.opulus) 

100 kwiat biały (VI-V),  = s/p 18,00   

5377 k.koralowa "Nanum" 50 liść zielony, jesienią czerwony,  = s/p 18,00   
8233 k.koralowa "Park Harvest"   = s/p 18,00   
6540 k.Sargenta "Onodaga" (V.sargentii) 3 kwiat biało-różowo-czerwony (V-VI), liść 

zielony, jesienią czerwony, f.krzaczasta,  
= s/p 17,00   

6053 k.sztywnolistna (V.rhytidophyllum)  kwiat kremowy, czerwone owoce (V-VI), liść 
zielony,  

= s/p 21,00   

KETMIA (HIBISCUS) 
7815 k.syryjska "Ardens" (H.syriacus) 200 kwiat fioletowy, bordowy środek, pełny (VII-IX), 

liść zielony,  
= s 23,00   

KIELICHOWIEC (CALYCANTHUS) 
7625 k.wonny (C.floridus) 250 kwiat czerwony, ciemny (VI-VII),  = s/p 26,00   

KLON (ACER) 
9559 k.czerwony "Red Sunset" 

(A.rubrum) 
  = s 42,00   

6559 k.kolchidzki "Aureum" 
(A.cappadocicum) 

10 kwiat żółty (V-V), liść żółty,  = s 37,00   

5469 k.palmowy "Atropurpureum" 
(A.palmatum) 

  = s/p 27,00   

6561 k.palmowy "Brand't Dwarf" 200 liść bordowy, fryzowany,  = s/p 52,00   
7704 k.palmowy "Crimson Queen" 200 kwiat żółty (V-V), liść czerwono-purpurowy,  = s/p 52,00   
7705 k.palmowy "Dissectum Garnet" 100 liść bordowo-purpurowy,  = s/p 52,00   
7708 k.palmowy "Inaba-shidare" 200 liść czerwono-purpurowy,  = s/p 52,00   
6573 k.palmowy "Red Pygmy" 200 liść bordowy, jesienią żółty,  = s/p 52,00   
7719 k.palmowy "Shishigashira" 100 liść zielony, spiralnie skręcony,  = s/p 52,00   
6580 k.palmowy "Ukigumo" 200 liść zielono-różowo-biały,  = s/p 52,00   
6593 k.pospolity "Gurba" 

(A.platanoides) 
250 liść zielony, jasny,  = s 37,00   

6651 k.Shirasawy "Jordan" 
(A.shirasawanum) 

 liść zielony, później pomarańczowy, czerwone 
owoce,  

= s 52,00   

KOLCOSIŁ (ELEUTHEROCOCCUS) 
7784 k.Siebolda "Variegatus" 

(E.sieboldianus) 
150 kwiat zielono-żółty, niepozorny (VI-VII), liść 

zielono-biały,  
- s/p 20,00   

KOLKWICJA (KOLKWITZIA) 
5990 k.chińska (K.amabilis) 200 kwiat różowy (V-VI),  = s/p 16,00   
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KRZEWUSZKA (WEIGELA) 
8238 k. "Caricature" 180 kwiat różowy (V-VI), liść zielony, jasny brzeg, 

pomarszczony,  
= s/p 17,00   

8239 k. "Evita" 150 kwiat różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 17,00   
8240 k. "Red Prince" 150 kwiat czerwony (V-VI), liść zielony,  = s/p 17,00   
5871 k. "Rumba" 90 kwiat różowo-purpurowy, intensywny (V-VI),  = s/p 17,00   
8242 k. "Suzanne" 150 kwiat biało-różowy (V-VI), liść zielony, jasny 

brzeg,  
= s/p 17,00   

9333 k. (W.subsessilis) 120 kwiat żółty (IV-V), liść zielony,  = s 17,00   
6057 k.cudowna "Bristol Ruby" 

(W.florida) 
200 kwiat czerwony (V-VI),  = s/p 17,00   

8236 k.cudowna "Bristol Snowflake" 180 kwiat biały, liść zielony,  = s/p 17,00   
6058 k.cudowna "Eva Rathke" 150 kwiat czerwono-karminowy (VI-IX),  = s/p 17,00   
5872 k.cudowna "Variegata" 200 kwiat różowy, ciemny (V-VI), liść zielony, jasny 

brzeg, f.krzaczasta,  
= s/p 17,00   

5875 k.cudowna "Victoria" 150 kwiat różowo-czerwony (V-VI), liść purpurowy, 
f.krzaczasta,  

= s/p 17,00   

8243 k.Middendorfa (W.middendorfiana)   = s/p 17,00   
LAUROWIŚNIA (LAUROCERASUS) 

6858 l.wschodnia "Rotundifolia" 
(L.officinalis) 

5 kwiat kremowo-biały (V-VI), liść zielony,  = p 26,00   

LAWENDA (LAVANDULA) 
7068 l. "Grappenhall" (L.intermedia) 100 kwiat purpurowo-niebieski (VI-VIII),  = s 10,00   
9788 l. "Grosso" 80 kwiat lawendowo-niebieski (VII-IX), liść szaro-

srebrzysty,  
= s 10,80   

1548 l. "Pure Platinum" 60 kwiat niebieski, ciemny (VI-VIII), liść 
srebrzysty,  

= s 10,00   

3850 l.wąskolistna "Alba" 
(L.angustifolia) 

40 kwiat biały (VI-IX),  = s 10,80   

8497 l.wąskolistna "Blue Scent" 35 kwiat niebieski, ciemny (VI-VIII),  = s 10,00   
10012 l.wąskolistna "Dwarf Blue" 50 kwiat niebiesko-fioletowy (VII-VIII), liść 

srebrzysto-zielony,  
= s 13,00   

9273 l.wąskolistna "Ellegance Purple" 20 kwiat fioletowo-niebieski (VII-IX), liść 
srebrzysty,  

= s 10,00   

0452 l.wąskolistna "Hidcote Blue" 50 kwiat niebieski, w odcieniach (VI-VIII), liść 
zielono-szary,  

= s 10,00   

11134 l.wąskolistna "Hidcote Compact" 30 kwiat fioletowy (VI-IX), liść sino-zielony, Nowość = s 11,10   
2954 l.wąskolistna "Hidcote Superior" 40 kwiat fioletowy, ciemny (VII-IX), liść niebiesko-

srebrzysty,  
= s 10,00   

8498 l.wąskolistna "Munstead Strain" 40 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s 10,00   
2985 l.wąskolistna "Munstead" 40 kwiat niebieski (VI-VIII),  = s 10,00   

11037 l.wąskolistna "Platinum Blonde" 50 kwiat lawendowo-niebieski (VIII-VIII), liść 
zielony, żółte końcówki,  Nowość 

= s 13,00   

3047 l.wąskolistna "Rosea" 50 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 10,00   
LIGUSTR (LIGUSTRUM) 

5997 l.jajolistny "Argenteum" 
(L.ovalifolium) 

100 kwiat biały (VII-VI), liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 18,00   

5342 l.jajolistny "Aureum" 100 kwiat biało-żółty (VII-VI), liść zielony, szeroki, 
jasny brzeg,  

= s/p 18,00   

LILAK (SYRINGA) 
6860 l.drobnolistny "Superba" 

(S.microphylla) 
150 kwiat różowo-czerwony (V-IX), liść zielony,  = s 22,00   

8215 l.koreański "Miss Kim" (S.patula) 3 kwiat purpurowy (VI-VII), liść zielony, jesienią 
czerwony,  

= s 22,00   

6035 l.Meyera "Palibin" (S.meyeri) 150 kwiat biało-różowy (V-VI),  = s 22,00   
LIPA (TILIA) 

8225 l.drobnolistna "Komsta Minima" 
(T.cordata) 

50 liść zielony, jesienią żółty,  = s/p 31,00   

8226 l.drobnolistna "Monto" 100 liść zielony, jesienią żółty,  = s/p 31,00   
MAGNOLIA (MAGNOLIA) 

5349 m. "Ann" 200 kwiat różowy, ciemny (IV-V),  = s/p 42,00   
5350 m. "Betty" 200 kwiat różowy, ciemny (IV-V),  = s/p 42,00   
6868 m. "Daphne" 5 kwiat żółty (IV-V), liść zielony,  = s/p 62,00   
6876 m. "Elizabeth" 7 kwiat kremowo-żółty (V-V), liść zielony, 

f.stożkowata,  
= s/p 62,00   

7842 m. "Ricky"   = s/p 42,00   
6352 m. "Sunsation" 8 kwiat żółto-różowy (V-VI), liść zielony,  = s/p 72,00   
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6560 m. "Sunspire" 5 kwiat żółty, ciemny (IV-V), liść zielony,  = s/p 72,00   
7338 m. "Susan" 200 kwiat purpurowy, bardzo efektowny (IV-V),  = s/p 42,00   
7018 m. "Verbanica" 10 kwiat różowy, białe końce (IV-V), liść zielony,  = s/p 42,00   
6569 m. "Woodsman" 5 kwiat zielono-żółto-purpurowy (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 62,00   

6918 m. "Yellow River" 8 kwiat żółty (V-VI), liść zielony,  = s/p 62,00   
7847 m.parasolowata (M.tripetala) 10 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s/p 30,00   
9566 m.pośrednia "Amabilis" 

(M.soulangeana) 
5 kwiat biało-różowy (IV-V), liść zielony,  = s/p 42,00   

6924 m.pośrednia "Black Tulip" 5 kwiat purpurowo-bordowy, ~14cm (III-IV), liść 
zielony,  

= s/p 62,00   

7843 m.pośrednia "Brozzoni"   = s/p 42,00   
6966 m.pośrednia "Genie" 4 kwiat czerwony, ciemny, bardzo efektowny (IV-

VI), liść zielony,  
= s/p 67,00   

6967 m.pośrednia "Gold Star" 3 kwiat kremowo-żółty, ~10cm (IV-V), liść 
zielono-purpurowo-czerwony,  

= s/p 47,00   

7844 m.pośrednia "Picture"   = s/p 42,00   
7845 m.pośrednia "Rustica Rubra"   = s/p 42,00   
5798 m.Siebolda (M.sieboldii) 3 kwiat biały, czerwony środek, bardzo 

efektowny (VI-VII), liść zielono-niebieski,  
= s/p 37,00   

MAHONIA (MAHONIA) 
5801 m.pospolita (M.aquifolium) 100 kwiat żółty, owoce fioletowe (IV-V), liść zielony, = p 20,00   

OCZAR (HAMAMELIS) 
7022 o.pośredni "Aphrodite" 

(H.intermedia) 
3 kwiat pomarańczowo-czerwony (II-II), liść 

zielony, jesienią żółty,  
= s 40,00   

9420 o.pośredni "Double Gold" 250 kwiat żółty (II-II), liść zielony, jasny brzeg,  = s 44,00   
9576 o.pośredni "Jelena" 4 kwiat pomarańczowy (I-II), liść zielony, jesienią 

pomarańczowy,  
= s 40,00   

7024 o.pośredni "Orange Beauty" 3 kwiat czerwono-pomarańczowy (I-II), liść 
zielony, później pomarańczowo-czerwony,  

= s 40,00   

9577 o.pośredni "Pallida" 5 kwiat żółty (I-II), liść zielony, jesienią czerwony, = s 40,00   
OGNIK (PYRACANTHA) 

5362 o. "Soleil d'Or" 250 kwiat biały, żółte owoce (V-VI),  = s/p 17,00   
5851 o.szkarłatny "Kuntayi" (P.coccinea)   = s/p 17,00   
8192 o.szkarłatny "Orange Charmer"   = s/p 17,00   
5361 o.szkarłatny "Red Column" 200 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI),  = s/p 17,00   
7027 o.szkarłatny "Teton" 2 kwiat biały, pomarańczowe owoce (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 17,00   

OMŻYN (BUDDLEJA) 
5925 o.Davida "Empire Blue" (B.davidii)   + s 17,00   
7735 o.Davida "Harlequin"   + s 17,00   
7736 o.Davida "Ile de France"   + s 17,00   
5926 o.Davida "Royal Red"   + s 17,00   
7737 o.Davida "White Profusion"   + s 17,00   

ORSZELINA (CLETHRA) 
7753 o.olcholistna (C.alnifolia) 200 kwiat biały, owoce fioletowe, bardzo duży (VII-

IX), liść zielony, jesienią czerwony,  
= p 21,00   

9404 o.olcholistna "Anne Bidwell" 200 kwiat biały, pełny, liść zielony,  = p 21,00   
8991 o.olcholistna "Pink Spire" 80 kwiat różowy (VII-VIII),  = p 21,00   
7028 o.olcholistna "Ruby Spice" 200 kwiat różowy, bardzo duży (VII-X), liść zielony, 

jesienią pomarańczowy,  
= p 21,00   

7032 o.olcholistna "September Beauty" 200 kwiat biały, bardzo duży (VII-IX), liść zielony, 
jesienią żółty,  

= p 21,00   

7035 o.olcholistna "Sixteen Candles" 100 kwiat biały, bardzo duży (VII-IX), liść zielony, 
jesienią pomarańczowy,  

= p 21,00   

OSTROKRZEW (ILEX) 
7826 o.Meservy "Blue Angel" 

(I.meserveae) 
150 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI), liść 

zielono-niebieski,  
= s/p 20,00   

7041 o.Meservy "Blue Boy" 2 liść zielony, f.rozłożysta,  = s/p 20,00   
7069 o.Meservy "Blue Girl" 200 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI), liść 

zielony,  
= s/p 20,00   

6340 o.okólkowy (I.verticillata)  kwiat kremowy, czerwone owoce (V-VI), liść 
zielony,  

= s 20,00   

PAKSISTIMA (PAXISTIMA) 
7474 p.Canbiego (P.canbyi) 80 kwiat kremowy, grona (VII-VIII), liść zielony, 

ciemny, f.rozłożysta,  
= s/p 10,80   
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PERUKOWIEC (COTINUS) 
5882 p.podolski "Royal Purple" 

(C.coggygria) 
200 kwiat biało-zielony (V-VI), liść purpurowo-

czerwony, później karminowy,  
= s/p 23,00   

PĘCHERZNICA (PHYSOCARPUS) 
7126 p.kalinolistna "Andre" 

(P.opulifolius) 
200 kwiat biało-różowy (VI-VII), liść czerwony, 

jesienią purpurowy,  
= s/p 18,00   

7127 p.kalinolistna "Chameleon" 150 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, żółty brzeg,  = s/p 18,00   
5355 p.kalinolistna "Luteus"  kwiat różowy (VI-V), liść żółty,  = s/p 18,00   
7862 p.kalinolistna "Red Baron"   = s/p 18,00   

PIERIS (PIERIS) 
7128 p.japoński "Forest Flame" 

(P.japonica) 
200 kwiat biały (IV-V), liść zielony, wiosną brązowy, = s/p 21,00   

7131 p.japoński "Little Heat" 60 kwiat biały (IV-V), liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 21,00   
7130 p.japoński "Sarabande" 100 kwiat biały (IV-V), liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 21,00   

PIĘCIORNIK (POTENTILLA) 
5356 p.krzewiasty "Abbotswood" 

(P.fruticosa) 
80 kwiat biały (VI-X),  = s/p 17,00   

6008 p.krzewiasty "Goldfinger" 80 kwiat żółty (VI-X),  = s/p 17,00   
5807 p.krzewiasty "Goldstar" 70 kwiat żółty (VI-X),  = s/p 17,00   
8183 p.krzewiasty "Hopleys Orange"   = s/p 17,00   
8184 p.krzewiasty "Jalina"   = s/p 17,00   
9578 p.krzewiasty "Kobolt" 50 kwiat żółty, liść zielony,  = s/p 17,00   
6009 p.krzewiasty "Manchu" 30 kwiat biały (VI-X),  = s/p 17,00   
5838 p.krzewiasty "Pink Queen" 70 kwiat różowy (VI-X),  = s/p 17,00   
5358 p.krzewiasty "Red Ace" 50 kwiat pomarańczowo-czerwony,  = s/p 17,00   
5359 p.krzewiasty "Tilford Cream" 40 kwiat biały (V-X),  = s/p 17,00   
8187 p.krzewiasty "Walton Park"   = s/p 17,00   

PIĘKNOTKA (CALLICARPA) 
5325 p.Bodiniera "Profusion" 

(C.bodinieri) 
  + s/p 21,00   

7168 p.japońska "Koshima No Homate" 
(C.japonica) 

150 kwiat biało-różowy, purpurowe owoce (VII-VIII), 
liść pstry, zielono-biało-różowy,  

= s 21,00   

9416 p.japońska "Leucocarpa" 140 kwiat biały, białe owoce (VII-VIII), liść zielony,  = s 21,00   
PIGWOWIEC (CHAENOMELES) 

7742 p. "Brilliant" (C.alpina)   = s/p 18,00   
7743 p. "Clementine"   = s/p 18,00   
7744 p. "Elly Moser"   = s/p 18,00   
7746 p. "Fire Dance"   = s/p 18,00   
7747 p. "Nicoline"   = s/p 18,00   
7748 p. "Nivalis"   = s/p 18,00   
7749 p. "Pink Lady"   = s/p 18,00   
7751 p.japoński "Red Joy" (C.japonica)   = s/p 18,00   

PORZECZKA (RIBES) 
7175 p.alpejska "Shmidt" (R.alpinum) 200 kwiat żółto-zielony (IV-V), liść zielony,  = s 17,00   
7235 p.krwista "Brocklebankii" 

(R.sanguineum) 
120 kwiat różowy (IV-V), liść zielony, jasny,  = s 17,00   

8200 p.krwista "King Edward VII" 150 kwiat czerwony (V-VI), liść zielony,  = s 17,00   
RÓŻA (ROSA) 

7180 r.lśniąca (R.nitida) 80 kwiat różowo-czerwony, pomarańczowe owoce 
(VI-VIII), liść zielony, błyszczący,  

= s 17,00   

SUMAK (RHUS) 
6021 s.octowiec (R.typhina) 5 kwiat żółto-zielony, później purpurowy (VI-V), 

liść zielony, później czerwony,  
= s 21,00   

7236 s.octowiec "dissecta" 3 kwiat żółto-zielony, później purpurowy (VI-VI), 
liść zielony, później czerwony,  

= s 21,00   

SZCZODRZENIEC (CYTISUS) 
3468 s.płożący (C.decumbens) 25 kwiat żółty, obfity (IV-V),  = s 17,00   

ŚLIWA (PRUNUS) 
7288 ś.ałycza "Złoty Obłok" 

(P.cerasifera) 
6 kwiat biały (IV-V), liść żółty, później zielony,  = s/p 20,00   

8189 ś.dziecięca "Crimson Dwarf" 
(P.cistena) 

  = s/p 22,00   

7286 ś.tarnina "Purpurea" (P.spinosa) 3 kwiat różowy (IV-V), liść purpurowy, łodygi z 
kolcami,  

= s/p 19,00   

8190 ś.wczesna "Kojou-no-mai" 
(P.incisa) 

  = s/p 20,00   
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ŚNIEGULICZKA (SYMPHORICARPOS) 
7292 ś. "Magical Sweet" 200 kwiat różowy, różowe owoce (VI-IX), liść 

zielony,  
= s/p 20,00   

7291 ś.Chenaulta "Brain de Soleil" 
(S.chenaultii) 

100 liść żółty, jesienią pomarańczowy,  = s/p 20,00   

7294 ś.Doorenbosa "Taiga" 
(S.doorenbosii) 

80 kwiat biały, owoce biało-różowe (VI-VII), liść 
zielony,  

= s/p 20,00   

ŚWIDOŚLIWA (AMELANCHIER) 
7303 ś. "Prince William" 200 kwiat biały, czerwone owoce, jagody (III-IV), 

liść zielony,  
= s 23,00   

7307 ś.olcholistna "Smoky" (A.alnifolia) 5 kwiat biały, czarne owoce, jagody (III-IV), liść 
zielony,  

= s 37,00   

7295 ś.wielkokwiatowa "Autumn 
Brilliance" (A.grandiflora) 

7 kwiat biały, purpurowe owoce (III-IV), liść 
zielony, jesienią czerwony,  

= s 23,00   

7299 ś.wielkokwiatowa "Forest Prince" 6 kwiat biały, czerwone owoce, jagody (III-IV), 
liść zielony,  

= s 23,00   

ŚWIERK (PICEA) 
7617 ś.czarny "Machala" (P.mariorica) 50 liść srebrzysto-niebieski, f.kulista,  = s 23,00   

TAWLINA (SORBARIA) 
8507 t.jarzębolistna (S.sorbifolia) 200 kwiat biały (VI-VII), liść zielony, później 

podbarwiony purpurowo,  
= s 23,00   

TAWULEC (STEPHANANDRA) 
5374 t.pogięty "Crispa" (S.incisa) 60 kwiat biało-zielono-żółty (VII-VIII), liść zielony, 

później pomarańczowy, fryzowany, 
pofałdowany,  

+ s/p 17,00   

TAWUŁA (SPIRAEA) 
8597 t.brzozolistna (S.betulifolia) 100 kwiat biały (VI-VII), liść zielony,  = s 17,00   
5366 t.japońska "Albiflora" (S.japonica) 60 kwiat biały (VII-IX),  = s 17,00   
8210 t.japońska "Alpina"   = s 17,00   
5367 t.japońska "Anthony Waterer" 150 kwiat różowy, ciemny (VII-IX), liść zielony, ew. 

jasny brzeg i przebarwienia,  
= s 17,00   

5825 t.japońska "Crispa" 100 kwiat różowy (VI-VIII),  = s 17,00   
5368 t.japońska "Froebelli" 120 kwiat różowy, ciemny, okazały (VII-IX), liść 

brązowo-czerwony, później zieleniejący,  
= s 17,00   

8212 t.japońska "Golden Princess" 50 kwiat różowy (VI-VI), liść złocisto-żółty,  = s 17,00   
5829 t.japońska "Goldflame" 80 kwiat purpurowo-różowy (VII-IX), liść brązowo-

czerwony, później jaskrawożółty i zielony,  
= s 17,00   

5370 t.japońska "Goldmound" 60 kwiat różowy (VI-VIII), liść żółto-zielony,  = s 17,00   
5372 t.japońska "Litlle Princess" 40 kwiat różowy, obfity (VI-VIII), liść zielony, 

ciemny,  
= s 17,00   

8213 t.japońska "Shiroban" 60 kwiat biało-różowy (VI-VII), liść zielony,  = s 17,00   
8620 t.japońska "White Gold" 80 kwiat biały (VI-VII), liść żółty,  = s 17,00   
7217 t.nipońska "Gerlve's Rainbow" 

(S.nipponica) 
80 kwiat biały (IV-V), liść żółto-zielony, później 

pomarańczowy,  
= s 17,00   

5857 t.szara "Grefsheim" (S.cinerea) 200 kwiat biały (IV-V),  = s 17,00   
5861 t.śliwolistna (S.prunifolia) 200 kwiat biały, półpełny (V-VI), liść zielony, 

jaskrawy, później brunatno-żółty lub czerwony,  
= s 17,00   

9048 t.van Houttae'a "Gold Fountain" 
(S.vanhouttei) 

150 kwiat biały (V-VI), liść żółty, f.przewieszająca,  = s 17,00   

9060 t.van Houttae'a "Pink Ice" 140 kwiat biały (V-VI), liść zielono-różowo-biały,  = s 17,00   
5364 t.wczesna (S.arguta) 200 kwiat biały (IV-V),  = s 17,00   
8214 t.wczesna "Compacta"   = s 17,00   

TRZMIELINA (EUONYMUS) 
1937 t.Fortune'a "Emerald'n Gaiety" 

(E.fortunei) 
50 liść zielony, jasny brzeg,  = s/p 9,50   

5335 t.Fortune'a "Emerald'n Gold" 100 kwiat żółty (VII-VI), liść zielony, żółty brzeg, 
f.płożąca,  

= s/p 9,50   

5336 t.Fortune'a "Sunspot"  kwiat żółty (VII-VI),  = s/p 9,50   
8797 t.oskrzydlona (E.alatus) 200 liść zielony, później ciemnoczerwony do 

purpurowego,  
= s/p 19,00   

8938 t.oskrzydlona "Compacta" 120  = s/p 19,00   
8401 t.płaskoogonkowa (E.planipes) 200 kwiat biały, czerwone owoce (V-VI), liść 

zielony, jesienią czerwony,  
= s/p 19,00   

9166 t.zwyczajna "Red Cascade" 
(E.europaeus) 

 kwiat zielony, różowe owoce (V-VI), liść 
zielony, jesienią purpurowy,  

= s/p 19,00   

WAWRZYNEK (DAPHNE) 
3480 w.wilczełyko (D.mezereum) 100 kwiat różowy, czerwone owoce (III-IV),  = s/p 21,00   
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WIĄZ (ULMUS) 
8230 w.drobnolistny "Geisha" 

(U.parvifolia) 
  = s/p 37,00   

8231 w.drobnolistny "Yatsubusa"   = s/p 19,00   
WIERZBA (SALIX) 

8203 w.babilońska "Crispa" 
(S.babylonica) 

  + s 19,00   

5363 w.całolistna "Hakuro Nishiki" 
(S.integra) 

100 liść pstry, zielono-różowo-żółty,  + s 17,00   

8205 w.purpurowa "Nana" (S.purpurea) 100 kwiat żółty,  + s 17,00   
ZŁOTLIN (KERRIA) 

5348 z.chiński "Pleniflora" (K.japonica) 250 kwiat żółty, w kształcie pomponów, pełny (V-
VI),  

= s/p 16,00   

5989 z.chiński "Variegata" 150 kwiat żółty (V-VI), liść zielono-biały,  = s/p 16,00   
ŻYLISTEK (DEUTZIA) 

7779 ż.mieszańcowy "Bunt" (D.x 
hybrida) 

  = s/p 18,00   

7780 ż.mieszańcowy "Magicien"   = s/p 18,00   
7162 ż.mieszańcowy "Strawberry Fields" 150 kwiat purpurowo-kremowy, wiechy (VI-VII), liść 

zielony,  
= s/p 18,00   

7781 ż.mieszańcowy "Turbillon Rouge"   = s/p 18,00   
7782 ż.szorstki "Pink Pom-Pom" 

(D.scabra) 
  = s/p 18,00   

9396 ż.szorstki "Plena" 3 kwiat biało-różowy, pełny (VI-VII), liść zielony,  = s/p 18,00   
5951 ż.szorstki "Pride of Rochester" 200 kwiat biały, ew. z różowym, pełny (VI-VII),  = s/p 18,00   
7778 ż.wysmukły "Nikko" (D.gracilis)   = s/p 17,00   

ŻYWOTNIKOWIEC (THUJOPSIS) 
9422 ż.japoński "Variegata" 

(T.dolabrata) 
100 liść zielono-biały,  = s 23,00   
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Zamówienie 
Prosimy o wykorzystywanie niniejszego formularza jedynie przy składaniu zamówień drogą listową. 

Do składania zamówień przez Internet prosimy wykorzystywać mechanizmy oferowane przez naszą stronę. 

Zamawiający: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
imię i nazwisko 

Adres: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kod pocztowy, miasto, ulica, nr 

Specyfikacja 
Kod Nazwy zamawianych rośliny Ilość 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie - w celach marketingowych - moich danych osobowych przez Szkółkę roślin ozdobnych ‘Bergenia’. Zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29-10-1997 mam prawo wglądu do nich, poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
data i podpis 
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