GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE
KRZEWÓW IGLASTYCH I MŁODZIEŻY

63-507 Kobyla Góra
ul. Władysława Orkana 1a
woj. wielkopolskie

tel. 503 603 452
tel./fax. 62/731 71 82, 62/760 74 42
e - mail : info@burziwoda.pl
www.burziwoda.pl

Oferta
na materiał
szkółkarski , krzewów
ozdobnych i młodzieży

Na rok 2014

E.P. Burziwoda & Syn
63-507 Kobyla Góra
ul. Orkana 1a
tel./fax.62/731 71 82, 503 603 452
62/760 74 42

WARUNKI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
-

Zamówienia wysyłane faksem, mailem lub listownie prosimy potwierdzać
telefoniczne tel./fax. 62/ 731-71-82, 760-74-42, 503-603-452.

-

Minimalna ilość zamawianych roślin wynosi 100 szt. z odmiany (dotyczy sadzonki
goły korzeń).

-

W sprawie ustalenia odbioru prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

tel./fax. 62/ 731-71-82, 760-74-42, 503-603-452.
Szkółka: 62/ 760-75-39
-

Na życzenie klienta wysyłamy zamówiony materiał paczką (dotyczy tylko sadzonki
goły korzeń), minimalna ilość do wysyłki to 500 szt. Do wartości doliczamy 5%
wartości rachunku ( koszty pakowania).

-

Materiał przeznaczony do sprzedaży na wiosnę należy odebrać najpóźniej do
końca sezonu wiosennego.

U W A G A ! Sadzonki thui – przewidywany odbiór w miesiącu sierpniu – uzależnione
od pogody.
U W A G A ! Sadzonki 2 –letnie – odbiór wiosna, uzależniony od pogody.
U W A G A ! Zamówienia telefoniczne przyjmujemy na nr tel./fax. 62/

731-71-82
62/ 760-74-42

Zapraszamy na nasze strony internetowe.
www.burziwoda.pl

www.burziwoda.w.interia.pl
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lipiec
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Chamaecyparis laws.
„Alumigold”
Pokrój stożkowy, barwa zielonożółta, odmiana odporna na mróz,
nadająca się na żywopłoty.
Chamaecyparis laws.
,,Blom”
Pokrój wąsko-kolumnowy, łuski silnie niebieskawe, drzewo gęste rosnące
umiarkowanie silnie. Odmiana odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Blue Surprisse”
Pokrój wąsko kolumnowy, wzrost powolny, barwa szaroniebieska, ulistnienie
podobne jak u odm. Ch.l. „Ellwodii“
Chamaecyparis laws.
,,Columnaris”
Sport odm. ”Alumii” o intensywniejszym zabarwieniu niebieskim i pokroju
typowo kolumnowym.
Chamaecyparis laws.
,,Dow’s Gem”
Odmiana wolno rosnąca, zwarta o pokroju płasko-kulistym, pęd przewieszające
się, barwa łusek stalowo-zielona.
Chamaecyparis laws.
,,Ellwodii”
Pokrój kolumnowy, barwa niebieskozielona, wzrost dość powolny. Odmiana
średnio odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Ellwood’s Gold”
Pokrój kolumnowy, gęsty, wzrost znacznie wolniejszy niż u odmiany Ellwodii.
Barwa złota, pędy z drobnymi igiełkami.
Chamaecyparis laws.
,,Erecta Aurea”
– NOWOŚĆ !
Pokrój wzniosły, stożkowy, wzrost powolny, barwa cytrynowa .
Sport odmiany Ch. l.”Erecta Viridis”
Chamaecyparis laws.
,,Erecta Viridis”
Pokrój wzniosły, stożkowy, wzrost umiarkowany, barwa soczysto-zielona.
Chamaecyparis laws.
,,Golden Wonder”
Odmiana o pokroju stożkowym, wzrost silny, igły o intensywnym złotym
zabarwieniu, pędy zwisające.
Chamaecyparis laws.
,,Ivonne”
Odmiana o średnio szybkim wzroście, pokroju stożkowym i łuskach
złocistożółtych nie przebarwiających się zimą, odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Mini Globus”
Odmiana o średnim wzroście oraz barwie srebrzysto-niebieskiej
i pokroju kulistym.
Chamaecyparis laws.
,,Pembury Blue”
Odmiana o pokroju szeroko stożkowym, ułożenie gałęzi prostopadłe do pnia,
barwa intensywnie srebrzysto – niebieska.
Chamaecyparis laws.
”Silver Tip”
- NOWOŚĆ !
Pokroju stożkowy, igły zielone, pędy lekko zwisające, wzrost średni, na całości
równomiernie rozmieszczone kremowo-żółte plamki.
Chamaecyparis laws.
„Stardust”
Odmiana szeroko stożkowa, wzrost silny, barwa żółto-cytrynowa, pędy
zwisające, odporna na mróz.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lipiec
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Chamaecyparis laws.
,,Stevartii”
Odmiana o pokroju stożkowym i intensywnie złocistym zabarwieniu i sinawej
barwie na wewnętrznych pędach krzewu.
Chamaecyparis notk.
,,Lutea”
Odmiana o barwie żółto-zielonej, pokrój kolumnowo-stożkowy, pędy zwisające,
odporna na mróz.
Chamaecyparis obtusa
,,Drath”
Odmiana o pokroju kolumnowym, średnim wzroście, pędy wałeczkowate, barwa
intensywnie zielona, odporna na mróz.
Chamaecyparis obtusa ,,Pygmea”
Odmiana karłowa, pokrój gniazdkowy, wolno rosnąca, pędy wąskie, błyszczące,
prawie nitkowe, ciemno zielone, odporna na mróz.
Chamaecyparis pisifera ,,Boulevard”
Forma szeroko-stożkowa, zwarta, wzrost średni, igły delikatne
o jasnoniebieskim wybarwieniu.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aureovariegata”
Pokrój kopulasty, bardzo zwarty, pędy wydłużone, wałeczkowate
o zielonej barwie łusek przemieszanej złotymi wstążkami.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aurea”
Pokrój kopulasty, bardzo zwarty, pędy wydłużone, wałeczkowate
o złotej barwie łusek.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aurea Nana”
Pokrój szeroko-stożkowy, zwarty, pędy nitkowe o złotej barwie, wzrost wolny.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Nana”
Pokrój szeroko-stożkowy, pędy mocno wydłużone, wałeczkowate
o zielonej barwie łusek.
Chamaecyparis pisifera ,,Sungold”
Forma gniazdkowa, niska, pędy wałeczkowate, długie o barwie złotej, odmiana
odporna na mróz.
Chamaecyparis pisifera ,,Plumosa Aurea Compacta”
Pokrój szeroko-stożkowy, zwarty, barwa od żółtej do jasnozielonej, wzrost silny.
Juniperus chinensis
,,Blue Alps”
Forma krzaczasta, dość zwarta, igły kłujące o barwie srebrzysto-niebieskiej końce
pędów lekko zwisające.
Juniperus chinensis
,,Expansa Variegata”
Szeroko rozrastająca się odmiana z częścią pędów pełzających po
ziemi, barwa zielona pęd z kremowymi przebarwieniami.
Juniperus chinensis
,,Hollywood”
Odmiana o pokroju wąsko-kolumnowym, nieregularnym, igły kłujące
o barwie srebrzysto-zielonej.
Juniperus chinensis
,,Kuriwao Gold”
Krzaczasta wypiętrzona forma o dość silnym wzroście, barwa złocistozielona,
pędy ustawione skośnie.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lipiec
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Juniperus chinensis
,,Obelisk”
Odmiana o pokroju stożkowym, dość silnie rosnąca, pędy pokryte igłami lub
wałeczkami z sinoniebieskim nalotem.
Juniperus chinensis
,,Stricta”
Gęsta, stożkowa, wolno rosnąca odmiana o pędach rosnących pionowo, igły
niebieskozielone, kłujące.
Juniperus chinensis
,,Stricta Variegata”
Stożkowa, gęsta i nieregularna forma o powolnym wzroście, pędy sztywne, igły
kłujące niebieskozielone z rozrzuconymi białymi pędami
Juniperus comm.
,,Depressa Aurea”
Niska, krzaczasta odmiana, dość silnie rosnąca o intensywnie żółtych młodych
przyrostach, pędy równo promieniście rozłożone.
Juniperus comm.
,,Gold Cone”
Wąsko-kolumnowa, wolno rosnąca, złocistożółta odmiana o wyprostowanych
pędach i kłujących igłach, odporna na mróz.
Juniperus comm.
,, Gold Machangel”
Odmiana kolumnowa, pokrój mniej zwarty niż odm. J.”Gold Cone”,
wieloprzewodnikowa, złocista forma z przewieszającymi się pędami.
Juniperus comm.
,,Hibernica”
Odmiana kolumnowa o dość silnym wzroście, igły kłujące stalowoniebieskie.
Juniperus comm.
,,Green Carpet”
Odmiana podobna do ”Repanda”, niższa, słabo rosnąca, ścieląca się po ziemi o
barwie soczysto-zielonej.
Juniperus comm.
,,Green Mantel”
Sport odmiany J.” Green Carpet”, słabo rosnąca, ścieląca się po ziemi o barwie
soczysto zielonej, łatwiejsza w uprawie.
Juniperus comm.
,,Horstman”
Oryginalna, szeroka i malownicza forma ze zwisającymi gałęziami
o płaczącym pokroju, igły sinoniebieskie, kłujące.
Juniperus comm.
,,Repanda”
Karłowa, wolno rosnąca, płożąca odmiana, rozgałęzienia układają się
dachówkowato, igły zielone nie kłujące.
Juniperus comm.
,,Spotty Spreader”
Karłowa, płożąca odmiana, rozgałęzienia układają się dachówkowato, igły
zielone, na całości równomiernie rozsypane biało-kremowe plamki
Juniperus conferta
,,Schlager”
Rozłożysta forma o dość wolnym wzroście, igły długie intensywnie niebieskawe,
kłujące.
Juniperus horizontalis ,,Blue Chip”
Krzew o niskim płożącym pokroju i średnio silnym wzroście, pędy pełzające po
ziemi o barwie srebrzysto-niebieskiej.
Juniperus horizontalis ,Glauca”
Odmiana średnio rosnąca, ścieląca się po ziemi, o srebrzysto stalowej barwie.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lipiec
46.

Juniperus horizontalis ,,Golden Carpet”
Płożąca odmiana o dość wolnym wzroście, pędy wałeczkowate złocistożółte.

47.

Juniperus horizontalis ,,Hughes”
Odmiana średnio rosnąca, ścieląca się po ziemi, o srebrzysto barwie,
„Glauca”
Juniperus horizontalis ,,Lime Glow”
- NOWOŚĆ !
Odmiana płożąca zwarta, barwa igieł intensywnie żółta.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

sport odm. J.

Juniperus horizontalis ,,Wiltonii”
Odmiana niska, dywanowa, gęsta, pędy wałeczkowate o zabarwieniu
niebieskozielonym.
Juniperus media
,,Blue And Gold”
Oryginalna krzewiasta odmiana o dość powolnym wzroście, pędy wałeczkowate,
niebieskie i złocistożółte nieregularnie rozmieszczone.
Juniperus media
,,Gold Coast”
Krzew o niskim rozłożystym pokroju, intensywnym złocistym zabarwieniu,
podobny do odm. ”Old Gold”.
Juniperus media
,,Gold Star”
Niska krzewiasta odmiana o średnio silnym wzroście, igły i łuski o intensywnie
złocistym zabarwieniu.
Juniperus media
,,Mint Julep”
Duży krzew o zwartym krzaczastym pokroju i dość silnym wzroście, pędy
wałeczkowate intensywnie zielone.
Juniperus media
,,Mordigan Gold”
- NOWOŚĆ !
Niska rozłożysta odmiana o złocistych pędach, zwartym pokroju i wolnym
wzroście.
Juniperus media
,,Old Gold”
Odmiana o niskim rozłożystym pokroju, oraz powolnym wzroście, forma zwarta,
barwa intensywnie złocista.
Juniperus media
,,Pfizeriana Aurea”
Silnie rosnąca krzaczasta forma o pokroju rozłożystym i złocistej barwie na młodych
przyrostach.
Juniperus media
,,Pfizeriana Compacta”
Wolniej rosnąca forma o pokroju rozłożystym, igły drobne, kłujące, bardzo
odstające o barwie sinoniebieskiej.
Juniperus media
,,Scheridon Gold”
Niska rozłożysta odmiana o złocistych pędach, zwartym pokroju
i wolnym wzroście.
Juniperus sabina
,,Broamdor”
- NOWOŚĆ !
Odmiana niska, płożąca, rozłożysta o wolnym wzroście, igły
o soczystozielonej barwie.
Juniperus sabina
,,Variegata”
Wolno rosnąca karłowa odmiana o niskim krzaczastym pokroju, pędy
wałeczkowate, zielone wraz z rozrzuconymi kremowymi plamkami.

5

E.P. Burziwoda & Syn
63-507 Kobyla Góra
ul. Orkana 1a
tel./fax.62/731 71 82, 503 603 452
62/760 74 42

O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lipiec
61.

62.

Juniperus sabina
,,Tamariscifolia”
Wolno rosnąca karłowa odmiana o niskim krzaczastym pokroju, ulistnienie gęste,
szarozielone w formie drobnych igiełek.
Juniperus squam.
,,Blue Carpet”
Silnie rosnąca odmiana o płaskim (płożącym) pokroju, igły srebrzysto-niebieskie.

63.

Juniperus squam.
,,Blue Star”
Karłowa, wolno rosnąca odmiana, początkowo o prawie kulistym pokroju, pędy
krótkie, gęste o igłach srebrzysto-niebieskich.

64.

Juniperus squam.
,,Holger”
Niska krzaczasta forma o średnim wzroście, igły srebrzysto-niebieskie, młode,
wiosenne przyrosty o złocisto-żółtym zabarwieniu.
Juniperus virginiana ,,Blue Arrow”
Odmiana kolumnowa, wolno rosnąca, pędy sztywne, ustawione pionowo, silnie
przylegające do przewodnika, łuski niebieskie.
Juniperus virginiana ,,Grey Owl”
Rozłożysty krzew o dość silnym wzroście i delikatnej budowie, pędy miękkie,
wałeczkowate, srebrzystoszare.
Juniperus virginiana ,,Skyrocket”
Odmiana o pokroju kolumnowym, wąskim, pędy wałeczkowate z łuskami,
zabarwienie stalowo-sine, wzrost dość szybki.
Microbiota Degusta
Rozłożysty krzew o średnim wzroście i delikatnej budowie, pędy miękkie, ciemnozielone jesienią zmieniające kolor .
Picea abies
,,Nidiformis”
Karłowy, gęsty krzew o pokroju gniazdkowym, pędy cienkie i giętkie, igły krótkie,
jasno zielone.
Picea abies
,,Ohlendorfii”
Odmiana karłowa w młodym wieku płasko-kulista, w późniejszym wytwarza
przewodnik i uzyskuje formę stożka. Igły krótkie, zielone.
Picea abies
,,Pygmea”
Odmiana karłowa o kształcie kulistym, igły krótkie, zwarte, zielone z
sinoniebieskim nalotem.
Picea abies
,,Tompha”
- NOWOŚĆ !
Słabo rosnąca forma świerka, o pokroju kulistym i zwartym, barwa ciemno zielona i
średnio długich igłach.
Picea glauca
,,Conica”
Odmiana o regularnej formie stożka, bardzo zwarta o cienkich, krótkich pędach.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Picea glauca
,,Daisy’s White”
Sport odm. ”Conica”, karłowa, stożkowa forma, przyrost wiosenne złoto-kremowe,
pędy krótkie, zwarte.
Picea glauca
,,Rainbow’s End”
Sport odm. P.”Conica”, karłowa, stożkowa forma, pierwszy i drugi przyrost złoty,
pędy krótkie, zwarte.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór: lipiec/sierpień
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Picea glauca
,,Sanders Blue”
- NOWOŚĆ !
Sport odm. P. ”Conica”, karłowa, stożkowa forma o niebieskim zabarwieniu igieł,
pędy krótkie, zwarte.
Taxus baccata
,,Elegantissima”
Szeroko rozrastający się krzew o dość powolnym wzroście, pędy sztywne
odstające, igły jasnożółte jesienią bieleją.
Taxus baccata
,,Fastigiata”
Odmiana wąsko-kolumnowa dorastająca do 1.2 m. Główne pędy ustawione
pionowo, barwa ciemno zielona.
Taxus baccata
,,Fastigiata Aurea”
Odmiana wąsko-kolumnowa dorastająca do 1.2 m. Główne pędy ustawione
pionowo, barwa igieł zielona z żółtymi brzegami.
Taxus baccata
,,Dovastonii Aurea”
Odmiana o szerokim rozprostowanym pokroju. Młode pędy mają złociste
zabarwienie.
Taxus baccata
,,Sempervirens Aurea”
Szeroko rozrastający się krzew o dość powolnym wzroście, pędy sztywne
odstające, igły jasnożółte.
Taxus baccata
,,Wojtek”
Polska, wąsko-kolumnowa odmiana o dość wolnym wzroście, pędy
wyprostowane, sztywne, igły ciemnozielone.
Taxus media
,,Hattfieldii”
Duży krzew o wyprostowanym pokroju i silnym wzroście. Igły długie o ciemnozielonej barwie, odmiana dobra na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Amber Glow”
- NOWOŚĆ !
Karłowa, kulista odmiana, pędy krótkie, gęsto ułożone, koloru złocisto żółtawego.
Thuja occidentalis
,,Aureospicata”
Odmiana wąsko-stożkowa o silnym wzroście i sztywnych pędach, barwa
ciemnozielona zaś młode przyrosty kremowo-złociste.
Thuja occidentalis
,,Aurescens”
Silnie rosnąca, wąsko-kolumnowa odmiana o złocistożółtym zabarwieniu igieł.
Roślina polecana na szpalery i żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Brabant”
Bardzo szybko rosnąca odmiana żywopłotowa o pokroju szeroko-kolumnowym i
barwie jasnozielonej.
Thuja occidentalis
,,Columna”
Wąska, kolumnowa odmiana o barwie ciemnozielonej, doskonała na żywopłoty.

89.

Thuja occidentalis
,,Danica”
Karłowy ,kulisty krzew, pędy krótkie, gęsto ułożone, o kolorze jasnozielonym.

90.

Thuja occidentalis
,,Europe Gold”
Forma wąsko-stożkowa o dość silnym wzroście, barwa łusek intensywnie złocista,
odmiana polecana na żywopłoty.
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91.

92.

93.

94.

95.

Thuja occidentalis
,,Elegantissima”
Odmiana kolumnowa o dość silnym wzroście, barwa zielona, młode przyrosty o
kremowo-złotej barwie, odmiana polecana na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Fastigiata”
Forma wąsko-kolumnowa dość zwarta, barwa ciemno-zielona, odmiana polecana
na żywopłot.
Thuja occidentalis
,,Flevoland”
- NOWOŚĆ !
Odmiana wąsko-kolumnowa o szybkim wzroście, pędy zwarte o barwie
ciemnozielonej.
Thuja occidentalis
,,Filiformis”
Szeroko-stożkowa wolno rosnąca odmiana, rozgałęzienia nietypowe,
wałeczkowate, zwisające, zielone pędy.
Thuja occidentalis
,,Globosa”
Odmiana kulista o gęstej koronie, dość dobrze rosnąca, barwa soczysto-zielona.

96.

Thuja occidentalis
,,Globosa Aurea”
Odmiana kulista o gęstej koronie, dość dobrze rosnąca, barwa żółta.

97.

Thuja occidentalis
,,Golden Globe”
Kulista odmiana o średnim wzroście, w złocisto-żółtym kolorze.

98.

Thuja occidentalis
,,Golden Tuffet”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju płaskiej kuli, bardzo wolno rosnąca, pęd grube, wałeczkowate,
barwa żółtopomarańczowa, od spodu seledynowa.
Thuja occidentalis
,,Holmstrup”
Stożkowa, wolno rosnąca odmiana o zwartych pędach i ciemnozielonej barwie.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Thuja occidentalis
,,Holmstrup Yellow”
Odmiana dość dobrze rosnąca, nadająca się na żywopłoty, mniej zwarta niż
”Holmstrup”, barwa żółta.
Thuja occidentalis
,,Huebener”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone gęsto, barwa ciemnozielona.
Idealna na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Kórnik III”
Odmiana żywopłotowa o pokroju stożkowym i średniej sile wzrostu, pędy
intensywnie zielone z żółtymi końcówkami.
Thuja occidentalis
,,Little Champion”
Forma kulista o powolnym wzroście, barwa łusek zielona, pędy mocne dość
grube, wzniesione ku górze.
Thuja occidentalis
,,Little Gem”
Krzew o formie kopulastej, zwarty o barwie ciemnozielonej, pędy mocne dość
grube, wzniesione ku górze, odmiana odporna na mróz.
Thuja occidentalis
,,Mecki”
Krzew o formie kulistej, zwarty o barwie ciemnozielonej, pędy mocne dość grube,
wzniesione ku górze.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór: lipiec/sierpień
106.

107.
108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Thuja occidentalis
,,Meinecke Zwerg ”
Odmiana karłowa, wolno rosnąca o pokroju stożkowym, zwartym, barwa
ciemnozielona, młode przyrosty kremowobiałe.
Thuja occidentalis
,,Miriam ®”
- NOWOŚĆ !
Karłowy, kulisty krzew, pędy krótkie, gęsto ułożone, o kolorze żółtym.
Thuja occidentalis
,,Mr Bowling Ball”
Pokrój kulisty, karłowy, wzrost bardzo wolny, pędy jasnozielone, gęsto ułożone,
delikatne.
Thuja occidentalis
,,Perk Vlaanderen”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju szerokiego, pękatego stożka, pędy zielone lecz na całości
równomiernie rozmieszczone żółte kropki i paski.
Thuja occidentalis
,,Piramidalis Aurea”
Forma kolumnowa, zwarta, doskonała na żywopłoty, barwa złota, nie zmienia
koloru na zimę.
Thuja occidentalis
,,Rheingold”
Karłowy, wolno rosnący krzew o stożkowym lub jajowatym pokroju, gałązki
igiełkowe i wałeczkowate, barwa złocista, zimą brunatnieje.
Thuja occidentalis
,,Rosenthalii”
Pokrój kolumnowy, zwarty, odmiana dość wolno rosnąca o ciemnozielonym
ubarwieniu.
Thuja occidentalis
,,Smaragd
Jedna z najlepszych stożkowych odmian, gałązki delikatne ciemnozielone, pokrój
zwarty.
Thuja occidentalis
,,Smaragd Variegata”
- NOWOŚĆ !
Sport odm.” Smaragd”, wzrost wolniejszy, gałązki bardzo delikatne,
ciemnozielone z biało-kremowymi poprzecznymi paskami.
Thuja occidentalis
,, Smaragd Light”
- NOWOŚĆ !
Forma karłowa przypominająca odmianę,, Smaragd Witbont”, wzrost wolniejszy,
barwa zielona z kremowymi pędami i jasnymi przyrostami.
Thuja occidentalis
,,Spotty Smaragd”
- NOWOŚĆ !
Sport odm.” Smaragd”, wzrost wolniejszy, gałązki bardzo delikatne,
ciemnozielone z biało-kremowymi grubymi plamami.
Thuja occidentalis
,,Smaragd Witbont”
- NOWOŚĆ !
Forma karłowa o pokroju małego pękatego stożka, wzrost wolniejszy, barwa
zielona z kremowymi pędami i jasnymi przyrostami.
Thuja occidentalis
,,Spiralis”
Odmiana o pokroju kolumnowym, pędy śrubowato skręcone, ciemnozielone.
Thuja occidentalis ,,Sunkist”
Pokrój kolumnowy, zwarty o średnim wzroście. Zabarwienie gałązek intensywnie
złociste.
Thuja occidentalis
,,Teddy”
Nowa karłowa, kulista odmiana, pędy cienkie, gęsto ułożone, pokryte igiełkami,
barwa ciemnozielona.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór: lipiec/sierpień
121.
122.

123.

124.

125.
126.
127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Thuja occidentalis
,,Tiny Tim”
Pokrój kulisty, karłowy, wzrost bardzo wolny, pędy zielone, gęsto ułożone.
Thuja occidentalis
,,Wheisbunt”
- NOWOŚĆ !
Odmiana jajowata, wolno rosnąca o barwie zielonej ubarwionej kremowo-żółtymi
pędami przypominającymi „koronkę”.
Thuja occidentalis
,,Weimar”
- NOWOŚĆ !
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone gęsto, barwa ciemnozielona.
Idealna na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Yellow Ribbon”
Forma stożkowa o średnim wzroście. Zabarwienie gałązek intensywnie
złocistożółte, odmiana polecana na żywopłoty.
Thuja orientalis
,,Aurea Nana”
Forma kolumnowego stożka o gęsto ułożonych pędach w złocistej barwie.
Thuja orientalis
,,Franki Boy”
- NOWOŚĆ !
Forma pękatego stożka o luźno ułożonych nitkowatych pędach w złocistej barwie.
Thuja plicata
,,Litle Boy ®”
- NOWOŚĆ !
Pokrój pękaty, wzrost bardzo wolny, pędy wzniesione ku górze, barwa zielona,
młode przyrosty kremowe, doskonała do małych ogrodów.
Thuja plicata
,,Can-can”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone łukiem w pęczkach, barwa
ciemnozielona, końce pędów kremowe.
Thuja plicata
,,Zebrina”
Odmiana o silnym wzroście, szerokiej, gęstej, piramidalnej koronie.
Gałązki o barwie ziemno-zielonej z poprzecznymi żółtymi paskami.
Thuja plicata
,,Zebrina Extra Gold”
- NOWOŚĆ !
Forma zwarta, krępa o grubych żółtych pędach, na których przechodzą
ciemnozielone prążki. Karłowa mutacja odmiany ,,Zebrina”
Thuja plicata
,,Whipcord”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju niskim, pędy wałeczkowate, długie jak u odmiany
„Filiformis”, zwisające na boki.
Thujopsis dolobrata
Krzew niski o kopulastej koronie i powolnym wzroście. Pędy szerokie
spłaszczone, pokryte łuskami i igłami, ciemnozielone i błyszczące.
Tsuga canadensis
Duże drzewo o szeroko-stożkowym pokroju. Igły krótkie ciemnozielone, pędy
cienkie, zwisające. Doskonałe na żywopłoty.
Tsuga canadensis
,,Jeddeloh”
Prawie półkolista, wolno rosnąca odmiana, pędy ułożone promieniście igły
delikatne jasnozielone.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie 2-letnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór wiosną
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Chamaecyparis laws.
„Alumigold”
Pokrój stożkowy, barwa zielonożółta, odmiana odporna na mróz,
nadająca się na żywopłoty.
Chamaecyparis laws.
,,Blom”
Pokrój wąsko-kolumnowy, łuski silnie niebieskawe, drzewo gęste rosnące
umiarkowanie silnie. Odmiana odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Blue Surprisse”
Pokrój wąsko kolumnowy, wzrost powolny, barwa szaroniebieska, ulistnienie
podobne jak u odm. Ch.l. „Ellwodii“
Chamaecyparis laws.
,,Ellwood’s Gold”
Pokrój kolumnowy, gęsty, wzrost znacznie wolniejszy niż u odmiany Ellwodii.
Barwa złota, pędy z drobnymi igiełkami.
Chamaecyparis laws.
,,Erecta Viridis”
Pokrój wzniosły, stożkowy, wzrost umiarkowany, barwa soczysto-zielona.
Chamaecyparis laws.
,,Golden Wonder”
Odmiana o pokroju stożkowym, wzrost silny, igły o intensywnym złotym
zabarwieniu, pędy zwisające.
Chamaecyparis laws.
,,Ivonne”
Odmiana o średnio szybkim wzroście, pokroju stożkowym i łuskach
złocistożółtych nie przebarwiających się zimą, odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Mini Globus”
Odmiana o średnim wzroście oraz barwie srebrzysto-niebieskiej
i pokroju kulistym.
Chamaecyparis laws.
,,Pembury Blue”
Odmiana o pokroju szeroko stożkowym, ułożenie gałęzi prostopadłe do pnia,
barwa intensywnie srebrzysto – niebieska.
Chamaecyparis laws.
„Stardust”
Odmiana szeroko stożkowa, wzrost silny, barwa żółto-cytrynowa, pędy zwisające,
odporna na mróz.
Chamaecyparis laws.
,,Stevartii”
Odmiana o pokroju stożkowym i intensywnie złocistym zabarwieniu i sinawej
barwie na wewnętrznych pędach krzewu.
Chamaecyparis obtusa
,,Drath”
Odmiana o pokroju kolumnowym, średnim wzroście, pędy wałeczkowate, barwa
intensywnie zielona, odporna na mróz.
Chamaecyparis obtusa ,,Wissel”
Pokrój szerokogniazdkowy, pędy prawie wałeczkowate, złocisto-pomarańczowe,
odmiana wolno rosnąca.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aureovariegata”
Pokrój kopulasty, bardzo zwarty, pędy wydłużone, wałeczkowate
o zielonej barwie łusek przemieszanej złotymi wstążkami.
Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aurea”
Pokrój kopulasty, bardzo zwarty, pędy wydłużone, wałeczkowate
o złotej barwie łusek.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie 2-letnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór wiosną
16.

Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aurea Nana”
Pokrój szeroko-stożkowy, zwarty, pędy nitkowe o złotej barwie, wzrost wolny.

17.

Chamaecyparis pisifera ,,Sungold”
Forma gniazdkowa, niska, pędy wałeczkowate, długie o barwie złotej, odmiana
odporna na mróz.
Cupressocyparis leylandii ,,Gold Rider”
Odmiana kolumnowo-stożkowa, złocista, gałęzie ułożone prostopadłe do pnia,
mało odporna na mróz.
Juniperus chinensis
,,Hollywood”
Odmiana o pokroju wąsko-kolumnowym, nieregularnym, igły kłujące
o barwie srebrzysto-zielonej.
Juniperus chinensis
,,Obelisk”
Odmiana o pokroju stożkowym, dość silnie rosnąca, pędy pokryte igłami lub
wałeczkami z sinoniebieskim nalotem.
Juniperus chinensis
,,Stricta”
Gęsta, stożkowa, wolno rosnąca odmiana o pędach rosnących pionowo, igły
niebieskozielone, kłujące.
Juniperus chinensis
,,Stricta Variegata”
Stożkowa, gęsta i nieregularna forma o powolnym wzroście, pędy sztywne, igły
kłujące niebieskozielone z rozrzuconymi białymi pędami
Juniperus comm.
,,Depressa Aurea”
Niska, krzaczasta odmiana, dość silnie rosnąca o intensywnie żółtych młodych
przyrostach, pędy równo promieniście rozłożone.
Juniperus comm.
,,Gold Cone”
Wąsko-kolumnowa, wolno rosnąca, złocistożółta odmiana o wyprostowanych
pędach i kłujących igłach, odporna na mróz.
Juniperus comm.
,, Gold Machangel”
Odmiana kolumnowa, pokrój mniej zwarty niż odm. J.”Gold Cone”,
wieloprzewodnikowa, złocista forma z przewieszającymi się pędami.
Juniperus comm.
,,Horstman”
Oryginalna, szeroka i malownicza forma ze zwisającymi gałęziami
o płaczącym pokroju, igły sinoniebieskie, kłujące.
Juniperus comm.
,,Repanda”
Karłowa, wolno rosnąca, płożąca odmiana, rozgałęzienia układają się
dachówkowato, igły zielone nie kłujące.
Juniperus conferta
,,Schlager”
Rozłożysta forma o dość wolnym wzroście, igły długie intensywnie
niebieskawe, kłujące.
Juniperus horizontalis ,,Blue Chip”
Krzew o niskim płożącym pokroju i średnio silnym wzroście, pędy pełzające po
ziemi o barwie srebrzysto-niebieskiej.
Juniperus horizontalis ,,Jade River”
Odmiana silnie rosnąca, ścieląca się po ziemi, o zielonostalowej barwie

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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Juniperus media
,,Mordigan Gold”
- NOWOŚĆ !
Niska rozłożysta odmiana o złocistych pędach, zwartym pokroju i wolnym
wzroście.
Juniperus sabina
,,Broamdor”
- NOWOŚĆ !
Odmiana niska, płożąca, rozłożysta o wolnym wzroście, igły
o
soczysto-zielonej barwie.
Juniperus squam.
,,Holger”
Niska krzaczasta forma o średnim wzroście, igły srebrzysto-niebieskie, młode,
wiosenne przyrosty o złocisto-żółtym zabarwieniu.
Juniperus virginiana ,,Blue Arrow”
Odmiana kolumnowa, wolno rosnąca, pędy sztywne, ustawione pionowo, silnie
przylegające do przewodnika, łuski niebieskie.
Juniperus virginiana ,,Grey Owl”
Rozłożysty krzew o dość silnym wzroście i delikatnej budowie, pędy miękkie,
wałeczkowate, srebrzystoszare.
Juniperus virginiana ,,Skyrocket”
Odmiana o pokroju kolumnowym, wąskim, pędy wałeczkowate z łuskami,
zabarwienie stalowo-sine, wzrost dość szybki.
Picea abies
,,Ohlendorfii”
Odmiana karłowa w młodym wieku płasko-kulista, w późniejszym wytwarza
przewodnik i uzyskuje formę stożka. Igły krótkie, zielone.
Picea abies
,,Pygmea”
Odmiana karłowa o kształcie kulistym, igły krótkie, zwarte, zielone z
sinoniebieskim nalotem.
Picea glauca
,,Conica”
Odmiana o regularnej formie stożka, bardzo zwarta o cienkich, krótkich pędach.
Picea glauca
,,Daisy’s White”
Sport odm. ”Conica”, karłowa, stożkowa forma, przyrost wiosenne złotokremowe, pędy krótkie, zwarte.
Picea glauca
,,Rainbow’s End”
Sport odm. P.”Conica”, karłowa, stożkowa forma, pierwszy i drugi przyrost
złoty, pędy krótkie, zwarte.
Taxus baccata
,,Elegantissima”
Szeroko rozrastający się krzew o dość powolnym wzroście, pędy sztywne
odstające, igły jasnożółte jesienią bieleją.
Taxus baccata
,,Fastigiata Aurea”
Odmiana wąsko-kolumnowa dorastająca do 1.2 m. Główne pędy ustawione
pionowo, barwa igieł zielona z żółtymi brzegami.
Taxus baccata
,,Wojtek”
Polska, wąsko-kolumnowa odmiana o dość wolnym wzroście, pędy
wyprostowane, sztywne, igły ciemnozielone.
Taxus media
,,Hattfieldii”
Duży krzew o wyprostowanym pokroju i silnym wzroście. Igły długie o ciemnozielonej barwie, odmiana dobra na żywopłoty.
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46.

Thuja occidentalis
,,Amber Glow”
- NOWOŚĆ !
Karłowa, kulista odmiana, pędy krótkie, gęsto ułożone, koloru złocisto żółtawego.

47.

Thuja occidentalis
,,Aureospicata”
Odmiana wąsko-stożkowa o silnym wzroście i sztywnych pędach, barwa
ciemnozielona zaś młode przyrosty kremowo-złociste.
Thuja occidentalis
,,Aurescens”
Silnie rosnąca, wąsko-kolumnowa odmiana o złocistożółtym zabarwieniu igieł.
Roślina polecana na szpalery i żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Brabant”
Bardzo szybko rosnąca odmiana żywopłotowa o pokroju szeroko-kolumnowym i
barwie jasnozielonej.
Thuja occidentalis
,,Columna”
Wąska, kolumnowa odmiana o barwie ciemnozielonej, doskonała na żywopłoty.

48.

49.

50.

51.

Thuja occidentalis
,,Danica”
Karłowy ,kulisty krzew, pędy krótkie, gęsto ułożone, o kolorze jasnozielonym.

52.

Thuja occidentalis
,,Danica Aurea”
Karłowy ,kulisty krzew, pędy krótkie, gęsto ułożone, o kolorze seledynowozielonym, młode przyrosty żółte.
Thuja occidentalis
,,Europe Gold”
Forma wąsko-stożkowa o dość silnym wzroście, barwa łusek intensywnie złocista,
odmiana polecana na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Elegantissima”
Odmiana kolumnowa o dość silnym wzroście, barwa zielona, młode przyrosty o
kremowo-złotej barwie, odmiana polecana na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Fastigiata”
Forma wąsko-kolumnowa dość zwarta, barwa ciemno-zielona, odmiana polecana
na żywopłot.
Thuja occidentalis
,,Filiformis”
Szeroko-stożkowa wolno rosnąca odmiana, rozgałęzienia nietypowe,
wałeczkowate, zwisające, zielone pędy.
Thuja occidentalis
,,Frieslandia”
Odmiana typowo żywopłotowa, rośnie bardzo szybko, barwa soczysto-zielona,
odporna na okiść śniegową.
Thuja occidentalis
,,Globosa”
Odmiana kulista o gęstej koronie, dość dobrze rosnąca, barwa soczysto-zielona.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Thuja occidentalis
,,Globosa Aurea”
Odmiana kulista o gęstej koronie, dość dobrze rosnąca, barwa żółta.

60.

Thuja occidentalis
,,Golden Anne ®”
- NOWOŚĆ !
Karłowa, kulista odmiana, pędy krótkie, gęsto ułożone, koloru złocisto żółtawego,
pokrój identyczny jak u odm Th.”Danika”.
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Thuja occidentalis
,,Golden Brabant ®”
- NOWOŚĆ !
Bardzo szybko rosnąca odmiana o pokroju szeroko-kolumnowym i barwie
jasnozielonej wewnątrz oraz złotych młodych przyrostach.
Thuja occidentalis
,,Golden Globe”
Kulista odmiana o średnim wzroście, w złocisto-żółtym kolorze.
Thuja occidentalis
,,Golden Tuffet”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju płaskiej kuli, bardzo wolno rosnąca, pęd grube, wałeczkowate,
barwa żółtopomarańczowa, od spodu seledynowa.
Thuja occidentalis
,,Holmstrup Yellow”
Odmiana dość dobrze rosnąca, nadająca się na żywopłoty, mniej zwarta niż
”Holmstrup”, barwa żółta.
Thuja occidentalis
,,Huebener”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone gęsto, barwa ciemnozielona.
Idealna na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Kórnik III”
Odmiana żywopłotowa o pokroju stożkowym i średniej sile wzrostu, pędy intensywnie
zielone z żółtymi końcówkami.
Thuja occidentalis
,,Little Champion”
Forma kulista o powolnym wzroście, barwa łusek zielona, pędy mocne dość grube,
wzniesione ku górze.
Thuja occidentalis
,,Little Gem”
Krzew o formie kopulastej, zwarty o barwie ciemnozielonej, pędy mocne dość grube,
wzniesione ku górze, odmiana odporna na mróz.
Thuja occidentalis
,,Mecki”
Krzew o formie kulistej, zwarty o barwie ciemnozielonej, pędy mocne dość grube,
wzniesione ku górze.
Thuja occidentalis
,,Meinecke Zwerg ”
Odmiana karłowa, wolno rosnąca o pokroju stożkowym, zwartym, barwa
ciemnozielona, młode przyrosty kremowobiałe.
Thuja occidentalis
,,Perk Vlaanderen”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju szerokiego, pękatego stożka, pędy zielone lecz na całości
równomiernie rozmieszczone żółte kropki i paski.
Thuja occidentalis
,,Piramidalis Aurea”
Forma kolumnowa, zwarta, doskonała na żywopłoty, barwa złota, nie zmienia koloru
na zimę.
Thuja occidentalis
,,Rheingold”
Karłowy, wolno rosnący krzew o stożkowym lub jajowatym pokroju, gałązki
igiełkowe i wałeczkowate, barwa złocista, zimą brunatnieje.
Thuja occidentalis
,,Smaragd
Jedna z najlepszych stożkowych odmian, gałązki delikatne ciemnozielone, pokrój
zwarty.
Thuja occidentalis
,,Smaragd Variegata”
- NOWOŚĆ !
Sport odm.” Smaragd”, wzrost wolniejszy, gałązki bardzo delikatne, ciemnozielone z
biało-kremowymi poprzecznymi paskami.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie 2-letnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór wiosną
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Thuja occidentalis
,, Smaragd Light”
- NOWOŚĆ !
Forma karłowa przypominająca odmianę,, Smaragd Witbont”, wzrost wolniejszy,
barwa zielona z kremowymi pędami i jasnymi przyrostami.
Thuja occidentalis
,,Spotty Smaragd”
- NOWOŚĆ !
Sport odm.” Smaragd”, wzrost wolniejszy, gałązki bardzo delikatne, ciemnozielone z
biało-kremowymi grubymi plamami.
Thuja occidentalis
,,Smaragd Witbont”
- NOWOŚĆ !
Forma karłowa o pokroju małego pękatego stożka, wzrost wolniejszy, barwa zielona
z kremowymi pędami i jasnymi przyrostami.
Thuja occidentalis
,,Spiralis”
Odmiana o pokroju kolumnowym, pędy śrubowato skręcone, ciemnozielone.
Thuja occidentalis ,,Sunkist”
Pokrój kolumnowy, zwarty o średnim wzroście. Zabarwienie gałązek intensywnie
złociste.
Thuja occidentalis
,,Teddy”
Nowa karłowa, kulista odmiana, pędy cienkie, gęsto ułożone, pokryte igiełkami,
barwa ciemnozielona.
Thuja occidentalis
,,Wheisbunt”
- NOWOŚĆ !
Odmiana jajowata, wolno rosnąca o barwie zielonej ubarwionej kremowo-żółtymi
pędami przypominającymi „koronkę”.
Thuja occidentalis
,,Weimar”
- NOWOŚĆ !
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone gęsto, barwa ciemnozielona.
Idealna na żywopłoty.
Thuja occidentalis
,,Yellow Ribbon”
Forma stożkowa o średnim wzroście. Zabarwienie gałązek intensywnie złocistożółte,
odmiana polecana na żywopłoty.
Thuja orientalis
,,Aurea Nana”
Forma kolumnowego stożka o gęsto ułożonych pędach w złocistej barwie.

86.

Thuja orientalis
,,Franki Boy”
Forma pękatego stożka o luźno ułożonych nitkowatych pędach w złocistej barwie.

87.

Thuja plicata
,,Litle Boy ®”
- NOWOŚĆ !
Pokrój pękaty, wzrost bardzo wolny, pędy wzniesione ku górze, barwa zielona, młode
przyrosty kremowe, doskonała do małych ogrodów.
Thuja plicata
,,Cancan”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone łukiem w pęczkach, barwa
ciemnozielona, końce pędów kremowe.
Thuja plicata
,,Gerderland”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy ułożone gęsto, barwa ciemnozielona.
Idealna na żywopłoty.
Thuja plicata
,,Gold”
Pokrój stożkowy, wzrost średnio-silny, pędy grube ułożone łukiem w pęczkach,
barwa cytrynowo żółta.

88.

89.

90.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki rozmnażane wegetatywnie 2-letnie z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór wiosną
91.

92.

93.

Thuja plicata
,,Zebrina”
Odmiana o silnym wzroście, szerokiej, gęstej, piramidalnej koronie.
Gałązki o barwie ziemno-zielonej z poprzecznymi żółtymi paskami.
Thuja plicata
,,Zebrina Extra Gold”
- NOWOŚĆ !
Forma zwarta, krępa o grubych żółtych pędach, na których przechodzą
ciemnozielone prążki. Karłowa mutacja odmiany ,,Zebrina”
Thuja plicata
,,Whipcord”
- NOWOŚĆ !
Odmiana o pokroju niskim, pędy wałeczkowate, długie jak u odmiany
„Filiformis”, zwisające na boki.

na rośliny rozmnażane wegetatywnie w multiplatach przeznaczone do dalszej
produkcji, odbiór – wiosna ( maj – uzależnione od pogody)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Berberis thunbergii
,,Atropurpurea Nana ”
Karłowy krzew o płasko kulistym pokroju. Liście purpurowo brązowe. Odporny na
niskie temperatury.
Berberis thunbergii ,,Aurea”
Gęsty kolczasty krzew o jaskrawożółtych liściach, kwiaty białe niepozorne. Odporny
na mróz.
Berberis thunbergii
,,Bagatelle”
Krzew bardzo wolno rosnący,niski o pokroju kulistym, liście drobne, jaskrawo
czrwone. Odporny na niskie temperatury.
Berberis thunbergii
,,Comprecta ”
Karłowy krzew o płasko kulistym pokroju. Liście jasno czerwone. Odporny na niskie
temperatury, polecany do małych ogrodów.
Berberis thunbergii ,,Coronita”
- NOWOŚĆ !
Krzew o charakterystycznym wyglądzie. Liście podłużne
o zabarwieniu purpurowo brązowym, z wąską seledynową otoczką.
Berberis thunbergii ,,Dart’s Red Lady”
Niski, kolczasty krzew o pokroju rozłożystym, liście podłużne o ciemno
purpurowym zabarwieniu utrzymujące się do późnej jesieni.
Berberis thunbergii ,,Erecta”
Wąski, kolumnowy, ciernisty krzew z wyprostowanymi pędami
o liściach zielonych, jesienią czerwienieją.
Berberis thunbergii
,,Green Carpet”
Niski krzew o długich przewieszających się pędach. Liście jasno zielone
Jesienią przebarwiają się od żółtego do szkarłatnego.
Berberis thunbergii
,,Harlequin”
Ciernisty krzew o prostych, czerwonych liściach, nakrapianych białymi, różowymi i
szarymi plamkami.
Berberis thunbergii ,,Pink Quen”
Ciernisty krzew o pokroju rozłożystym dorasta do 1,5 m. Liście czerwone
nakrapiane białymi lub szarymi plamkami i smugami.
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O F E R T A na rok 2014

na rośliny rozmnażane wegetatywnie w multiplatach przeznaczone do dalszej
produkcji, odbiór – wiosna ( maj – uzależnione od pogody)
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Berberis thunbergii ,,Red Chief”
Szybko rosnący, ciernisty krzew z parasolowato przewieszającymi się bocznymi
gałęziami. Liście lancetowate, purpurowo brązowe.
Berberis thunbergii
,,Rose Glow”
Ciernisty krzew o oryginalnych, prostych liściach, nakrapianych białymi,
różowymi i szarymi plamkami. Znosi niskie temperatury.
Berberis thunbergii ,,Red Pilar”
Wąski, kolumnowy, ciernisty krzew z wyprostowanymi pędami
o ciemno purpurowych liściach.
Cotinus
coggygria
,,Royal Purple”
Duży krzew o oryginalnym zabarwieniu i efektywnych kwiatostanach, dorasta do
3 metrów. Liście ciemnopurpurowe.
Cotoneaster divaricatus
Krzew o pokroju rozłożystym, pędy rozrastające poziomo. Jesienią liście
przebarwiają się na kolor purpurowy.
Deutzia gracilis
Gesty, karłowy krzew o pokroju rozłożystym, kwiaty białe ułożone w dzwonki,
nie ma specjalnych wymagań glebowych.
Euonymus japonica
,,Aureomarginatus”
Zimozielony, gęsty krzew dorastający do około1 metra, liście skórzaste zielone
otoczone jaskrawo żółtym brzegiem.
Jlex
crenata
,,Golden Gem”
Niski zimozielony, gęsty, zimozielony krzew o sztywnych pędach. Liście drobne,
lśniące żółto cytrynowe.
Keria
japonica
Wyprostowany krzew z wieloma pędami, rozrastający się dzięki odrostom
korzeniowym. Liście zielone, kwiaty złotożółte.
Syringa myeri
„Palibin”
Zwarty krzew o wonnych kwiatach koloru jasno fioletowego, dorastający do 1,5
m. Lubi stanowisko słoneczne.
Spirea cinerea
„Grefsheim”
Krzew o malowniczo przewieszających się pędach. Dorasta do 2 m. Liście
zielone, kwiaty śnieżno białe całkowicie pokrywające liście.
Spirea japonica
„Golden Princess”
Niski krzew o złocistych liściach i różowych kwiatach, lubiący stanowisko
słoneczne ze względu na wybarwienie.
Spirea japonica
„Little Princess”
Niski krzew o zielonych liściach i różowych kwiatach, lubiący stanowisko
słoneczne, jesienią przebarwia się na żółtopomarańczowo.
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki iglaste rozmnażane wegetatywnie w multipaletach przeznaczone do dalszej
produkcji – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.

Juniperus
Thuja
Thuja
Thuja

squamata
occidentalis
orientalis
orientalis

,,Blue Star”
,,Smaragd”
,,Aurea Nana”
,,Piramidalis Aurea”

na rośliny rozmnażane generatywnie (siewki - 1-roczna) z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór lato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abies
Picea
Picea
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

concolor glauca
omorica
pungens glauca
mugo pumillo
mugo mugus
nigra austriaca
nigra piramidalis

na rośliny rozmnażane generatywnie (siewki – 2-latka) z gołym korzeniem przeznaczone
do dalszej produkcji – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.

Abies
Picea
Picea
Pinus
Pinus

coreana
omorica
pungens glauca
nigra austriaca
nigra piramidalis

na rośliny rozmnażane generatywnie (siewki -2-latka) w multipletach (104 otwory)
przeznaczone do dalszej produkcji – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Abies
Abies
Picea
Picea
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

concolor glauca
coreana
omorica
pungens glauca
mugo pumillo
mugo mugus
nigra austriaca
nigra piramidalis
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki iglaste przeznaczone do dalszej produkcji , posadzone w
pojemnikach o średnicy 7 cm , odbiór - wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chamaecyparis laws.
„Blom”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aurea”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aurea Nana”
Juniperus
chinensis ,,Kuriwao Gold”
Juniperus
chinensis ,,Obelisk”
Juniperus
chinensis ,,Stricta Variegata”
Juniperus
comm.
,,Gold Cone”
Juniperus
media
,,Mint Julep”
Juniperus
sabina
,,Broamdor”
Juniperus
virginiana ,,Grey Owl”
Juniperus
virginiana ,,Skyrocket”
Picea
abies
,,Nidiformis”
Picea
abies
,,Ohlendorfii”
Picea
glauca
,,Daisy’s White”
Taxus
bacata
,,Anthony Wayne”
Thuja
occidentalis ,,Filiformis”
Thuja
occidentalis ,,Golden Globe”
Thuja
occidentalis ,,Mecki”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd”
Thuja
occidentalis ,,Wareana Lutescens”
Thuja
plicata
,,Zebrina Extra Gold”
Thujopsis
dolobrata

na sadzonki iglaste przeznaczone do dalszej produkcji, posadzone w pojemnikach
o średnicy 8 cm , odbiór - wiosna

1.
2.
3.
4.
5.

Picea
Taxus
Taxus
Thuja
Thuja

abies
,,Ohlendorfii”
bacata
,,Wojtek”
bacata
,,Elegantissima”
occidentalis ,,Amber Glow”
NOWOŚĆ !
occidentalis ,,Smaragd Yellow” NOWOŚĆ !
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki iglaste przeznaczone do dalszej produkcji , posadzone w pojemnikach
o średnicy 9 cm , odbiór - wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Chamaecyparis laws.
„Alumi”
Chamaecyparis laws.
„Dow’s Gem”
Chamaecyparis laws.
,,Ivonne”
Chamaecyparis laws.
„Pembury Blue”
Chamaecyparis laws.
„Stevartii”
Chamaecyparis laws.
„Triumf Van Boscop”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aurea”
Juniperus
chinensis
,,Blue Alps”
Juniperus
chinensis
,,Hollywod”
Juniperus
chinensis
,,Kuriwao Gold”
Juniperus
chinensis
,,Stricta Variegata”
Juniperus
horizontalis ,,Lime Glow”
Juniperus
horizontalis ,,Prince of Wales”
Juniperus
media
,,Mint Julep”
Juniperus
media
,,Sheridon Gold”
Juniperus
comm.
,,Gold Maschangel”
Juniperus
comm.
,,Hibernica”
Juniperus
sabina
,,Broamdor”
Juniperus
squam.
,,Holger”
Juniperus
virginiana ,,Grey Owl”
Juniperus
virginiana ,,Skyrocket”
Taxus
bacata
,,Wojtek”
Thuja
occidentalis ,,Amber Glow”
Thuja
occidentalis ,,Aureospicata”
Thuja
occidentalis ,,Brabant”
Thuja
occidentalis ,,Columna”
Thuja
occidentalis ,,Danica”
Thuja
occidentalis ,,Europe Gold”
Thuja
occidentalis ,,Danica Aurea”
Thuja
occidentalis ,,Filiformis”
Thuja
occidentalis ,,Frislandia”
Thuja
occidentalis ,,Golden Brabant” ®
Thuja
occidentalis ,,Golden Globe”
Thuja
occidentalis ,,Huebener”
Thuja
occidentalis ,,Miriam ®”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd Light”

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
21

Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja

occidentalis ,,Smaragd Witbont”
occidentalis ,,Sunkist”
occidentalis ,,Smaragd Yellov”
occidentalis ,,Weimar”
plicata
,,Atrovirens”
plicata
,,Cancan”
plicata
,,Gerderland”
plicata
,,Gold”
plicata
,,Zebrina”
plicata
,,Little Boy”®
orientalis ,,Aurea Nana”
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki iglaste przeznaczone do dalszej produkcji , posadzone w pojemnikach
o średnicy 9 cm , odbiór - lato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Chamaecyparis laws.
„Blom”
Chamaecyparis laws.
„Columnaris”
Chamaecyparis laws.
„Erecta Viridis”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aurea Nana”
Juniperus
chinensis
,,Blue Alps”
Juniperus
chinensis
,,Hollywod”
Juniperus
chinensis
,,Kuriwao Gold”
Juniperus
chinensis
,,Obelisk”
Juniperus
chinensis
,,Stricta”
Juniperus
comm.
,,Gold Maschangel”
Juniperus
comm.
,,Repanda”
Juniperus
conferta
,,Schlager”
Juniperus
horizontalis ,,Andora Variegata”
Juniperus
horizontalis ,,Lime Glow”
Juniperus
horizontalis ,,Wiltonii”
Juniperus
media
,,Mint Julep”
Juniperus
media
,,Old Gold”
Juniperus
media
,,Pfizeriana Aurea”
Juniperus
procumbens ,,Nana”
Juniperus
sabina
,,Broamdor”
Juniperus
squam.
,,Blue Sprider”
Juniperus
virginiana ,,Blue Arrow”
Picea
abies
,,Ohlendorfii”
Picea
abies
,,Will’s Zwerg”
Picea
glauca
,,Daisy’s White”
Picea
glauca
,,Rainbow’s End”
Taxus
media
,,Hattfieldii”
Thuja
occidentalis ,,Amber Glow”
Thuja
occidentalis ,,Danica Aurea”
Thuja
occidentalis ,,Golden Anne” ®
Thuja
occidentalis ,,Golden Brabant” ®
Thuja
occidentalis ,,Globosa”
Thuja
occidentalis ,,Globosa Aurea”
Thuja
occidentalis ,,Frislandia”
Thuja
occidentalis ,,Litle Gem”

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !

36.
37.
38.
39.
40.

Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja

occidentalis ,,Coppes Gold”
occidentalis ,,Smaragd Yelov”
occidentalis ,,Yellow Ribbon”
orientalis
,,Aurea Nana”
plicata
,,Little Boy”®

E.P. Burziwoda & Syn
63-507 Kobyla Góra
ul. Orkana 1a
tel./fax.62/731 71 82, 503 603 452
62/760 74 42

NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !
NOWOŚĆ !
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O F E R T A na rok 2014

na sadzonki liściaste przeznaczone do dalszej produkcji, odbiór - wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
na

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Buxus
Phsysocarpus
Spirea
Spirea
Spirea
Spirea

,,Aurea”
,,Goldii”
,,Dart Red Lady“
,,Maria” ®
,,Rocetto“
,,Veruculosa”
sempervirens ,,Aurea”
opulifolius
„Luteus”
callosa
„Odensala”
cinerea
„Grefsheim”
japonica
„Golden Princess”
japonica
„Anthony Waterer”
thunbergii
thunbergii
thunbergii
thunbergii
thunbergii

-

9 cm
8 cm
8 cm
9cm
9 cm
9 cm
9 cm
10 cm
10 cm
10 cm
9 cm
10 cm

-

14 cm
12 cm
14 cm
12 cm
12 cm
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
12 cm
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
12 cm
12 cm
14 cm
12 cm
14 cm

materiał liściasty w pojemnikach– odbiór wiosna

Berberis
thunbergii ,,Goldii”
Berberis
thunbergii ,,Goldii”
Berberis
thunbergii ,,Dart Red Lady”
Buddleja
davidii
,,Pink Delight”
Buddleja
davidii
,,Royal Red”
Buxus
sempervirens ,,Aurea”
Buxus
sempervirens
Cornus
alba
,,Elegantissima”
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster horizontalis
Euonymus fortunei
,,Emerald Gaiety”
Ilex
crenata
,,Golden Gem”
Ilex
crenata
,,Fastigiata”
Forsythia intermedia ,,Golden Times”
Hibiscus
syriacus
,,Ardens”
Hibiscus
syriacus
,,Red Heard”
Hypericum inod. w odmianach
Keria
japonica
Kolkwicja amabilis
,,Pink Cloud”
Phyladelphus coronarius

21.
22.
23.
24.
25.
26.

23

Physocarpus
Physocarpus
Sorbaria
Syringa
Weigela
Viburnum

opulifolius „Nugget”
oulifolius „Red Baron”
sorbifolia
myeri
„Palibin”
,,Purpurea Victoria”
opulus
,,Roseum”
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-

13 cm
14 cm
12 cm
12 cm
14 cm
14 cm

O F E R T A na rok 2014

Vaccinum - Borówka amerykańska (wysoka) w odmianach przeznaczone do dalszej
produkcji , posadzone w pojemnikach o średnicy 7 cm – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bluecrop
Bluegold
Bluejay
Chandler
Darrlow
Duke
Earliblue
Elliot
Herbert
Nelson
Patriot
Spartan
Toro
Nortblue

Vaccinum - Borówka amerykańska (wysoka) w odmianach – rośliny posiadają kolorowe
etykiety , posadzone w 1,5 litrowych pojemnikach – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bluecrop
Brigitta
Bluejay
Chandler
Duke
Earliblue
Herbert
Nortblue
Patriot
Toro

Vaccinum - Borówka amerykańska (wysoka) w odmianach – rośliny posiadają kolorowe
etykiety , posadzone w 2 litrowych pojemnikach – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.

Bluegold
Chandler
Duke
Nelson
Nortblue

E.P. Burziwoda & Syn
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Vaccinum - Borówka amerykańska (wysoka) w odmianach – rośliny posiadają kolorowe
etykiety , posadzone w 3 i 10 litrowych pojemnikach – odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bluecrop
Bluegold
Chandler
Duke
Darrlow
Patriot

poj. 10 l.
poj. 10 l.

na krzewy owocowe posadzone w pojemnikach 2,5 l. – odbiór wiosna/jesień

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aronia menalocarpa
Chaenomeles japonica
Ribes nigrum
Ribes niveum
Ribes rubrum
Ribes uva-cripsa
Ribes uva-cripsa
Rubus idaeus
Rubus fruticosus

– (aronia czarna)
– (pigwowiec japoński)
– (porzeczka czarna-trzy odmiany)
– (porzeczka biała)
– (porzeczka czerwona)
– (agrest biały)
– (agrest czerwony)
– (malina czerwona-dwie odmiany)
– (jeżyna czarna)

na pnący materiał dorosły- posadzony w pojemnikach - sprzedaż wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.

25

Actinidia kolomitia
Campsis radicans ,,Ursynów”
Hedera helix
Hedera helix (Golden Kolibri, Margin. Elegantisima)
Lonicera w odmianach
Parthenocissus tricuspidata
,,Veitchii”
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-

5 l.
7,5 l.
1,5-2 l.
5 l.
2 l.
1 l.

O F E R T A na rok 2014

na rośliny iglaste pojemnikach, odbiór - wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Abies concolor glauca
Chamaecyparis lawsoniana ,,Alumi”
Chamaecyparis lawsoniana „Stevartii”
Chamaecyparis obtusa
,,Drath”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aureovariegata”
Chamaecyparis pisifera
,,Filifera Aureovariegata”
Juniperus
chinensis ,,Stricta”
Juniperus
chinensis ,,Stricta”
Juniperus
chinensis ,,Blue Alps”
Juniperus
virginiana ,,Skyrocket”
Picea
abies
,,Echniformis”
Picea
abies
,,Ohlendorfii”
Picea
glauca
,,Conica”
Picea
glauca
,,Reinbows End”
Picea
pungens
glauca
Thuja
occidentalis ,,Danica”
Thuja
occidentalis ,,Golden Anne” ®
Thuja
occidentalis ,,Golden Brabant” ®
Thuja
occidentalis ,,Golden Globe”
Thuja
occidentalis ,,Fastigiata”
Thuja
occidentalis ,,Filiformis”
Thuja
occidentalis ,,Holmstrup”
Thuja
occidentalis ,,Huebener”
Thuja
occidentalis ,,Meinecke Zwerg”
Thuja
occidentalis ,,Mecki”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd Spotty”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd Witbont”
Thuja
occidentalis ,,Smaragd Variegata”
Thuja
occidentalis ,,Wheisbunt
Thuja
orientalis
,,Aurea Nana”
Thuja
orientalis
,,Nana”

-

14 cm
2l
2l
2l
14 cm.
2l
2-3 l
14 cm
2l
14 cm
3l
2l
5l
14 cm
14 cm
1,5 l
2l
3l
3l
2l
3l
2l
14 cm
2l
2l
2l
14 cm
2l
3l
2l
2l
2l

33.
34.
35.

Thuja
Thuja
Thuja

plicata
plicata
plicata
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,,Gerderland”
,,Gold”
,,Zebrina”

-

3l
3l
3l

26
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na dorosły materiał liściasty - szczepiony w pojemnikach– odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Acer
Acer
Acer
Acer
Caragana
Corylus
Cotoneaster
Euonymus
Euonymus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Fagus
Hibiscus
Larix
Larix
Larix
Larix
Larix
Larix
Larix
Prunus

japonica w odm.(dwie odmiany)
japonica w odm.(dwie odmiany)
negundo ,,Odessanum”
negundo ,,Variegatum”
arborescens ,,Pendula”
avellana
,,Contorta”
horizontalis
fortunei ,,Sunsport”
fortunei ,,Emerald Gold”
sylvatica ,,Black Swan”
sylvatica ,,Black Swan”
sylvatica ,,Dawyck Gold”
sylvatica ,,Dawyck Gold”
sylvatica ,,Dawyck Gold”
sylvatica ,,Dawyck Purple”
sylvatica ,,Dawyck Purple”
sylvatica ,,Dawyck Purple”
sylvatica ,,Purpurea Pendula”
sylvatica ,,Purpurea Pendula”
sylvatica ,,Purpurea Pendula”
sylvatica ,,Red Obelisk”
sylvatica ,,Red Obelisk”
sylvatica ,,Tricolor”
syriacus w odmianach
decidula ,,Horstman”
decidula ,,Kórnik”
kaempferi ,,Blue Dawr”
kaempferi ,,Blue Dawr”
kaempferi ,,Diana”
kaempferi ,,Pendula”
kaempferi ,,Pendula”
triloba

- 2 l.
- 5 l.
- 10 l/Pa
- 10 l/Pa
- 3 l /120-140 Pa
- 2 l.
- 3 l /120-140 Pa
- 4 l /120-140 Pa
- 3 l /120-140 Pa
- 5 l. /120-140
- 2 l.
- 10 l. /200-225
- 5 l./120-140
- 2l
- 10 l. /200-225
- 5 l. /120-140
- 2 l.
- 10 l.
- 5 l./120-140
- 2l
- 5 l. /120-140
- 2 l.
- 2 l.
- 5 l. /80-100 Pa
- 3 l. /80-100
- 5 l. /120-140 Pa
- 5 l. /100-120 Pa
- 5 l. /140-160 Pa
- 3 l /80-100
- 3 l. /120-140 Pa
- 5 l. /160-180 Pa
- 140-160 Pa balot

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

27

Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Syringa
Syringa
Syringa
Syringa
Syringa
Syringa
Wisteria
Wisteria

anglorum ,,Yalta” ® - NOWOŚĆ!
caprea
,,Pendula”
caprea
,,Pendula”
integra
,,Hakuro-Nishiki”
purpurea ,,Pendula”
vulgaris ,,And. an Ludwig Spath”
vulgaris ,,Carles Joly”
vulgaris ,,Katarine Havemeyer”
vulgaris ,,Krasawica Moskwy”
vulgaris ,,Mme Lemoine
vulgaris ,,Sensation”
floribunda w odm.
sinensis ,,Prolific”
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-

7,5 l /80-100 Pa
60 - 80 Pa balot
140-160 Pa balot
140-160 Pa balot
5 l /120-140 Pa
balot Pa
balot Pa
balot Pa
balot Pa
balot Pa
balot Pa
5 l./175-200
5 l./150-175

O F E R T A na rok 2014

na dorosły materiał liściasty w pojemnikach– odbiór wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Buddleja
Buddleja
Buddleja
Buddleja
Buddleja
Budleja
Buxus
Euonymus
Ceanothus
Calicarpa
Cotinus
Cotoneaster
Deutzia
Forsythia
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hibiscus
Hypericum
Ilex

ottawensis
,,Superba”
thunbergii
,,Aurea”
thunbergii
,,Coronita”
thunbergii
,,Erecta”
thunbergii
,,Golden Ring”
thunbergii
,,Maria” ®
thunbergii
,,Red Pilar”
davidii w odmianach
davidii
,,Black Knight”
davidii
,,Pink Delight”
davidii
,,Royal Red”
davidii
,,White Profusion”
,,Lochinch”
sempervirens - kula
alatus
,,Compactus”
griseus
,,Yankee Poi”
bodinieri
,,Profusion”
coggygria
,,Royal Purple”
divaricatus
gracilis
intermedia
,,Golden Times”
syriacus
,,Hamabo”
syriacus
,,Mariana”
syriacus
,,Oiseau Blue”
syriacus
,,Pink Giant”
syriacus
,,Purpureus Variegatus”
syriacus
,,Red Heard”
syriacus
,,William R. Smith”
syriacus
,,Woodbridge”
inod. w odmianach
crenata
,,Convexa”

-

2 l.
2 l.
5 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
5 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
5 l.
3 l./Pa
2 l.
5 l.
3 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ilex
Ilex
Kolkwicja
Liriodendron
Liriodendron
Laburnum
Perowskia
Phsysocarpus
Physocarpus
Platanus
Pyracanta
Pyracanta

crenata
,,Golden Gem”
crenata
,,Fastigiata”
amabilis
,,Pink Cloud”
tulipifera
tulipifera
anagrydoides
atriplicifolia ,,Blue Spire”
opulifolius „Luteus“
opulifolius „Red Baron”
orientalis
,,Digitata”
,,Orange Glow
,,Red Column”
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-

2 l.
2 l.
5 l.
2 l.
5 l.
2 l.
2 l.
2 l.
3 l.
3 l.
3 l.
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na dorosły materiał liściasty w pojemnikach– odbiór wiosna

44.
45.
56.
47.
48.
49.
50.

Pyracanta
Spirea
Spirea
Spirea
Syringa
Syringa
Syringa

japonica
japonica
japonica
myeri
myeri
myeri

,,Soleil d’Or”
,,Gold Princes”
,,Gold Princes”
,,Gold Moud”
„Miss Kim”
„Miss Kim”
„Palibin”

-

3 l.
5 l.
2 l.
2 l.
5 l.
7,5 l.
5 l./ Pa

materiał liściasty - Azalea japonica posadzony w pojemnikach, sprzedaż – wiosna/jesień

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

,,Amoena”
,,Florida”
,,Hino Crimson”
,,Isabel”
,,Moederdag”
,,Silver Sword”
,,Van Hecke”

-

kolor
kolor
kolor
kolor
kolor
kolor
kolor

czerwony
pełny czerwony
czerwony
j. różowy
czerwony
różowy/liść pstry
różowy

-

3 l.
3 l.
3 l.
3 l.
3 l.
3 l.
3 l.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

,,Geisha Red”
,,Geisha Rosa”
,,Georg Arends”
,,Hotshot Variegata”
,,Pleasant White”
,,Silver Sword”

-

kolor
kolor
kolor
kolor
kolor
kolor

czerwony
różowy
różowy
różowy/liść pstry
biały
różowy/liść pstry

-

3 l.
3 l.
3 l.
5 l.
3 l.
5 l.

29

na

materiał dorosły - posadzony w pojemnikach (byliny) - sprzedaż wiosna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Astible
-tawułka
Hemerocalis ,,Bonanza”
Hemerocalis ,,Picture Hat”
Hemerocalis ,,Pink Damask”
Hemerocalis ,,Rosea”
Lavandula
ang. w odm.
Lavandula
stoechas
Primula
,,Vialii”
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-

różowy
pom.-brązowy
żółto-kremowy
różowy
c. różowy
niebieski, różowy
niebieski
różowy

-

2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
3 l./Pa
2 l.

O F E R T A na rok 2014

Hydrangea macrophylla – Hortensja ogrodowa poj. 2 l.- sprzedaż wiosna

1.

Hydrangea macrophyla
 czerwona
 różowa
 niebieska/fiolet

w odmianach:
( Red Baron, Rosita, Schonebautzerine )
(Ayesha, Masja )
( Tovelit )

 dwubarwny liść
( Goldrush ® )
 talerzowa niebieska ( Blaumeise )
 talerzowa różowa ( Mousmee )

Hydrangea semperflorens – Hortensja ogrodowa poj. 5 litrowy - sprzedaż wiosna

1.

Hydrangea semperflorens (kwitnie na jednorocznych pędach)
 Cameroun - niebieska
 Cameroun – różowa

2.

Hydrangea macrophyla w odmianach:
 czerwona
( Doris ) )
 biała
( Nymphe )
 niebieska
( Bella )

na materiał dorosły posadzony w pojemnikach, sprzedaż – wiosna/jesień

1.
2.

Azalea ,,Arctic Flush”® - NOWOŚĆ !
Azalea ,,Painted Lady”® - NOWOŚĆ !

- białoróżowy-duży kwiat
- różowożółty- duży kwiat

3.
4.
5.
6.

Pieris ,,Flaming Silver”
3 l.
Pieris ,,Forest Flame”
3 l.
Rhododendron ,, Red Jack” 80 cm/Pa- 5 l.
Skimmia japonica ,,Rubella”
3 l.

-
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czerwony przyrost
czerwony przyrost
kolor c. czerwony
kolor c. czerwony
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Hydrangea paniculata – Hortensja bukietowa do sprzedaż w sezonie wiosenno/jesiennym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

31

arborescens ,,Annabelle”
arborescens ,,Annabelle”
arborescens ,,Annabelle”
arborescens ,,Incrediball”®,,Strong Annabelle” NOWOSC !
paniculata ,,Bobo” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Candlelight” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Grandiflorum”
paniculata ,,Grandiflorum”
paniculata ,,Grandiflorum” Pa
paniculata ,,Great Star” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Great Star” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Dart Litle Dort”
paniculata ,,Lavana” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Kyushu”
paniculata ,,Kyushu”
paniculata ,,Kyushu” Pa
paniculata ,,Limelight” ®
paniculata ,,Limelight” ®
paniculata ,,Limelight” ®
paniculata ,,Magical Fire” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Magical Candle” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Magical Moonlight” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Mega Mindy” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Pee Wee”
paniculata ,,Pee Wee”
paniculata ,,Phantom”
paniculata ,,Phantom”
paniculata ,,Pink Diamont”
paniculata ,,Pink Diamont”
paniculata ,,Pinky Winky” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Polar Bear” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Silver Dolar”
NOWOSC !
paniculata ,,Tardiva”
paniculata ,,Tardiva”
paniculata ,,Unique”
paniculata ,,Vanille Fraise” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Vanille Fraise” ®
NOWOSC !
paniculata ,,Wim’s Red” ®
NOWOSC !
petiolaris - pnąca
quercifolia w odmianach - dębolistna
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-

2 l.
3 l.
10 l.
3 l.
3 l.
3 l.
2 l.
3 l.
7,5l.Pa
2 l.
5 l.
3 l.
3 l.
2 l.
3 l.
5 l.Pa
2 l.
3 l.
10 l.
2 l.
3 l.
3 l.
2 l.
2 l.
3 l.
2 l.
3 l.
2 l.
3 l.
3 l.
3 l.
2 l.
2 l.
3 l.
3 l.
2 l.
5 l.
3 l.
2 l.
2 l.

O F E R T A na rok 2014

na materiał dorosły – liściasty, kopany z gruntu – odbiór wiosna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Buxus
Buxus
Prunus
Prunus

media
,,Red Jewel”
ottawensis ,,Superba”
ottawensis ,,Superba”
thunbergii ,,Dart’s Red Lady”
thunbergii ,,Dart’s Red Lady”
thunbergii ,,Golden Ring”
thunbergii ,,Golden Ring”
thunbergii ,,Golden Ring”
thunbergii ,,Green Carpet”
thunbergii ,,Green Carpet”
thunbergii ,,Harlequin”
thunbergii ,,Harlequin”
thunbergii ,,Helmond Pilar”
thunbergii ,,Keleris”
thunbergii ,,Keleris”
thunbergii ,,Obelisk”
thunbergii ,,Obelisk”
thunbergii ,,Red Chief”
thunbergii ,,Red Rocket”
thunbergii ,,Rose Glow”
sempervirens – kula(formowany)
sempervirens – kula(formowany)
laureosecerasus ,,Otto Luyken”
laureosecerasus ,,Otto Luyken”

-

7,5 l.
4 l.
10 l.
3-4 l.
7,5 l.
3 l.
7,5 l.
10 l.
3 l.
7,5 l.
3-4 l.
7,5 l.
3-4 l.
7,5 l.
4 l.
7,5-10 l
4-5 l.
5-7,5l.
4 l.
7,5 l.
10 l.
15 l.
5 l.
7,5-10 l

na materiał liściasty posadzony w pojemnikach - sprzedaż wiosna/jesień

1.
2.
3.
4.
5.

Magnolia
Magnolia
Magnolia liliflora
Magnolia loebneri
Magnolia soulangiana

,,George Henry Kern”
,,Susan”
,,Nigra”
,,Merrill”

-

2 l.
2 l.
2 l.
2 l.
2 l.

1.
2.
3.
4.
5.

Magnolia
Magnolia
Magnolia
Magnolia liliflora
Magnolia soulangiana

,,Betty”
,,Galaxy”
,,Susan”
,,Ricki”

-

5 l.
5 l.
5 l.
5 l.
5 l.
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na materiał dorosły kopany z gruntu – odbiór wiosna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Picea
Picea
Picea
Picea
Picea
Picea
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

abies
abies
abies
abies
pungens
pungens
leucodermis
mugo
mugo
mugo
mugo
mugo
sylvestris

,,Alberta Globe”
,,Inversa”
,,Silberzwerg”
,,Tompha”
,,Glauca Globosa”
,,Glauca Globosa”
,,Malinky”
,,Carstens Wintergold”
,,Humpy”
,,Mops”
,,Thomas”
,,Thomas”
,,Watererii”

-

Pa60/80
60/80
Pa60/80
50/60
60/80
Pa 60
30/40
Pa50/60
30/40
30/40
Pa50/60
50/60
60/70

na materiał dorosły kopany z gruntu – odbiór wiosna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja
Thuja

occidentalis
occidentalis
occidentalis
occidentalis
occidentalis
occidentalis
occidentalis

,,Brabant”
,,Brabant”
,,Brabant”
,,Smaragd”
,,Smaragd”
,,Smaragd Variegata”
,,Smaragd Variegata”

-

balot 80 - 100 cm
balot 100 - 120 cm
balot 140 - 160 cm
balot 80 - 100 cm
balot 100 - 120 cm
7,5 l / 100 - 120 cm
7,5 l / 120 - 140 cm

