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Abies concolor jodła kalifornijska

20-25 m, pokrój stożkowy, później szerszy i luźniejszy. Szyszki
cylindryczne, pachnące, pojawiają sie w X. Wymaga gleb średnio
suchych i stanowisk słonecznych.

4x szk. z bryłą  125- 150
4x szk. z bryłą  150- 175
4x szk. z bryłą  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  250- 275
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 7x szk. z BDr.              200-300 x  400- 450
Sol 7x szk. z BDr.              200-300 x  450- 500
Sol 7x szk. z BDr.              200-300 x  500- 600

Abies fraseri jodła Frasera

15-20 m. Pokrój regularny, stożkowy, igły ciemnozielone,
błyszczące, spodem jasne, do 2 cm dł. Młode szyszki fioletowe.
Wymaga gleb średnio wilgotnych, gliniastych i stanowisk
słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275

Abies koreana jodła koreańska

 4-8m Pokrój regularny, stożkowy. Igły ciemnozielone,
od spodu srebrzyste do 2 cm dł. Szyszki cylindryczne,
niebiesko-fioletowe. Preferuje żyzne, wilgotne gleby oraz
stanowiska słoneczne lub półcieniste.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
4x szk. z bryłą  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275
Sol 6x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.  350- 400
Sol 6x szk. z BDr.  400- 450

Abies nordmanniana jodła kaukaska

20-30 m Pokrój szerokostożkowy. Igły ciemnozielone do 3 cm dł.
Szyszki cylindryczne o 15 cm długości. Wymaga żyznych i
wilgotnych gleb oraz stanowisk słonecznych.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  250- 275
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 7x szk. z BDr.              200-300 x  450- 500
Wys. 4x szk. zBDr.  WysPn 120  225- 250
Wys. 4x szk. zBDr.  WysPn 120  275- 300
Wys. 4x szk. zBDr.  WysPn 120  300- 350

Acer campestre klon polny

10-15 m Pokrój szerokostożkowy.
Liście klapowane, jesienią żółte. Owoce i kwiaty niepozorne.
Wymaga gleb świeżych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym
oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.              100-150 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 4x szk. z BDr.              200-300 x  400- 500

Acer campestre 'Elsrijk' klon polny 'Elsrijk'

10-15 m, Pokrój szerokostożkowy. Liście małe, klapowane, jesienią
żólte. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swieżych,
przepuszczalnych, o odczynie zasadowym i stanowisk
słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Acer campestre 'Nanum'
klon polny
'Nanum'

3-4 m Pokrój nieregularnie kulisty. Liscie klapowane, małe. Kwiaty i
owoce niepozorne. Preferuje gleby swieże, wilgotne, piaszczysto -
gliniaste, o odczynie zasadowym oraz stanowisko słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Acer negundo klon jesionolistny

15-18 m Pokrój nieregularnie kulisty
Liście jasnozielone, jesienią żółte. Kwiaty i owoce niepozorne.
Niewymagający co do gleb. Preferuje stanowiska słoneczne,
półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr.  450- 500
SolD 6x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   40-  45

Acer negundo 'Aureo
Variegatum'

Klon jesionolistny
'Aureo
Variegatum'

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularnie kulisty. Młode pędy
ciemnofioletowe. Liście ciemnozielone z nieregularnym, żółtym
brzegiem. Niewymagający, preferuje stanowiska słoneczne lub
półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30

Acer negundo
'Aureomarginatum'

klon jesionolistny
'Aureomarginatum'

 5-7 m Pokrój owalny o gesto rozgałęzionej koronie. Liście jak u A.
negundo 'Aureo Variegatum'. Roślina ma niewielkie wymagania. W
stanowiskach słonecznych wybarwia sie na żółto, ale znosi także
półcień.

Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Acer negundo 'Flamingo'
klon jesionolistny
'Flamingo'

 6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty.
Młode liście różowe, później jasnozielone, biało obrzeżone. Kwiaty i
owoce niepozorne. Nie ma wymagań glebowych, preferuje
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
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Acer negundo 'Flamingo'
klon jesionolistny
'Flamingo'

 6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty.
Młode liście różowe, później jasnozielone, biało obrzeżone. Kwiaty i
owoce niepozorne. Nie ma wymagań glebowych, preferuje
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  250- 300
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
Pa 4x szk. z BDr.   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 300-400   30-  35

Acer negundo 'Kellys Gold'
klon jesionolistny
'Kellys Gold'

Dorasta do 6 m wys. Korona nieregularna, gęsta zaokrąglona.
Liście pierzastozłożone, żółtozielone. Roślina bez większych
wymagań glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  250- 300
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400

Acer palmatum 'Osakazuki'
klon palmowy
'Osakazuki'

4-6 m. Pokrój nieregularny, zaokrąglony. Liście dłoniaste, zielone.
Owoce dekoracyjne, czerwone. Wymaga gleb lekkich,
pruchnicznych i stanowisk słonecznych, osłonietych, stale
wilgotnych.

Sol 4x szk. z BDr.   80- 100
Sol 4x szk. z BDr.  100- 125

Acer palmatum  'Bloodgood'
klon palmowy
'Bloodgood'

3- 4 m. Pokrój nieregularny szeroko zaokrąglony. Liście
ciemnopurpurowe do czarnoczerwonych, jesienią czerwone.
Wymagania jak u A. palmatum 'Osakazuki'. Preferuje stanowiska
słoneczne, osłonięte.

Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  175- 200

Acer palmatum  'Fireglow'
klon palmowy
'Fireglow'

4- 6m Pokrój nieregularny. Liście jak u A. palmatum 'Bloodgood'.
Wymaga gleb pruchnicznych, lekkich oraz słonecznych,
osłonietych, stale wilgotnych stanowisk.

3x szk. z bryłą  100- 125

Acer platanoides klon pospolity

18- 25 m. Pokrój szeroki, stożkowaty. Liście klapowane, duże,
ciemnozielone, jesienią pomarańczowe. Bardzo tolerancyjny w
stos. do podłoża. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych.

Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  400- 500
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  500- 600
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   35-  40

Acer platanoides 'Crimson
klon pospolity
'Crimson Sentry'

Acer platanoides 'Crimson
Sentry'

klon pospolity
'Crimson Sentry'

Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200

Acer platanoides
'Globosum'

klon pospolity
'Globosum'

5-6 m dł. i szer. Pokrój regularnie kulisty. Liście jak  A. platanoides.
Nie ma wymagań glebowych, jest szczególnie odporny na klimat
miejski. Stanowiska słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,25   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,25   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,25   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   20-  25
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,4o   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,4o   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,4o   14-  16
Pa 4x szk. z BDr.                WysPn. 2,40   20-  25
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   25-  30
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   35-  40

Acer platanoides I 'Emerald
Queen'

klon pospolity
'Emerald Queen'

18 - 25 m Pokrój owalny do zaokrąglonego. Liście jak
u A. platanoides. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, jest
odporny na klimat miejski, preferuje stanowiska słoneczne i
półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40

Acer platanoides I 'Farlake's
Green'

klon pospolity
'Farlakes Green'

12-15 m Pokrój początkowo owalny poźniej zaokrąglony, konary
wzniesione sztywno w górę. Liście jak u A. platanoides. Nie
wymagający, świetnie znosi klimat miejski, preferuje stanowiska
słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Acer platanoides II
'Columnare'

klon pospolity
'Columnare'

8-10 m Pokrój wąsko kolumnowy. Liście jak u A. platanoides, ale
młode lekko czerwone. Nie ma wymagań glebowych toleruje
warunki miejskie. Preferuje staowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
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Acer platanoides II
'Deborah'

klon pospolity
'Deborah'

14-18 m Pokrój szeroko stożkowaty, regularny. Młode liście lśniąco
czerwone, później ciemnozielone. Niewymagający w stos. do gleb i
szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska słoneczne i
półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30

Acer platanoides II
'Drummondii'

klon pospolity
'Drummondii'

10 -12 m Pokrój szeroko stożkowaty, gęsty. Liście jasnozielone z
nierownomiernym białym brzegiem. Roślina o ograniczonej
mrozoodpornosci, potrzebuje gleb żyznych, świeżych i wilgotnych,
stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25

Acer platanoides II 'Fairview'
klon pospolity
Fairview'

14-18 m Pokrój owalny, nieregularny. Młode liście czerwone,
później zielenieją. Wymaga gleb żyznych, przepuszczalnych i
świeżych. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Acer platanoides II 'Royal
Red'

klon pospolity
'Royal Red'

8-12 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście czarnoczerwone jesienią
czerwone. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych,
szczególnie odporny na mróz i upał. Preferuje stanowiska
słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30

Acer pseudoplatanus klon jawor

20-25 m Pokrój owalny, później rozłożysty. Liście klapowane,
piłkowane, duże, zaokrąglone, matowe, ciemnozielone. Wymaga
gleb świeżych, wilgotnych, lecz nie podmokłych, wapiennych.
Roślina mrozoodporna, znosi cień.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 3x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900   50-  60

Acer pseudoplatanus
'Atropurpureum'

klon jawor
'Atropurpureum'

15-20 m. Pokrój szeroki, owalny, później rozłożysty. Liście jak u
gatunku, ale spodem ciemnorożowe, czerwone. Wymagania jak u
A. platanoides, ale źle znosi intensywne nasłonecznienie

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Acer pseudoplatanus
'Brilliantissimum'

klon jawor
'Brilliantissimum'

15-20m  stark  Blatt:dunkelgrün  gelborange Herbstfärbung
für frische Böden  bedingt frosthart

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Acer pseudoplatanus
'Bruchem'

klon jawor
'Bruchem'

15-20m  Pokrój pierwotnie kolumnowy, poźniej szerszy. Liście
matowe, ciemnozielone, duże, spodem szarozielone. Wymagania
jak u A. platanoides, ale nie toleruje ostrego nasłonecznienia.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30

Acer pseudoplatanus
'Leopoldii'

klon jawor
'Leopoldii'

15-20m  Pokrój szeroko stożkowy. Liście klapowane zielone z
zółtawymi bądź białymi, nierównomiernymi plamami. Wymagania
niewielkie, preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40

Acer rubrum 'Autumn Blaze'
klon czerwony
'Autumn Blaze'

10-12 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście klapowane, zaokrąglone,
jasnozielone, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo,
czerwono. Wymagania niewielke, lubi gleby wilgotne i stanowiska
słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25

Acer rubrum 'Brandywine'
klon czerwony
'Brandywine'

8-10 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście zielone, spodem jasne,
jesienią bardzo dekoracyjne, purpurowe. Wymagania niewielkie
choć lubi gleby wilgotne. Preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Acer rubrum 'Red Sunset'
klon czerwony
'Red Sunset'

10-15 m Pokrój regularny szeroko stożkowy. Liście 3 - klapowe z
wierzchu błyszczące,  jesienią intensywnie czerwone lub
pomarańczowe. Preferuje gleby wilgotne ale radzi sobie także na
suchych. Preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25
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Acer rufinerve
Klon rdzawy (klon
śniady)

10-15 m Pokrój owalny. Liście 3- klapowe dość duże, zielone,
dekoracyjne jesienią ze względu na swoje brunatne, rdzawe
zabarwienie. Wymagania glebowe przeciętne, znosi mróz.
Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400

Acer saccharinum klon srebrzysty

15-20 m Pokrój stożkowy, odwrotnie jajowaty. Liście klapowane
małe, postrzępione. Wymagania niewielkie, dobra
mrozoodporność. Preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40

Acer saccharinum 'Wieri'
klon srebrzysty
'Wieri'

15-20 m Pokrój nieregularny, szeroko jajowaty, luźny. Liście jak u
A. saccharinum ale głęboko powcinane i bardziej postrzępione.
Wymagania glebowe niewielkie.  Preferuje stanowiska słoneczne,
półcieniste.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Acer tataricum ginnala
klon tatarski odm.
ginnala

Dorasta do 6 m. Pokrój szeroko zaokrąglony, luźny. Liście
3-klapowe jasnozielone. Posiada dekoracyjne czerwone skrzydlaki.
Wymagania glebowe niewielkie, mrozoodporny. Preferuje
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 225
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250
Sol 3x szk. z bryłą  250- 300
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25

Aesculus carnea 'Briotii'
kasztanowiec
czerwony 'Briotii'

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrąglony, gęsty. Liście ciemnozielone
dłoniaste. Jego kwiaty to róźowe wzniesione wiechy, V. Preferuje
gleby żyzne, przepuszczalne.  Lubi stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Aesculus flava 'Vestita'
kasztanowiec żółty
'Vestita'

10-12 m Pokrój luźny, szeroko stożkowy, poźniej zaokraglony.
Liście dłoniaste, zwieszone, jasnozielone, spodem żółtawe. Kwiaty

Aesculus flava 'Vestita'
kasztanowiec żółty
'Vestita'

10-12 m Pokrój luźny, szeroko stożkowy, poźniej zaokraglony.
Liście dłoniaste, zwieszone, jasnozielone, spodem żółtawe. Kwiaty
to zółte wzniesione wiechy. Wymagania niewielkie. Stanowiska
słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.   25-  30

Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały

16-20 m Pokrój szeroko zaokraglony, niekiedy szeroko stożkowy,
zwarty. Liście dłoniaste, duże szerokie na końcu. Kwiaty duże,
białe, wzniesone wiechy. Wrażliwy na zasolenie podłoża.
Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   35-  40

Ailanthus altissima
bożodrzew
gruczołkowaty

18-20 m Pokrój szeroki nieregularny, później parasolowaty. Liscie
pierzaste b. długie ciemnozielone. Jego kwiaty to długie zielono
żółte wiechy, VI. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  400- 500

Alnus cordata olsza sercolistna

Dorasta do 25 m wysokosci. Pokrój stożkowy, szeroki. Liście
sercowate, jasnozielone, błyszczące, spodem jaśniejsze.
Kwiatostany długie, źółte, zwisające kotki, V. Owoce to jajowate
szyszki. Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Alnus glutinosa olsza czarna

20-25 m Pokrój stożkowy, luźny. Liście zaokrągone, jajowate,
ciemnozielone, Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w
stos. do gleb i stanowisk, znosi okresowe zalewanie.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Amelanchier lamarckii
świdośliwa
Lamarcka

Małe drzewo, dorasta do ok. 5 m. Pokrój szeroki, nieregularny,
później parasolowaty. Liście eliptyczne wydłużone, ciemnozielone.
Obficie kwitnie na biało przed rozw. lisci IV-V. Owoce to kuliste,
czarne, jadalne jagody. Wymaga przeciętnych gleb i stanowisk
półcienisych.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  5- 7 pęd.  200- 250

Apfel 'Danziger Kant'
jabłoń 'Danziger
Kant'

Dorasta do ok 5 m. Pokrój rozłożysty. Liście zielone. Kwiaty
różowe. Liczne owoce, w smaku nieco kwaśne, rozwijają się od
połowy października do stycznia. Roślina tolerancyjna, preferuje st.
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
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Apfel 'Danziger Kant'
jabłoń 'Danziger
Kant'

Dorasta do ok 5 m. Pokrój rozłożysty. Liście zielone. Kwiaty
różowe. Liczne owoce, w smaku nieco kwaśne, rozwijają się od
połowy października do stycznia. Roślina tolerancyjna, preferuje st.
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20

Apfel 'Elstar' jabłoń 'Elstar'

Dorasta do ok 5 m. Pokrój bardzo rozłożysty. Liście ciemnozielone.
Kwiaty biało-różowe. Owoce wyjątkowo smaczne, słodkie, lekko
kwaskowate. Wymaga gleb żyznych i wilgotnych oraz słonecznych
stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20

Apfel 'Freiherr von
Berlepsch'

jabłoń 'Freiherr
von Berlepsch'

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone piłkowane.
Kwiaty rózowe. Owoce jędrne, soczyste, pachnące, rozwijają się
późną jesienią. Wymaga gleb żyznych, wilgotnych oraz ciepłych,
słonecznych stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Apfel 'Geheimrat Dr.
Oldenburg'

jabłoń 'Geheimrat
Dr. Oldenburg'

Dorasta do ok 5 m. Pokrój nieregularny. Liście ciemnozielone
zaokrąglone. Kwiaty białe. Owoce żółtozielone z czerwonymi
przebarwieniami, słodko kwaśne. Dojrzewają X-XII. Wymagają gleb
żyznych i stanowisk ciepłych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Apfel 'Gravenstein'
jabłoń
'Gravenstein'

Dorasta do ok 7 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone. Kwiaty
liczne, jasnoróżowe. Owoce zielone upstrzone czerwonymi
plamami, dojżałe XIII-XI. Roślina bardzo wrażliwa, wymaga gleb
żyznych, miejsc osłoniętych i ciepłych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Apfel 'Holsteiner Cox'
CAC

Apfel 'Holsteiner
Cox'              mittel

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liście zielone. Kwiaty białe z
różowymi plamkami. Owoce duże, zaczerwienione, w smaku
kwaśne. Wymagania niewielkie w stosunku do gleb i stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Apfel 'Kaiser Wilhelm'
jabłoń 'Kaiser
Wilhelm'

Dorasta do 5 m. Pokrój rozłożysty. Liście zielone. Kwiaty biało
różowe. Owoce o wyjątkowym smaku i zapachu. Preferuje gleby
lekkie, pruchniczne. Stanowiska ciepłe i słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20

Apfel Re-Pi Sorte 'Pinova'
jabłoń Re-Pi Sorte
'Pinova'

Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liscie zielone. Kwiaty
jasnoróżowe. Owoce żółte z pomarańczowo-czerwonymi
przebarwieniami bardzo trwałe. Dojrzewa X-XI. Wymaga gleb
żyznych oraz ciepłych słonecznych stanowisk.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Aralia elata aralia wysoka

5-8 m wysokosci. Pokrój nieregularny, rozłożysty. Pędy pokryte
kolcami. Liście podwójnie pierzaste, jasnozielone, jesienią żółte.
Kwiaty białe, zebrane w duże baldachogrona na końcach górnych
pędów, VIII-IX. Preferuje gleby wilgotne o odczynie lekko kwasnym,
stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.    1 pęd.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.    1 pęd.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 pęd.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr. 2- 3 pęd.  300- 350

Aronia melanocarpa
'Autumn Magic'

aronia czarna
'Autumn Magic'

4-5 m krzew o zaokraglonym, nieregularnym pokroju. Liście
zielone, eliptyczne, jesienią przebarwiają się Kwitaty białe zebrane
w baldachy, V. Owoce czarne, jagody odporne na mróz. Roślina
tolerancyjna preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100

Berberis thunbergii
berberys
Thunberga

1-1,5m  Pokrój nieregularny, pędy przewieszajace się. Liście
zielone, jesienią szkarlatnoczerwone. Kwiaty żółte, niepozorne.
Owoce czerwone utrzymują się b. długo. Roslina tolerancyjna,
stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   40-  60
Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Berberis thunbergii 'Red
Pillar'

berberys
Thunberga 'Red
Pillar'

1-1,5 m krzew. Pokrój wąski, pędy wyprostowane stojące. Liście
bordowo - fioletowe spodem zielone. Kwiaty i owoce niepozorne.
Nie ma specjalnych wymagań. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125

Berberis thunbergii
berberys
Thunberga
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Berberis thunbergii
'Atropurpurea'

berberys
Thunberga
'Atropurpurea'

1-1,5m krzew. Pokrój nieregularny zaokrąglony, pędy cierniste
przewieszają się. Liście purpurowoczerwone. Kwiaty nieduże żółte,
V. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125

Betula albosinensis brzoza chińska

8-10 m Pokrój stożkowaty, luźny. Kora pomaranczowo-brązowa.
Liście jasnozielone, piłkowane, blyszczące. Kwiaty i owoce
niepozorne. Ma niewielkie wymagania, lubi gleby suche i
stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.  400- 500
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 Ppodst.  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Betula albosinensis
'Fascination'

brzoza chińska
'Fascination'

10 -15 m. Pokrój luźny stożkowaty. Kora łuszcząca się,
pomarańczowo-kremowa. Liście duże, owalne ciemnozielone.
Wymagania niewielkie, preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Betula maximowicziana
brzoza
Maksymowicza

15-18 m Pokrój szeroki, nieregularny, luźny. Liście wielkie,
sercowate, błyszczące, ciemnozielone. Kora żółtawobiała,
łuszcząca się. Owoce i kwiaty niepozorne. Wymagania przeciętne,
gleby suche. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Betula nigra brzoza czarna

12-16 m Pokrój luźny, odwrotnie stożkowaty. Kora łuszczy się
mocno, czarno-brązowa. Liście małe, ciemnozielone, błyszczące,
spodem niebieskozielone. Preferuje gleby wilgotne lub średnio
suche, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Betula pendula
brzoza
brodawkowata

16-22 m Pokrój, stożkowy, zwisły za sprawą cienkich pędów. Kora
biało czarna, łuszcząca się. Liście małe, zaostrzone, zielone.
Wymagania niewielkie,
b. mrozoodporna, odporna na suszę.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 3x szk. z BDr.   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   40-  45

Betula pendula 'Dalecarlica'
brzoza
brodawkowata
'Dalecarlica'

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Betula pendula 'Fastigiata'
brzoza
brodawkowata
'Fastigiata'

10-15 m Pokrój wąski, z czasem szerszy, pędy zwisłe. Kora biała,
łuszcząca się. Liście zielone, zaostrzone, rombowate. Wymagania
niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  300- 350
Sol 3x szk. z BDr.  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
Pa 4x szk. z BDr.   30-  35

Betula pendula 'Laciniata'
brzoza
brodawkowata
'Laciniata'

syn. 'Dalecarlica' 15-18 m Pokrój wąski, pędy zwisające. Kora biała,
łuszcząca się. Liście mocno powcinane, postrzępione, zielone.
Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Betula pendula 'Purpurea'
brzoza
brodawkowata
'Purpurea'

10-15 m Pokrój lużny, wąsko stożkowy. Kora łuszcząca się, biała.
Liście błyszczące, młode ciemnoczerwone, później purpurowe.
Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Betula pendula 'Youngii'
brzoza
brodawkowata
'Youngii'

5-10 m Pokrój parasolowaty, pędy przewieszające się. Kora biala,
łuszcząca się. Liście jasnozielone, zaostrzone. Wymagania
niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. zBDr.  WysPn 200   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   16-  18
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25
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Betula pendula 'Zwitsers
Glorie'

brzoza
brodawkowata
'Zwitser Glorie'

5-10 m Pokrój stożkowy, luźny. Kora biało kremowa łuszcząca sie.
Liście jasnozielone, zaostrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Betula utilis 'Doorenbos'
brzoza pożyteczna
'Doorenbos'

12-15 m Pokrój szeroko stożkowy. Kora śnieżnobiała. Liście
zaokrąglone, ciemnozielone, błyszczące, spodem jaśniejsze.
Preferuje gleby świeże, wilgotne, piaszczysto-gliniaste oraz
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr. wielopienna  250- 300
Sol 3x szk. z BDr. wielopienna  300- 350
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25

Birne 'Clapps Liebling'
grusza 'Clapps
Liebling'

Dorasta do ok 8 m. Pokrój zwarty, szeroko stożkowy. Kwiaty białe,
liczne. Owoce żółte, w smaku delikatne, słodkie, soczyste, gotowe
do spożycia pod koniec IX. Wymaga gleb żyznych, stanowisk
słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Birne 'Gute Luise'
grusza 'Gute
Luise'

Pokrój gęsty, nieregularny. Liście zielone, zaokrąglone. Kwiaty
białe. Owoce żółtawobiałe, duże, soczyste, słodko-kwaśne,dojżałe
w poł. IX. Wymaga gleb żyznych, wapienych, stanowisk ciepłych,
słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Buddleja davidii budleja Dawida

2-3 m krzew. Pokrój zaokraglony. Liście lancetowate, szarozielone.
Kwiaty różowo-fioletowe, zebrane w długie wiechy. Wymaga gleb
pruchnicznych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 175

Buxus sempervirens
bukszpan
wieczniezielony

 Dorasta do 1 m. Pokrój luźny, jajowaty, przy regularnym cięciu
gęsty, zwarty. Liście zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone.
Bardzo uniwersalna roślina, do cięcia i formowania.

3x szk. z bryłą   30-  40
3x szk. z bryłą   40-  50
3x szk. z bryłą   50-  60
3x szk. z bryłą   60-  70
3x szk. z bryłą   70-  80
3x szk. z bryłą   80- 100
Kula 3x szk. z bryłą   20-  25

Buxus sempervirens
bukszpan
wieczniezielony

 Dorasta do 1 m. Pokrój luźny, jajowaty, przy regularnym cięciu
gęsty, zwarty. Liście zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone.
Bardzo uniwersalna roślina, do cięcia i formowania.

Kula 3x szk. z bryłą   25-  30
Kula 3x szk. z bryłą   30-  35
Kula 3x szk. z bryłą   35-  40
Kula 3x szk. z bryłą   40-  45
Kula 3x szk. z bryłą   45-  50
Kula 3x szk. z bryłą   50-  55
Kula 4x szk. z bryłą   55-  60
Stożek 3x szk. z bryłą   60-  70
Stożek 3x szk. z bryłą   70-  80
Stożek 3x szk. z bryłą   80-  90
Stożek 4x szk. z BDr.   70-  80
Stożek 4x szk. z BDr.   80-  90
Stożek 4x szk. z BDr.   90- 100

Carpinus betulus grab pospolity

15-20 m Pokrój stożkowaty, poźniej zaokraglony. Kora
popelatoszara gładka. Liście eliptyczne, zielone. Wymagania
niewielkie, odpory na mróz, znosi cięcie.Nadaje się na każde
stanowisko.

KrzD 2x szk. z bryłą  100- 125
KrzD 3x szk. z bryłą  125- 150
KrzD 3x szk. z bryłą  150- 175
KrzD 3x szk. z bryłą  175- 200
KrzD 3x szk. z bryłą  200- 225
KrzD 3x szk. z bryłą  225- 250
KrzD 3x szk. z bryłą  300- 350
Sol 3x szk. z bryłą                60-100 x  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.               60-100 x  400- 450
Sol 3x szk. z BDr.              100-150 x  400- 500
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   40-  45
Brama 4x szk. zBDr.  300-   -

Carpinus betulus 'Fastigiata'
grab pospolity
'Fastigiata'

10-12 m Pokrój wąski, zwarty, później stożkowaty. Liście jak u C.
betulus. Wymagania niewielkie, znosi cięcie. Nadaje się do
sadzenia na każdym stanowisku.

KrzD 3x szk. z BDr.  300- 350
Sol 3x szk. z BDr.  350- 400
Sol 3x szk. z BDr.  400- 500
Sol 4x szk. z BDr.  400- 500
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr.  60-100 x 400-500   25-  30

Catalpa bignonioides
'Aurea'

surmia bignoniowa
'Aurea'

6-8 m Pokrój rozłożysty, zaokrąglony. Liście wielkie, sercowate,
jesienią żółte. Kwiaty niepozorne. Owoce długie, wiszące, zielone
strąki Wymaga gleb żyznych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
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Catalpa bignonioides
'Aurea'

surmia bignoniowa
'Aurea'

6-8 m Pokrój rozłożysty, zaokrąglony. Liście wielkie, sercowate,
jesienią żółte. Kwiaty niepozorne. Owoce długie, wiszące, zielone
strąki Wymaga gleb żyznych, stanowisk słonecznych.

Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Catalpa bignonioides 'Nana'
surmia bignoniowa
'Nana'

4-5 m Pokrój kulisty, później spłaszczony. Liście wielkie,  w
kształcie serca. Owoce to zielone strąki. Wymaga gleb żyznych,
stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25

Catalpa erubescens
'Purpurea'

surmia 'Purpurea'

6-8m  mittel  Blatt:gelb, herzförmig

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300

Cercidiphyllum japonicum
grujecznik
japoński

8-12 m Pokrój zaokrąglony, wzniesiony, często wielopienne. Liście
w kształcie serca, jasnozielone, jesienią przebarwiają się na
czerwono. Wymaga gleb wilgotnych, świeżych. Stanowiska
słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  200- 250
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Chamaecyparis
laws.'Wisselii'

cyprysik Lawsona
'Wisselii'

Dorasta do 2,5 m. Pokrój kolumnowy, z oryginalnie ułożonymi,
mocnymi, odstającymi pędami. Łuski małe, ciemnozielono-
niebieskie, przylegające. Preferuje gleby lekko kwaśne, wilgotne,
stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200

Chamaecyparis lawsoniana
'Columnaris'

cyprysik Lawsona
'Columnaris'

3-5 m. Pokrój jajowaty, wąski. Pędy ustawione pionowo. Łuski
szaroniebieskie. Wymaga gleb lekko kwaśnych, wilgotnych,
stanowisk słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275
Sol 6x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.  350- 400
Sol 7x szk. z BDr.  400- 450

Chamaecyparis lawsoniana
'Ellwoodii'

cyprysik Lawsona
'Ellwoodii'

1-2m Pokrój szeroki, wyprostowany. Łuski ciemnoniebieskie,
pierzaste. Wymagania przeciętne. Stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250

Chamaecyparis lawsoniana
'Ivonne'

cyprysik Lawsona
'Ivonne'

2-3 m Pokrój luźny, stożkowaty. Łuski zielone i złocistożółe.
Wymaga gleb żyznych, wilgotnych, słonecznych stanowisk.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 6x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.  300- 350
Sol 7x szk. z BDr.  400- 450

Chamaecyparis
nootkatensis 'Pendula'

cyprysik nutkajski
'Pendula'

Dorastado ok. 5 m. Pokrój zwisły, bardzo dekoracyjny. Łuski
wałeczkowate, zielone. Wymagania przeciętne. Preferuje
stanowiska słoneczne. Polecana do nasadzen soliterowych.

Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 6x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.  300- 350

Cornus alba dereń biały

Dorasta do 3 m. Pokrój luźny, nieregularny. Kora czerwona, zimą
bardzo atrakcyjna. Liście zielone, eliptyczne. Wymagania
niewielkie. Rośnie w słońcu i półcieniu.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Cornus alba 'Aurea' dereń biały 'Aurea'

Dorasta do 2 m. Pokrój jak u C. alba. Kora czerwona. Liście
eliptyczne, żółte. Wymagania niewielkie, toleruje wapń. Rośnie w
stanowiskach słoneczych i półcienistych.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175

Cornus alba 'Elegantissima'
dereń biały
'Elegantissima'

Dorasta do 2 m. Pokrój luźny, kulisty. Pędy czerwone. Liście
jasnozielone, nieregularnie obrzeżone na biało. Wymagania
niewielkie preferuje gleby wilgotne, podmokłe. Preferuje st.
słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
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Cornus alba 'Sibirica
Variegata'

dereń biały
'Sibirica Variegata'

2,5 - 3 m krzew. Pokrój luźny, kulisty. Pędy, ciemnoróżowe. Liście
jasnozielone, obrzeżone nieregularnie, na biało, młode są różowe.
Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100

Cornus alba 'Spaethii'
dereń biały
'Spaethii'

2,5-3 m krzew. Pokrój luźny jajowaty. Pędy czerwone. Liście
jasnozielone z zółtym, nieregularnym obrzeżeniem. Wymagania
niewielkie, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Cornus mas dereń jadalny

5-7m Małe drzewo lub duży krzew. Pokrój luźny, lekko zaokrąglony.
Liście zielone spodem jaśniejsze. Kwiaty żółte, przed rozwojem
liści, III -IV. Owoce czerwone błyszczące, jadalne. Wymagania
niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Corylus avellana
leszczyna
pospolita

3-5 m Pokrój luźny, nieregularny. Liście zielone, zaokrąglone
brzegiem postrzępione. Kwiaty żółte, wiszące kotki, II-IV. Owoce
jadalne, orzechy. Wymagania przeciętne, stanowiska słoneczne i
półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300

Corylus colurna leszczyna turecka

10-15 m Pokrój szeroko stożkowaty. Kora spękana, korkowata.
Liście zielone, zaokrąglone, brzegiem postrzępione. Kwiaty III-IV.
Owoce jadalne, orzechy otoczone postrzępioną okrywą. Wymaga
gleb gliniastych, alkalicznych. Stanowiska słoneczne, ciepłe.

Sol 4x szk. z BDr. wielopienna  350- 400
Sol 4x szk. z BDr. wielopienna  400- 450
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Corylus maxima 'Purpurea'
leszczyna
południowa
'Purpurea'

4-5 m krzew. Pokrój luźny, rozłożysty. Liście zaokrąglone, młode
czerwone, później czarnoczerwone.  Kwiaty źółte, II-III. Owoce
jadalne, orzechy. Wymagania przeciętne, stanowiska słoneczne,
półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Corylus maxima 'Purpurea'
leszczyna
południowa
'Purpurea'

4-5 m krzew. Pokrój luźny, rozłożysty. Liście zaokrąglone, młode
czerwone, później czarnoczerwone.  Kwiaty źółte, II-III. Owoce
jadalne, orzechy. Wymagania przeciętne, stanowiska słoneczne,
półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Cotinus coggygria 'Golden
Spirit'

perukowiec
podolski 'Golden
Spirit'

2-3 m Pokrój nieregularny, rozłożysty. Liście owalne, okragłe,
ciemnoczerwone. Kwiaty na końcach pędów, VI -VII. Owocostany
różowe, puszyste. Preferuje gleby swieże, alkaliczne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200

Cotinus coggygria 'Royal
Purple'

perukowiec
podolski 'Royal
Purple'

2-3 m Pokrój nieregularny, rozłożysty. Liście owalne, okragłe,
ciemnoczerwone. Kwiaty na koncach pędów żółtawe, zebrane w
pierzaste wiechy VI -VII. Bardzo tolerancyjny w stos. do gleb,
swieże, alkaliczne. Preferuje st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200

Crataegus laevigata 'Paul's
Scarlet'

głóg dwuszyjkowy
'Paul's Scarlet'

5-7m Pokrój kulisty. Liście klapowane, małe, karbowane,
ciemnozielone. Kwiaty małe, pełne, różowe, bardzo liczne, V.
Wymaga gleb wlgotnych, zasobnych oraz stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Crataegus mordenensis
'Toba'

głóg mordeński
'Toba'

5-7m Pokrój szeroki, stożkowaty, luźny. Liście klapowane,
ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty bałoróżowe, V. Owoce
czerwone, małe. Wymagania przeciętne, gleby żyzne. Stanowiska
słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30

Cydonia 'Portugiesische'
CAC

Quitte
'Portugiesische'

2-5 m Pokrój nieregularny, lużny. Liście duże, zielone. Kwiaty białe.
Owoce żółte, gruszkowate, soczyste. Dojżałe X. Wymaga gleb
żyznych, zasobnych, stanowisk  słonecznych, ciepłych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
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Deutzia magnifica żylistek okazały

3-4m Pokrój luźny, pędy zwisłe. Liście jajowate ostro zakończone,
zielone. Kwiaty białe, pełne, bardzo liczne VI-VII. Wymaga gleb
żyznych,umiarkowanie wilgotnych, stanowisk słoneczych,
półcienistych.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Deutzia scabra 'Plena'
żylistek szorstki
'Plena'

2-3m krzew. Pokrój zaokrąglony, luźny. Liście ciemnozielone,
wąskojajowate z ostrym czubkiem, owłosione, Kwiaty biało różowe,
pełne, liczne, VI-VII. Wymagania gleb wilgotnych, st. słonecznych,
półcienistych.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Euonymus alatus
trzmielina
oskrzydlona

2-3m  Krzew. Pokrój jajowaty, zwarty. Pędy pokryte 4 listwami.
Liście zielone, jajowate, jesienią ognisto czerwone. Kwiaty
niepozorne. Owoce pomarańczowe, ozdobne, po opadnięciu liści.
Wymagania przeciętne, st. słoneczne,pólcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   40-  60
Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x  175- 200

Euonymus europaeus
trzmielina
pospolita

3-5m krzew. Pokrój luźny, nieregularny. Liście eliptyczne, zielone.
Roślina tolerancyjna, lubi gleby wilgotne, zasobne, wapniowe.
Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200

Fagus sylvatica 'Dawyck'
buk pospolity
'Dawyck'

10-15 m Pokrój wąski, jajowaty. Liście eliptyczne zielone,
błyszczące. Owoce w brązowej, kolczastej okrywie. Preferuje gleby
wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rośnie na każdym stanowisku.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300

Fagus sylvatica 'Dawyck
Gold'

buk pospolity
'Dawyck Gold'

10-15 m Pokrój kolumnowy, później jajowaty. Liście eliptyczne,
lekko faliste, błyszczące, zielone, młode złociste. Owoce w
brązowych, kolczastych okywach. Preferuje gleby wilgotne,
gliniaste, alkaliczne. Rosnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  300- 350

Fagus sylvatica 'Dawyck buk pospolity

Fagus sylvatica 'Dawyck
Purple'

buk pospolity
'Dawyck Purple'

10-15 m Pokrój kolumnowy, później jajowaty. Liście eliptyczne,
pofalowane, błyszczące, ciemnopurpurowe. Owoce w brązowych,
kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste,
alkaliczne. Rośnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.  300- 350

Fagus sylvatica 'Pendula'
buk pospolity
'Pendula'

12-16 m Pokrój szeroki, rozłozysty, nieregularny, pędy zwisłe.
Liście epiltyczne, pofalowane, błyszczące, zielone. Owoce w
brązowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne,
gliniaste, alkaliczne. Rośnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.  300- 350
Sol 3x szk. z BDr.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  400- 500

Fagus sylvatica 'Purpurea
Pendula'

buk pospolity
'Purpurea
Pendula'

6-8m  Pokrój zmienny, wąski, równomierny. Liście
ciemnoczerwone, z metalicznym połyskiem. Owoce w brązowej,
kolczastej łupinie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne, st.
słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z bryłą  100- 125
KrzD 3x szk. z bryłą  125- 150
KrzD 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  400- 500

Fagus sylvatica 'Riversii'
buk pospolity
'Riversii'

10-15 m Pokrój zwarty, zaokrąglony. Liście błyszczące,
ciemnnoczerwone. Owoce brązowe, kolczaste. Preferuje gleby
gliniaste, alkaliczne, stale wilgotne oraz stanowiska słoneczne,
półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.  175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300

Fagus sylvatica 'Rohan
Gold'

buk pospolity
'Rohan Gold'

10-15 m Pokrój zwarty, zaokrąglony. Młode pędy i wierzchołki
zwieszone do dołu. Liście eliptyczne, pofalowane, jasnozielone,
błyszczące. Preferuje gleby stale wilgotne, alkaliczne, gliniaste oraz
st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.  175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250

Fagus sylvatica 'Rohanii'
buk pospolity
'Rohanii'

10-15m Pokroj początkowo stożkowaty, później zaokrąglony. Liście
eliptyczne, niekiedy głęboko powcinane, pofalowane,
brunatnoczerwone, jesienią z  żółtym obrzeżeniem. Owoce
brązowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste,  wilgotne, st.
słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z bryłą  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  175- 200
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300
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Fagus sylvatica 'Tricolor'
buk pospolity
'Tricolor'

10-15m Pokrój zmienny, nieregularny, pędy zwisłe. Liście
eliptyczne, pofalowane, wiosną brunatne z różowym brzegiem,
później zielenieją. Owoce brązowe, kolczaste. Preferuje gleby
gliniaste, wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250
KrzD 3x szk. z BDr.  250- 300

Fagus sylvatica 'Zlatia'
buk pospolity
'Zlatia'

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrąglony. Liście złociste, jasnozielone.
Owoce brązowe, kolczaste. Preferuje gleby stale wilgotne,
gliniaste, alkaliczne oraz stanowska słoneczne, do półcienistych.

KrzD 3x szk. z BDr.  200- 250

Forsythia intermedia
'Beatrix Farrand'

forsycja pośrednia
'Beatrix Farrand'

2,5 - 4 m krzew. Pokrój zaokrąglony, wyprostowany, odwrotnie
jajowaty. Liście jajowate, podłużne, zielone. Kwiaty żółte, liczne,
przed rozwojem liści, IV-V. Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych,
stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Forsythia intermedia
'Lynwood'

forsycja pośrednia
'Lynwood'

2,5-3m  krzew. Pokrój nieregularny, pędy wyprostowane. Liście
jajowate, podłużne, zielone. Kwiaty żółte, liczne, przed rozwojem
liści, III-IV. Wymagania jak F internedia 'B.Farrand', st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Fraxinus angustifolia
'Raywood'

jesion wąskolistny
'Raywood'

15 - 20 m drzewo o stozkowym, zaokrąglonym pokroju. Liście
lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, odporny
na zanieczyszczenie powietrza. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25

Fraxinus excelsior 'Nana'
jesion wyniosły
'Nana'

2,5m Pokrój zaokrąglony, później spłaszczony. Liście lancetowate,
zielone, pierzaste. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie
wilgotnych, przepuszczalnych, wapniowych. Stanowiska słoneczne,
półcieniste.

Pa 2x szk.                    WysPn. 2,40   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Fraxinus excelsior 'Pendula'
jesion wyniosły
'Pendula'

6-10 m Pokrój nieregularny, parasolowaty. Liście lancetowate,
zielone, pierzaste. Wymaga gleb żyznych, średnio wilgotnych,
wapiennnych oraz stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Fraxinus excelsior  'Altena'
jesion wyniosły
'Altena'

14-18 m. Pokrój szeroko stożkowy zwarty. Liście lancetowate,
zielone, pierzaste. Wymaga gleb żyznych wilgotnych, wapniowych
oraz stanowisk słonecznych lub półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30

Fraxinus excelsior
'Westhofs Glorie'

jesion wyniosły
'Westhof's Glorie'

20-25 m Pokrój szeroko jajowaty, zaokrąglony, wzniesiony. Liście
lancetowate, ciemnozielone błyszczące, pierzaste, młode brązowe.
Wymaga gleb żyznych, średnio wilgotnych, st. słonecznych,
półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Fraxinus ornus jesion mannowy

7-10 m. Pokrój zaokrąglony, nieregularny. Liście pierzaste,
podłużnie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, zebrane w wiechy
na końcach pędów, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe,
stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   25-  30

Fraxinus ornus 'Meczek'
jesion mannowy
'Meczek'

Dorasta do 6 m. Pokrój regularnie okrągły, zwarty. Liście pierzaste,
podłużnie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, na końcach
pędów, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   18-  20
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   25-  30

Fraxinus pennsyl.'Patmore'
jesioń
pensylwański
'Patmore'

10-15 m. Pokrój zaokrąglony, owalny. Liście podłużne, zielone,
błyszczące, pierzaste. Wymaga gleb umiarkowanie wilgotnych,
zasobnych, st. słonecznych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25

Fraxinus pennsyl.'Zundert'
jesion
pensylwański
'Zundert'

8-10 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście podłużne,
jajowate, zielone. Kwiaty białe, zebrane w długie wiechy, V.
Preferuje gleby przepuszczalne średnio wilgotne, stanowiska
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
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Fraxinus pennsyl.'Zundert'
jesion
pensylwański
'Zundert'

8-10 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście podłużne,
jajowate, zielone. Kwiaty białe, zebrane w długie wiechy, V.
Preferuje gleby przepuszczalne średnio wilgotne, stanowiska
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Fraxinus pennsylvanica
'Crispa'

jesion
pensylwański
'Crispa'

5-10 m Pokrój kulisty, zwarty. Liście podłużne, jajowate, perzaste,
gęsto ułożone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Ginkgo biloba
miłorząb
dwuklapowy

12-18 m Pokrój pierwotnie stożkowy, później nieregularny. Liście
wachlarzowate, skórzaste, zielone, jesienią złociste. Wymaga gleb
żyznych, rośnie na każdym stanowisku.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.  350- 400
Pa 4x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Gleditsia triacanthos
'Skyline'

glediczja
trójcierniowa
'Skyline'

do 15 m Pokrój szeroko stożkowaty, regularny. Liście podłużne,
pierzaste, ciemnozielone, błyszczące. Roślina bardzo tolerancyjna,
odporna na mróz i klimat miejski, preferuje nasłonecznienie.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Gleditsia triacanthos
'Sunburst'

glediczja
trójcierniowa
'Sunburst'

8-12 m Pokrój szeroko stożkowaty, luźny. Liście małe, owalne,
podłużne, podwójnie pierzaste. Wymagania niewielkie, wrażliwy na
mróz. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25

Hippophae rhamnoides rokitnik pospolity

3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liście lancetowate,
srebrzysto zielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce
dekoracyjne, jajowate, pomarańczowe. Preferuje gleby piaszczyste,
st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250

Hippophae rhamnoides rokitnik pospolity

3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liście lancetowate,
srebrzysto zielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce
dekoracyjne, jajowate, pomarańczowe. Preferuje gleby piaszczyste,
st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400

Hydrangea arborescens
'Annabelle'

hortensja
krzewiasta
'Anabelle'

1-1,5 m krzew. Pokrój luźny. Liście owalne, zaostrzone zielone.
Kwiaty białe, płonne, zebrane w kuliste kwiatostany, liczne, na
koncach pędów, VII-IX. Wymaga gleb kwaśnych, pruchnicznych,
wilgotnych, st. słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100

Ilex meserveae 'Blue Maid'
-R-

ostrokrzew
Meservy 'Blue
Maid'

1,5-3m Pokrój wyniosły. Liście ciemnozielone, skórzaste, brzegiel
kolczaste, zimozielone. Owoce czerwone małe, dojżewają jesienią.
Wymaga gleb pruchnicznych, średnio wilgotnych, stanowisk
słonecznych.

z bryłą   60-  80
z bryłą   80- 100
Sol 4x szk. z BDr.               80-100 x  100- 125
Sol 4x szk. z BDr.               80-100 x  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  175- 200

Ilex meserveae 'Blue Prince'
ostrokrzew
Meservy 'Blue
Prince'

1,5-3m Pokrój wzniesiony, szeroko stożkowy. Liście ciemnozielone,
błyszczące, kolczaste, zimozielone. Owoców brak. Wymaga gleb
zasobnych, średnio wilgotnych, st. słonecznych i półcienistych.

z bryłą   50-  60
z bryłą   60-  80
z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.               80-100 x  100- 125
Sol 4x szk. z BDr.               80-100 x  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  175- 200

Ilex meserveae 'Blue
Princess'

ostrokrzew
Meservy 'Blue
Princess'

1,5-2 m Pokrój wzniesiony, luźny. Liście kolczaste, ciemnozielone,
błyszczące, zimozielone. Owoce okrągłe, jasnoczerw. długo się
utrzymują. Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych, st. słonecznych.

z bryłą   50-  60
z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
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Juglans nigra orzech czarny

15-20 m Pokrój początkowo nieregularny, później zaokrąglony,
luźny. Liście podłużne, ciemnozielone, pierzaste. Owoce w zielonej
skorupie, okrągłe. Preferuje gleby zasobne, alkaliczne, st.
słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   25-  30

Juniperus chin.'Stricta'
jałowiec chiński
'Stricta

3-4m krzew. Pokrój zwarty, stożkowy, pędy ułożone pionowo. Igły
niebieskozielone, kłujące. Wymaga gleb suchych lub średnio
wilgotnych, kwaśnych. Preferuje stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Bonsai 5x szk. z BDr.   80- 100
Bonsai 5x szk. z BDr.  100- 125
Bonsai 5x szk. z BDr.  125- 150
Bonsai 5x szk. z BDr.  150- 175

Juniperus communis
'Arnold'

jałowiec pospolity
'Arnold'

3-4m krzew. Pokrój wąskokolumnowy, zwarty. Igły sinozielone,
kłujące. Wymaga gleb suchych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200

Juniperus communis
'Hibernica'

jałowiec pospolity
'Hibernica'

3-4m  Pokrój wąsko stożkowy. Igly stalowoniebieskie, kłujące.
Preferuje gleby suche, piaszczyste, do umiarkowanie wilgotnych,
st. słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 300
Sol 5x szk. z BDr.  300- 350

Juniperus communis
'Suecica'

jałowiec pospolity
'Suecica '

3-5m  Pokrój kolumnowy. Igły niebieskozielone, kłujące. Wymaga
gleb suchych, przepuszczalnych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175

Juniperus scopulorum 'Blue
Arrow'

jałowiec skalny
'Blue Arrow'

6-8 m Pokrój wąsko kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujace.
Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  słoneczne.

3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200

Juniperus scopulorum 'Blue
Arrow'

jałowiec skalny
'Blue Arrow'

6-8 m Pokrój wąsko kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujace.
Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 275
Sol 4x szk. z BDr.  275- 300
Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250

Juniperus scopulorum
'Moonglow'

jałowiec skalny
'Moonglow'

Dorasta do 2,5 m. Pokrój wąsko klumnowy. Pędy
stalowoniebieskie, wałeczkowate lekko odstające. Preferuje gleby
suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200

Juniperus scopulorum
'Skyrocket'

jałowiec skalny
'Skyrocket'

6-8m Pokrój wąski, strzelisty. Pędy wałeczkowate, wyprostowane,
przylegajace. Preferuje gleby suche, umiarkowanie wilgotne, st.
słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.  275- 300
Sol 5x szk. z BDr.  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.  350- 375
Sol 5x szk. z BDr.  375- 400

Kirsche 'Büttners Rote
Knorpel-'

wiśnia 'Büttners
Rote Knorpel-'

3-5 m Pokrój szerokostożkowy. Liście ciemnozielone, owalne.
Kwiaty białe, IV. Owoce duże, żółte z czerwonym rumieńcem,
podatne na spękanie, poł VII. Wymaga gleb średnio wilgotnych,
lekko kwaśnych i st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Kirsche 'Hedelfinger
Riesen-'

wiśnia
'Hedelfinger
Riesen-'

3-5 m Pokrój rozłożysty, szeroko stożkowy. Liście ciemnozielone,
owalne. Kwiaty białe, IV. Owoce, duże, ciemnoczerwone,
winno-słodkie, po ok. 15 VII. Preferuje gleby wilgotne, lekko
kwaśne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Kirsche 'Regina'
CAC

wiśnia 'Regina'
7.KW

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty
białe, IV. Owoce duże, ciemnoczerwone, soczyste, słodkie,
niewrażliwe na spękanie, VII. Wymaga gleb średnio wilgotnych,
piaszczysto-gliniastych, lekko kwaśnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
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Kirsche 'Regina'
CAC

wiśnia 'Regina'
7.KW

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście ciemnozielone, owalne. Kwiaty
białe, IV. Owoce duże, ciemnoczerwone, soczyste, słodkie,
niewrażliwe na spękanie, VII. Wymaga gleb średnio wilgotnych,
piaszczysto-gliniastych, lekko kwaśnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Kolkwitzia amabilis kolkwicja chińska

Krzew dorastający do 2 m, o bardzo rozłożystych pędach. Kwiaty
biało różowe, dzwonkowate, V-VI. Nie ma szczególnych wymagań,
preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200

Laburnum watereri 'Vossii'
złotokap Waterera
'Vossii'

3-5 m Pokrój rozłożysty. Liście złożone, ciemnozielone. Kwiaty
złotożółte, zebrane w długie, wiszące grona, V-VI. Roślina w
całości trująca. Preferuje gleby suche, lekko kwaśne, alkaliczne,
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Pa C  30   10-  12

Larix decidua
modrzew
europejski

16-25m Pokroj wąsko stożkowy, później szerszy, gałęzie cienkie,
przewisające. Igły sezonowe, miękkie, jasnozielone. Owoce to
małe, brązowe szyszkojagody. Preferuje gleby średnio wilgotne, o
odczynie kwaśnym, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  300- 350

Ligustrum ovalifolium
'Aureum'

ligustr jajolistny
'Aureum'

2-3 m krzew o pokroju wyprostowanym, zwartym nieregularnym.
Liście zimozielone, owalne, z zółtą obwódką. Kwiaty białe, zebrane
w wiechy, silnie pachną, VI. Owoce czarne, okrągłe.
Niewymagajacy, wrażliwy na mróz, preferuje st, słoneczne,
półcieniste.

z bryłą   80- 100

Ligustrum vulgare ligustr pospolity

Krzew dorastający do 5 m. Pokrój nieregularny, wyprostowany,
luźny, przy reg. cięciu zagęszcza się. Liście wydłużone, owalne.
Kwiaty białe zebrane w wiechy, silnie pachnące, VI. Owoce czarne,
kuliste. Niewymagający, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 300

Ligustrum vulgare
'Atrovirens'

ligustr pospolity
'Atrovirens'

Ligustrum vulgare
'Atrovirens'

ligustr pospolity
'Atrovirens'

3-4 m krzew. Pokrój wyprostowany, rozłożysty, przy regularnym
cięciu zagęszcza się. Liście zimozielone, wydłużone, owalne, b.
ciemnozielone. Kwiaty i owoce jak u L. vulgare. Wymagania
niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 250

Liquidambar styraciflua
ambrowiec
amerykański

10-15 m Pokrój spiczasto stożkowaty, później szerszy, luźny. Liście
klapowane, zaostrzone, ciemnozielone, jesienią pięknie się
przebarwiają. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, luźnych,
stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Liquidambar styraciflua
'Worplesdon'

ambrowiec
amerykański
'Worplesdon'

10-15 m. Pokrój zaokrąglony. Liście duże, klapowane, błyszczące,
jaskrawo zielone, jesienią przebarwiają się. Kwiaty niepozorne.
Owocostany kuliste, zwisające, dekoracyjne zimą. Preferuje gleby
żyzne, średnio wilgotne, stanowiska słoneczne, osłonięte.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Liriodendron tulipifera
tulipanowiec
amerykański

20-25m Pokrój stożkowaty, luźny. Liście klapowane, jasnozielone,
spodej niebieskawoziel. Kwiaty podobne do tulipanów,
żółto-pomarańczowe, V-VI. Wymaga gleb wilgotnych, świeżych,
zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   30-  35
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Magnolia hybrida 'Susan'
magnolia
purpurowa 'Susan'

4-5m Pokrój rozłożysty, wyprostowany, wielopienny. Liście
eliptyczne, jasnozielone. Kwiaty różowe, wew. białe, IV-V. Wymaga
gleb lekkich, pruchnicznych, śweżych, umiarkowanie wilgotnych
oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150

Magnolia soulangeana
magnolia
Soulange'a

5-10 m Pokrój gęsto rozgałęziony, zaokrąglony. Liście owalne,
zielone. Kwiaty różowobiałe, IV-V. Wymagania jak. M. hybrida
'Susan', nieco wrażliwa na przymrozki. Preferuje st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200

Magnolia soulangiana
'Rustica Rubra'

magnolia
soulange'a
'Rustica Rubra'

5-7 m Pokrój szeroki, z nisko osadzoną koroną. Liście zielone,
owalne. Kwiaty białorózowe, zew. ciemnoróżowe, IV-V. Wymaga
gleb pruchnicznych, świeżych, przepuszczalnych, stanowisk
słonecznych.

3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125

Magnolia stellata
magnolia
gwiaździsta

2-3m Pokrój szeroki, nieregularny. Liście wąskie, zaokrąglone.
Kwiaty, białe, gwieździste, III-IV. Wymaga gleb pruchnicznych,
przepuszczalnych, średnio wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175
Sol 3x szk. z BDr.  175- 200

Magnolia stellata 'Royal
Star'

magnolia
gwiaździsta 'Royal
Star'

2-3m Pokrój krzewiasty, nieregularny. Liście wydłużone,
zaokrąglone, zielone. Kwiaty białe, gwieździste większe, III-IV.
Wymagania jak M. stellata, mniej wrażliwe na mróz. Preferuje st.
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175

Malus 'Butterball'
CAC

jabłoń odm.
'Butterball'

3-5 m Pokrój szerokostożkowy, liście zielone, owalne. Kwiaty
różowo białe, V-VI. Owoce żółto czerwone, X-XI. Wymaga gleb,
żyznych, dostatecznie wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3xszk. zBDr.   12-  14
Pa 3xszk. zBDr.   14-  16

Malus 'Dülmener
Herbstrosenapfel'      CAC

jabłoń 'Dülmener
Herbstrosenapfel'

3-5 m Pokrój szeroko stożkowy, pędy przewieszające się. Liście
zielone, owalne. Kwiaty białe. Owoce duże, zielono żółte,
słodko-kwaśne, IX-XII. Wymaga gleb pruchnicznych, dost.
wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Malus 'Red Sentinel'
CAC

jabłoń odm. 'Red
Sentinel'

4-6m Pokrój zaokrąglony, luźny, rozłożysty. Liście zielone,
błyszczące, kwiaty białe, V. Owoce czerwone, błyszczące, liczne,
wiszące do późnej jesieni. Wymaga gleb żyznych,
przepuszczalnych, st. słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x  400- 500
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Malus floribunda jabłoń kwiecista

4-6m  Pokrój gesty, parasolowaty, szeroki. Liście zielone, owalne.
Kwitnie bardzo obficie, jasnoróżowymi kwiatkami, V. Owoce
niewielkie, żółte. Preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne,
stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Malus hybrida 'Evereste'
jabłoń odm.
'Evereste'

4-6m  Pokrój szeroko stożkowy. Liście zielone, owalne. Kwiaty
różowe, dość duże, V. Owoce pomarańczowo-czerwone. Wymaga
gleb żyznych, średnio wilgotnych, st. słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25

Malus hybrida 'Golden
Hornet'

jabłoń odm.
'Golden Hornet'

3-5m  Pokrój luźny, wyprostowany. Liście zielone, owalne, Kwiaty
jasnoróżowe, V. Owoce liczne, żółto-pomarańczowe pozostają na
drzewie do zimy. Wymagania niewielkie, gl. wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20

Malus hybrida 'John
Downie'

jabłoń odm. 'John
Downie'

4-6m  Pokrój jajowaty, rozłożysty, Liście ciemno zielone,
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Malus hybrida 'John
Downie'

jabłoń odm. 'John
Downie'

4-6m  Pokrój jajowaty, rozłożysty, Liście ciemno zielone,
błyszczące. wiaty białe, pojedyńcze, V. Owoce małe, jajowate,
pomarańczowe, w słońcu czerwone, długo wiszące na drzewie.
Preferuje gleby żyzne, średnio wilgotne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x  400- 500
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Malus hybrida 'Makamik'
jabłoń odm.
'Makamik'

4-6m Pokój nieregularny, płaczący. Liście ciemnozielone,
błyszczące. Kwiaty białe, V. Owoce ciemnoczerwone, w gronach,
pozostają aż do zimy. Wymaga gleb żyznych, średnio wilgotnych,
st. słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25

Malus hybrida 'Royalty'
jabłoń odm.
'Royality'

3-4m  Pokrój nieregularny, korona niska. Liście rubinowo czerwone,
błyszczące. Kwiaty bardzo liczne ciemno różowe, przed rozwojem
liści, V. Owoce czerwone, niewielkie. Preferuje gleby żyzne, śr.
wilgotne, st. słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Malus hybrida 'Rudolph'
jabłoń odm.
'Rudolph'

4-6m  Pokrój szeroko stożkowy. Liście początkowo bordowe,
później zielenieją. Kwiaty różowo czerwone, V. Owoce obfite,
pomarańczowo czerwone. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie
wilgotnych, st. słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Malus hybrida 'Scarlet'
jabłoń odm.
'Scarlet'

Dorasta do 11 m. Pokrój luźny, wąski, pędy boczne zwisające.
Liście młode czerwone, później zielone, błyszczące. Kwiaty
ciemnoróżowe, V-VI. Owoce żółto-czerwone. Preferuje gleby
zasobne, wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Malus toringo sargentii
jabłoń japońska
'sargentii'

2-3m Pokrój rozłożysty, nieregularny. Liście zielone, niekiedy
klapowane. Kwiaty białe, bardzo liczne, V. Owoce kuliste, bardzo
liczne, czerwone, na długich szypułkach. Wymagania niewielkie,
gleby umarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25

Metasequoia
glyptostroboides

metasekwoja
chińska

25-35m Pokrój stozkowy, później cylindryczny. Igły sezonowe,
miękkie, jasnozielone. Wymaga gleb wilgotnych, podmokłych, st.
słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr.  400- 450

Ostrya carpinifolia
chmielograb
europejski

10-15m Pokrój jajowaty, później zaokraglony. Liście jajowate,
zaostrzone, ciemnozielone. Kwiaty niepozorne. Owoce
przypominające chmielowe szyszki, jasnobrązowe. Preferuje gleby
alkaliczne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Philadelphus 'Lemoinei'
jaśminowiec
'Lemoinei'

1-2 m. Pokrój luźny, rozłożysty. Liście zielone, eliptyczne.  Kwiaty
czystobiałe, pojedyncze, silnie pachnące, IV. Preferuje gleby
gliniaste, przepuszczalne, wapienne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Philadelphus coronarius
jaśminowiec
wonny

3-4m Pokrój luźny, wyprostowany. Liście ciemnozielone eliptyczne,
matowe, szorstkie. Kwiaty kremowobiałe, ze złotymi pręcikami,
silnie pachnące, V-VI. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne,
wapienne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Philadelphus hybrida
'Erectus'

jaśminowiec
'Erectus'

1,5-2m Pokrój nieregularny, liście ciemnozielone, wydłużone,
jajowate. Kwiaty czystobiałe, pojedyńcze, V. Wymaga gleb
żyznych, gliniastych, średnio wilgotnych oraz stanowisk
słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100

Philadelphus hybrida
'Schneesturm'

jaśminowiec
'Schneesturm'

2-3m  Pokrój nieregularny, pędy przewisające. Liście eliptyczne,
zaostrzone, ciemnozielone, matowe, pomarszczone. Kwiaty białe,
pełne, silnie pachnące,
w gronach, VI. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych,
st. słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
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Philadelphus hybrida
'Virginal'

jaśminowiec
'Virginal'

2,5-3 m Pokrój wyprostowany,gałęzie przewisające. Liście
eliptyczne, zaostrzone, matowe, zielone, pmarszczone. Kwiaty
białe, pełne, w gęstych gronach, VI, silnie pachnące. Wymaga gleb
wilgotnych, zasobnych, st. słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200

Physocarpus opulifolius
'Dart's Gold'

pęcherznica
kalinolistna 'Dart's
Gold'

2-3 m Pokrój zaokrąglony, pędy wyprostowane, różowo brązowe.
Liscie klapowane, ząbkowane, żółte. Kwiaty białe, zebrane w
baldachy, VI-VII. Owoce czerwone, pęcherzykowate. Wymagania
niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Physocarpus opulifolius
'Diabolo'

pęcherznica
kalinolistna
'Diabolo'

2-3 m Pokrój nieregularny, pędy przewieszajace się. Liście
klapowane, ciemnoczerw., pomarszczone. Kwiaty kremowo białe
zebrane w baldachy na końcach pędów, VI-VII. Owoce
pęcherzykowate, brązowe. Wymagania niewielkie, st. słoneczne,
pólcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 225

Picea abies świerk pospolity

20-30 m Pokrój stożkowy. Igły ciemnozielone. Owoce cylindryczne,
wiszące szyszki, brązowe. Preferuje gleby świeże, dost. wilgotne,
piaszczysto-gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  250- 275

Picea glauca 'Conica'
świerk biały
'Conica'

Dorasta do 2 m. Pokrój stożkowy, zwarty. Igły miękkie, zielone,
młode jasnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne,
wilgotne, oraz stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.   80- 100
Sol 4x szk. z BDr.  100- 125
Sol 5x szk. z BDr.  125- 150

Picea omorika świerk serbski

15-20m  Pokrój wąski, stożkowy, pędy wygięte łukowato. Igły
ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe
szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska
słoneczne.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200
3x szk. z bryłą  200- 225
3x szk. z bryłą  225- 250
3x szk. z bryłą  250- 275

Picea omorika świerk serbski

15-20m  Pokrój wąski, stożkowy, pędy wygięte łukowato. Igły
ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe
szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska
słoneczne.

3x szk. z bryłą  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  275- 300
Sol 4x szk. z BDr.  250- 275
Sol 5x szk. z BDr.  275- 300
Sol 5x szk. z BDr.  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.  350- 400

Picea pungens świerk kłujący

15-20m  Pokrój stożkowaty, regularny. Igły srebrnozielone, kłujące.
Owoce podłużne, jajowate, jasnobrązowe. Preferuje gleby
umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200

Picea pungens glauca
świerk kłujący
'Glauca'

15-20m  Pokrój stożkowaty, równomierny. Igły stalowoniebieskie,
kłujące, sztywne. Owoce podłużne, jajowate, jasnobrązowe.
Wymagania jak P. pungens.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275
Sol 5x szk. z BDr.  275- 300

Pinus cembra sosna limba

5-10 m Pokrój wąsko stożkowy. Igły zielono niebieskie z białymi
paskami, zebrane w pęczki po 5. Owoce jajowate, początkowo
fioletowe, później brązowe szyszki. Wymagania niewielkie,
stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.  150- 175
Sol 6x szk. z BDr.  175- 200
Sol 6x szk. z BDr.  200- 225
Sol 6x szk. z BDr.  225- 250
Sol 7x szk. z BDr.  275- 300

Pinus leucodermis sosna bośniacka

7-9 m  Pokrój szerokostożkowy, pędy sztywnie. Igły podwójne,
sztywne, szpiczaste, ciemnozielone. Owoce jajowate, ciemno
brązowe szyszki. Preferuje gleby świeże, przepuszczalne, st.
słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.  150- 175

Pinus mugo 'Carsten's
Wintergold'

sosna górska
'Carsten's
Wintergold'

Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, karłowy, zaokrąglony. Igły
podwójne, jasnozielone, zimą żółkną. Wymagania niewielkie,
stanowiska słoneczne.
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Pinus mugo 'Carsten's
Wintergold'

sosna górska
'Carsten's
Wintergold'

Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, karłowy, zaokrąglony. Igły
podwójne, jasnozielone, zimą żółkną. Wymagania niewielkie,
stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą   40-  50
Sol 4x szk. z bryłą   50-  60
Sol 4x szk. z bryłą   60-  70

Pinus mugo 'Gnom'
sosna górska
'Gnom'

2-3m  Pokrój kulisty, później szeroko stożkowy. Igły podwójne,
błyszczące, ciemnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne,
zasobne, st. słoneczne, do półcienistych.

3x szk. z bryłą   40-  50
Sol 4x szk. z BDr.   50-  60
Sol 4x szk. z BDr.   60-  70

Pinus mugo mughus
sosna górska
kosodrzewnia

2-3 m Pokrój szeroki nieregularny, pędy płaskie, wzniesione. Igły
podwójne, ciemnozielone. Owoce małe, jajowate, zaostrzone,
żółtobrązowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st.
słoneczne do półcienistych.

3x szk. z bryłą   30-  40
3x szk. z bryłą   35-  40
3x szk. z bryłą   40-  50
3x szk. z bryłą   50-  60
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x   60-  80
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  100- 125

Pinus mugo pumilio
sosna górska
kosówka

0,8-1 m. Pokrój płasko kulisty, poduszkowy. Igły podwójne, o
zróźnicowanej długości, ciemnozielone, błyszczące. Szyszki małe,
jajowate, zaostrzone, jasnobrązowe. Preferuje gleby
przepuszczalne, zasobne, stanowiska słoneczne do półcienistych.

3x szk. z bryłą   30-  40
Sol 4x szk. z bryłą   40-  50
Sol 4x szk. z bryłą   50-  60
Sol 4x szk. z bryłą   60-  80

Pinus nigra nigra sosna czarna

20-30 m Pokrój szerokostożkowy, późnej parasolowaty. Igły długie,
podwójne, ciemnozielone, kłujace. Owoce jajowate, brązowe.
Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200
3x szk. z bryłą  200- 225
3x szk. z bryłą  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  250- 275
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x  450- 500
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   16-  18
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   18-  20

Pinus nigra pyramidata
(Fastigiata)

sosna czarna
'Pyramidata'
(Fastigiata)

10-12 m Pokrój smukły, stożkowy. Igły podwójne, ciemnozielone,

Pinus nigra pyramidata
(Fastigiata)

sosna czarna
'Pyramidata'
(Fastigiata)

10-12 m Pokrój smukły, stożkowy. Igły podwójne, ciemnozielone,
kłujące. Owoce jasnobrązowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne,
przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 4x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175

Pinus parviflora 'Negishi'
sosna
drobnokwiatowa
'Negishi'

4-6m Pokrój szeroko stożkowy, luźny. Igły szaroniebieskie, zebrane
w pęczki po 5. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche,
stanowiskia słoneczne.

4x szk. z bryłą   80- 100
4x szk. z bryłą  100- 125
4x szk. z bryłą  125- 150

Pinus parviflora Tempelhof
sosna
drobnokwiatowa
'Tempelhof'

7-10 m Pokroj szeroki, nieregularny, luźny, wzniesiony. Igły
srebrzyście niebieskie, zebrane w pęczki po 5. Owoce okrągławe,
najpierw zielone, później szaro brązowe. Preferuje gleby
przepuszczalne, nie za suche, st, słoneczne.

4x szk. z BDr.  100- 125
4x szk. z BDr.  125- 150
4x szk. z BDr.  150- 175
4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
4x szk. z BDr.  225- 250

Pinus strobus sosna wejmutka

20-30m Pokrój stożkowaty, później szerszy nieregularny. Igły
szarozielone zebrane w pęczki po 5, miękkie, cienkie. Owoce
cylindryczne, brązowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne,
przepuszczalne, st. słoneczne, półcieniste.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 300
Sol 5x szk. z BDr.  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.  400- 450
Sol 5x szk. z BDr.  450- 500

Pinus sylvestris sosna pospolita

15-20 m Pokrój zmienny, szerokostożkowy, parasolowaty. Igły
podwójne, szarozielone, lekko skręcone. Owoce jajowate,
szarobrązowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st.
słoneczne.

3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  175- 200
3x szk. z bryłą  200- 225
4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.              100-125 x  175- 200



PStrona 19

W celu zakupu innych parametrów i gatunków roslin prosimy o wyslanie zapytan ofertowych.
Szkólka Kalawa sp.z.o.o.,  info@szkolka-kalawa.pl , www.szkolka-kalawa.pl 

Strona 19

W celu zakupu innych parametrów i gatunków roslin prosimy o wyslanie zapytan ofertowych.
Szkólka Kalawa sp.z.o.o.,  info@szkolka-kalawa.pl , www.szkolka-kalawa.pl 

Pinus sylvestris sosna pospolita

15-20 m Pokrój zmienny, szerokostożkowy, parasolowaty. Igły
podwójne, szarozielone, lekko skręcone. Owoce jajowate,
szarobrązowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st.
słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.              125-150 x  275- 300
Sol 5x szk. z BDr.              125-150 x  225- 250
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x  300- 350
Sol 7x szk. z BDr.              300-400 x  450- 500
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 4x szk. z BDr.   18-  20
Bonsai 7x szk. zBDr.  Szer. 150-200  225- 250
Bonsai 7x szk. zBDr.  Szer. 150-200  250- 275

Pinus sylvestris 'Watereri'
sosna pospolita
'Watereri'

3-4m  Pokrój szeroko stożkowy. Igły podwójne, stalowo niebieskie,
mocniej skręcone. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st.
słoneczne.

3x szk. z bryłą   60-  70
Sol 4x szk. z BDr.   80- 100
Sol 5x szk. z BDr.               80-100 x  100- 125
Sol 5x szk. z BDr.               80-100 x  125- 150

Pinus wallichiana sosna himalajska

15-20 m. Pokrój luźny, szerokostożkowy. Igly zielone, z białymi
paskami, zebrane po 5, długie, cienkie. Owoce początkowo stojące
zielone, później wiszące, jasnobrązowe. Preferuje gleby zasobne,
przepuszczalne, st. słoneczne.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
4x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275
Sol 5x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x  350- 400

Platanus acerifolia platan klonolistny

18-25 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście duże, klapowane,
jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby świeże,
wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska
słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   35-  40
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   40-  45

Platanus acerifolia 'Alphens
Globe'

platan klonolistny
'Alphens Globe'

18-25 m Pokrój kulisty, zaokrąglony. Liście duże, klapowane,
jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby świeże,
wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska
słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Prunus av.'Fr.Rote
Meckenheimer'       CAC

wisnia 'Frühe Rote
Meckenheimer'
3.KW

5-10 m. Pokrój szeroko stożkowy, parasolowaty. Liście zielone,
eliptyczne. Kwiaty biało różowe, IV. Owoce ciemnoczerwone,
słodko-kwaśne, V-VI. Wymaga gleb żyznych, dostateczne
wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Prunus av.'Karina'
CAC

Süßkirsche
'Karina'
7.KW

4-6 m. Pokrój szeroko stożkowy. Liście eliptyczne, piłkowane,
spiczaste. Kwiaty biało różowe, V-VI. Owoce duże,
ciemnoczerwone, okrągłe, słodkie, VIII. Wymaga gleb żyznych,
przepuszczalnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Prunus av.'Kassins
Fr.Herzkirsche'     CAC

Süßkirsche
'Kassins Frühe
Herzkirsche'2.KW

4-6 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście zielone,
eliptyczne. Kwiaty białe, IV. Owoce czerwone, słodko-kwaśne,
V-VI. Preferuje gleby zasobne, żyzne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Prunus av.'Lapins'
CAC

wisnia 'Lapins'
7.KW

5-10 m Pokój luźny, zaokrąglony. Liście zielone, eliptyczne, Owoce
brązowo czerwone, duże, słodkie, odporne na spękanie, poł VII.
Wymaga gleb przepuszczalnych, średnio wilgotnych, stanowisk
słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12

Prunus avium czereśnia ptasia

10-15 m Pokrój szeroko stożkowy, zaokrąglony. Liście podłużne,
jajowate, zielone. Kwiaty białe, IV-V. Owoce czarno-czerwone,
jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st.
słoneczne, do półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   40-  45

Prunus avium 'Plena'
czereśnia ptasia
'Plena'

8-10 m Pokrój szeroko stożkowy, później zaokraglony. Liście
długie, zielone. Kwiaty białe, pełne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste,
wapienne, zasobne, st. słoneczne.
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Prunus avium 'Plena'
czereśnia ptasia
'Plena'

8-10 m Pokrój szeroko stożkowy, później zaokraglony. Liście
długie, zielone. Kwiaty białe, pełne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste,
wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900   40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900   45-  50

Prunus cerasifera 'Nigra'
śliwa wiśniowa
'Nigra'

4-6 m  Pokrój zaokrąglony, szeroko stożkowy. Liście
ciemnobrązowe. Kwiaty różowe, liczne, przed rozwojem liści, III-IV.
Owoce, ciemno czerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste,
wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Prunus eminens
'Umbraculifera'

wiśnia osobliwa
'Umbraculifera'

1-4 m Pokrój regularny, kulisty. Liście odwrotnie jajowate,
błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty białe, IV-V.  Owoce
ciemnoczerwone, małe, kwaśne. Preferuje gleby gliniaste,
wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   16-  18
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   25-  30

Prunus hybrida 'Accolade'
wiśnia hybrida
'Accolade'

4-6m Pokrój szeroki, rozłożysty. Liście eliptyczne, średnio zielone,
jesienią żółte. Kwiaty różowe, półpełne, IV. Preferuje gleby
gliniaste, wapienne, zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350

Prunus kurilensis 'Ruby'
CAC

wiśnia japońska
'Ruby'

1,5-2 m Pokrój wąski, rozkrzewiony. Liście zielone, eliptyczne,
szpiczaste. Kwiaty biało-różowe, obficie kwitnie, III-IV. Wymaga
gleb zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z bryłą  200- 225
Sol 3x szk. z BDr.  150- 200

Prunus maackii 'Amber
Beauty'

wiśnia maackii
'Amber Beauty'

8-12 m. Pokrój jajowaty, gęsto rozgałęziony. Kora gładka,
błyszcząca, jasnobrązowa. Liście jasnozielone. Kwiaty kremowo
białe, zwieszone, w pęczkach, IV-V. Owoce czarne, małe. Preferuje
gleby przepuszczalne, wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   30-  35

Prunus sargentii wiśnia sargentii

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrglony, wzniesiony. Liście eliptyczne,
zaostrzone, młode brązowe, później zielenieją. Kwiaty różowe,
pojedyncze, IV-V. Owoce kuliste, czarnoczerw. jadalne. Preferuje
gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35

Prunus serrulata
'Amanogawa'

wiśnia piłkowana
'Amanogawa'

4-6 m Pokrój wąski, później odwrotnie jajowaty. Liście eliptyczne,
długie, zaostrzone, pilkowane, zielone. Kwiaty jasnoróżowe, IV-V.
Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st.
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.  300- 350

Prunus serrulata 'Kanzan'
wiśnia piłkowana
'Kanzan'

6-8 m. Pokrój odwrotnie stożkowy, później pędy zwisają. Liście
eliptyczne, zaostrzone, piłkowane, zielone, błyszczące. Kwiaty
ciemnoróżowe, gęste, IV. Preferuje gleby zasobne, wapienne, st.
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  175- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 pęd.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   35-  40

Prunus serrulata
'Kiku-shidare'

wiśnia piłkowana
'Kiku-shidare'

3-5 m Pokrój płaski, zaokrąglony, liście eliptyczne, zaostrzone,
piłkowane, błyszczące, zielone. Kwiaty różowe, pełne, IV-V.
Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st.
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200   25-  30
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   30-  35
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   35-  40
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Prunus serrulata 'Royal
Burgundy'

wiśnia piłkowana
'Royal Burgundy'

4-6 m Pokrój odwrotnie stożkowy, pedy wzniesione. Liście
fioletowo-purpurowe. Kwiaty ciemnoróżowe, pełne, V. Preferuje
gleby zasobne, piaszczysto-giniaste, wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr.  300- 350

Prunus subhirtella '
Autumnalis'

wiśnia różowa
'Autumnalis'

4-5m Pokrój szerokostożkowy, luźny. Liście wąskie, jajowate,
spiczaste, zielone. Kwiaty biało różowe, IV. Preferuje gleby
zasobne, piaszczysto-gliniaste, wapienne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  350- 400

Prunus subhirtella
'Autumnalis  Rosea'

wiśnia różowa
'Autumnalis
Rosea'

5-10 m Pokrój szeroki, gesty, pędy przewisające. Liście eliptyczne,
zielone, błyszczące. Kwiaty półpełne, różowe,  V, niekiedy zakwita
ponownie tuż po zrzuceniu liści, w XI. Preferuje gleby zasobne, st.
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr.  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350

Pseudotsuga menziesii
caesia

daglezja zielona

25-35 m Pokrój stożkowy, luźny. Igły szarozielone. Owoce
podłużne, jajowate, jasnobrązowe szyszki. Preferuje gleby
przepuszczalne, zasobne, st. słoneczne do półcienistych.

z bryłą   80- 100
z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x  300- 350

Pterocarya fraxinifolia
skrzydłorzech
kaukaski

12-16 m. Pokrój szeroko zaokrąglony. Liście podłużne, blyszczące,
ciemnozielone, spodem jaśniejsze pierzaste. Kwiaty niepozorne.
Owoce dekoracyjne skrzydlaki. Preferuje gleby głębokie, wilgotne,
stanowiska słoneczne do półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   30-  35

Pyrus ' Lukasówka'
grusza
'Lukasówka'

5-10 m Pokrój zaokrąglony. Liście jasnozielone. Kwiaty białe,
pojedyńcze, VI. Owoce zielonkawożółte, z czerwonym rumieńcem,
słodko-winne, IX-X. Preferuje gleby żyzne, lekko kwaśne,
umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Pyrus 'Conference'
grusza
'Konferencja'

5-10 m Pokrój szeroko stożkowy. Owoce zielonkawo brązowe,
słodkie, X. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, zasobne,
alkaliczne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25

Pyrus calleryana
'Chanticleer'

grusza
drobnoowocowa
'Chanticleer'

7-9 m Pokrój wąskostożkowy, równomierny. Liście jajowate,
błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty liczne, białe, IV-V. Owoce małe,
zielone, niepozorne. Preferuje gleby świeże, zasobne, st.
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Quercus palustris dąb błotny

15-20m  mittel  B:gezähnt  Herbstfärbung saurer Boden

Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  300- 350

Quercus palustris 'Green
Dwarf'

dąb błotny 'Green
Dwarf'

2-3 m Pokrój kulisty. Liście błyszczące, zielone, klapowane z
ostrymi ząbkami jesienią piękne, czerwone. Wymaga gleb
pruchnicznych, wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Quercus robur dąb szypułkowy

25-35m  Pokrój stożkowaty, lużny. Liście wydłużone, odwrotnie
jajowate, klapowane, blyszczące, ciemnozielone. Owoce na
szypółce, podłużne, jajowate, os. w miseczce. Preferuje gleby
wilgotne , gliniaste, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Quercus robur 'Fastigiata
Koster'

dąb szypułkowy
'Fastigiata Koster'

15-20m Pokrój kolumnowy, wąski. Liście i owoce jak u Q. robur.
Preferuje gleby świeże, wilgotne, gliniaste, st. słoneczne.

KrzD 3x szk. z BDr.  350- 400
KrzD 3x szk. z BDr.  400- 450
Sol 4x szk. z BDr.  450- 500
Sol 4x szk. z BDr.  500- 600

Quercus rubra dąb czerwony

20-30m  Pokrój szeroko stożkowy, zaokrąglony. Liście podłużne,
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Quercus rubra dąb czerwony

20-30m  Pokrój szeroko stożkowy, zaokrąglony. Liście podłużne,
klapowane, klapy zaostrzone, ciemnozielone, jesienią czerwone.
Preferuje gleby świeże, piaszczysto-gliniaste, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35

Rhus typhina sumak octowiec

4-6 m Pokrój płaski, zaokraglony. Pędy owłosione. Liście podłużne,
lancetowate, piłkowane, jasnoziel. pierzaste. Kwiaty zielonkawe,
wzniesione wiechy, na końcach pędów, VI-VII. Owoce w wiechach,
czerwone owłosione. Wymagania niewielkie, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 pęd.  200- 250
Sol 4x szk. z BDr. 5- 7 pęd.  250- 300

Rhus typhina 'Dissecta'
sumak octowiec
'Dissecta'

2,5-4 m Pokrój zaokraglony, szeroki. Pędy owłosione. Liście
podłużne, lancetowate, mocno powcinane, jasnoziel. pierzaste.
Kwiaty zielonkawe, wzniesione wiechy, na końcach pędów, VI-VII.
Owoce w wiechach, czerwone owłosione. Wymagania niewielkie,
st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.  150- 200

Rhus typhina 'Tiger Eyes'
'R'

sumak octowiec
'Tiger Eyes' 'R'

1-2 m Pokrój rozłożysty. Pędy owłosione. Liście podłużne,
lancetowate, mocno powcinane, żółtawe, jesienią szkarłatne,
pierzaste. Kwiaty niepozorne. Owoce w wiechach, czerwone,
owłosione. Wymagania niewielkie, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 pęd.   80- 100

Robinia pseudoacacia
'Frisia'

robinia akacjowa
'Frisia'

9-12 m Pokrój wąskostożkowy, luźny. Liście owalne, ciemnoziel.
młode pomarańczowo-żółte. Kwiaty białe, zebrane w wiszące
grona, pachnące, VI. Owoce brązowe strąki. Preferuje gleby
zasobne, gliniaste, przepuszczane, st. słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   40-  45

Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'

robinia akacjowa
'Umbraculifera'

5-6m  Pokrój regularnie kulisty. Liście owalne, zielone, pierzaste.
Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby świeże, zasobne,
przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   18-  20
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   20-  25
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150   25-  30

Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'

robinia akacjowa
'Umbraculifera'

5-6m  Pokrój regularnie kulisty. Liście owalne, zielone, pierzaste.
Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby świeże, zasobne,
przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   40-  45
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   45-  50
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   50-  55
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  200-300   60-  65

Salix alba wierzba biała

15-20 m Pokrój zaokrąglony. Pędy ukośnie wzniesione. Liście
długie, lancetowate, ciemno sinozielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty
i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne,
stanowiska słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.   50-  60
SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 700-900   60-  70

Salix alba 'Liempde'
wierzba biała
'Liempde'

20-25 m Pokrój wąskostożkowy, rozgałęziony. Liście długie,
lancetowate, szare, spodem jaśniejsze. Kwiaty i owoce niepozorne.
Prefruje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st. słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 700-900   50-  60

Salix alba 'Tristis'
wierzba biała
'Tristis'

15-20 m Pokrój zaokrąglony. Pędy żółte, zwisłe. Liście długie,
lancetowate, matowe, jasnozielone, spodem jaśniejsze. Kwiaty i
owoce niepozorne. Prefruje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st.
słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.   30-  35
Sol.Hochstämme 4xv.mDb 300-400   40-  45
Sol.Hochstämme 5xv.mDb 400-600   45-  50
Sol.Hochstämme 5xv.mDb 400-600   50-  60

Sambucus nigra bez czarny

5-7 m Pokrój nieregularny, szeroki. Liście pierzaste, eliptyczne.
Kwiaty kremowobiałe, małe zebrane w podbaldachy, VI. Owoce
okrągłe, czarne, VIII. Roślina tolerancyjna w stos. do gleb. st.
słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250
Sol 3x szk. z bryłą  250- 300

Sambucus racemosa bez koralowy

3-4 m Pokrój luźny, nieregularny. Liście pierzaste, eliptyczne
Kwiaty żółtozielone baldachy, IV-V. Owoce czerwone, okrągłe, VII
do zimy. Niewymagający. Preferuje st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250
Sol 3x szk. z bryłą  250- 300

Sambucus racemosa
'Plumosa Aurea'

bez koralowy
'Plumosa Aurea'

2-3 m Pokrój nieregularny, ażurowy. Liście pierzaste, eliptyczne,
żółtozielone. Kwiaty duże, żółto białe, półbaldachy, VII. Owoce
kuliste, jasnoczerwone.
Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
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Sambucus racemosa
'Plumosa Aurea'

bez koralowy
'Plumosa Aurea'

2-3 m Pokrój nieregularny, ażurowy. Liście pierzaste, eliptyczne,
żółtozielone. Kwiaty duże, żółto białe, półbaldachy, VII. Owoce
kuliste, jasnoczerwone.
Wymagania niewielkie, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Sorbaria sorbifolia
tawlina
jarzębolistna

2-4m Pokrój wyprostowany, nieregularny, liście wąskie, zaostrzone,
zielone, pierzaste. Kwiaty kremowe, zebrane w długie, szczytowe
wiechy, VI-VII. Wymagania niewielkie, st. słoneczne do
półcienistych.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Sorbus 'Joseph Rock'
jarząb 'Joseph
Rock'

5-10 m Pokrój wąski, kolumnowy. Liscie pierzaste, eliptycze,
zieloe,jesienią czerwone. Kwiaty białe w baldachach, V. Owoce
żółte, utrzymują się jeszcze po opadnięciu liści. Preferuje gleby
umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Sorbus aria 'Magnifica'
jarząb mączny
'Magnifica'

8-10 m Pokrój wąsko stożkowy, później szeroki. Liście owalne
eliptyczne, pokryte kutnerem. Kwiaty białe w baldachogronach,
V-VI. Owoce czerwone, okrągłe, jadalne, X-XI. Preferuje gleby
suche, piaszczysto-glin., st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   25-  30

Sorbus aucuparia jarząb pospolity

8-12 m Pokrój jajowaty, luźny, kulisty. Liście pierzaste, jesienią
żółte. Kwiaty białe, płaskie wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okrągłe.
Preferuje gleby suche, piaszczysto-gliniaste, żyzne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.    2 Ppodst.  400- 500
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 Ppodst.  250- 300
Sol 3x szk. z bryłą  3- 4 Ppodst.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  400- 500
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700   35-  40

Sorbus aucuparia 'Edulis'
jarząb pospolity
'Edulis'

10-15 m Pokrój wąskojajowaty, luźny. Liście jak u S. aucuparia,
tylko większe, mocno zielone. Owoce kuliste,  czerwone, jadalne.
Preferuje gleby żyzne, przepuszczale, pruchniczne, st. słoneczne
do polcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Sorbus aucuparia
'Fastigiata'

jarząb pospolity
'Fastigiata'

5-8m Pokrój wąsko kolumnowy, później niemal stożkowaty, Liście
jak S. aucuparia, tylko ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty białe,
płaskie podbaldachy, V-VI. Owoce czerwone, kuliste. Wymagania
niewielkie, st. słoneczne do pólcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Sorbus aucuparia 'Pendula' jarząb pospolity

6-12 m Pokrój parasolowaty, zwisły. Liście jasnozielone, wąsko
lancetowate, pierzaste. Owoce czerwone, kuliste w podbaldachach.
Wymagania jak u S. aucuparia, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Sorbus commixta
jarząb
dalekowschodni

5-10 m Pokrój krzewiasty, rozłożysty. Liście podłużne, piłkowane,
zielone jesienią czerwone. Kwiaty białe, zebrane w baldachogrona.
Owoce małe, intensywnie czerwone, VIII-IX. Preferuje gleby
zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18

Sorbus intermedia
'Brouwers'

jarząb szwedzki
'Brouwers'

8-12 m Pokrój równomierny, stożkowy, później luźniejszy. Liście
owalne, karbowane, ciemnozielone, spodem jasne. Kwiaty białe,
zebrane w płaskie wiechy V-VI. Owoce okrągłe, czerwone, IX.
Wymaga gleb wilgotnych gliniastych, żyznych, st. słonecznych
półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500   20-  25

Sorbus thuringiaca
'Fastigiata'

jarząb turyngski
'Fastigiata'

6-10 m Pokrój zwarty, stożkowy, później jajowaty. Liście jajowate,
mocno karbowane, zielone. Kwiaty białe zebrane w wiechy, V-VI.
Owoce czerwone, okrągłe, VIII-IX. Niewymagający, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Spiraea arguta tawuła wczesna

1,5-2 m. Pokrój luźny, pędy rozgałęzione. Liście małe, odwrotnie
jajowate, jasnozielone. Kwiaty śnieżnobiałe, liczne, IV-V, silnie
pachnące. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Spiraea cinerea 'Grefsheim'
tawuła szara
'Grefsheim'
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Spiraea cinerea 'Grefsheim'
tawuła szara
'Grefsheim'

1,5-2 m Pokrój zakrąglony, nieregularny, pędy przewieszające się.
Liście wąskie, matowo zielone. Kwiaty śnieżnobiałe, bardzo liczne,
IV. Preferuje gleby zasobne, znosi cięcie. Stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175

Spiraea nipponica
'Snowmound'

tawuła nippońska
'Snowmound'

1,5-2m Pokrój rozłożysty, pędy przewisające. Liście drobne,
wąskie, ciemnozielone. Kwiaty białe, obficie kwitnące, VI.
Wymagania niewielkie. Stanowiska słoneczne, do półcienistych.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150

Spiraea vanhouttei
tawuła van
Houtte'a

Dorasta do 2,5 m Pokrój nieregularny, pędy przewisające. Liście
rombowate, klapowane, ciemnozielone. Kwiaty czysto białe,
zebrane w płaskie baldachogrona, V-VI. Niewymagający, preferuje
st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Syringa meyeri 'Palibin'
lilak Meyera
'Palibin'

Dorasta do 1 m. Pokrój kulisty. Kwiaty jasnoróżowe, w
stożkowatych kwiatostanach, pachnąnce, V- VI. Preferuje gleby
żyzne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

3x szk. z bryłą   40-  50
3x szk. z bryłą   60-  80
Pn 3x szk. z BDr.    Korona wielolet.   WysPn.   90-
Pn 3x szk. z BDr.    Korona wielolet.   WysPn.  110-
Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125

Syringa vulg.'Beauty of
Moskou'  -R-

Lilak 'Krasavitsa
Moskvy'  -R-

2,5-3 m. Pokrój wzniesiony, gęsto rozgałęziony. Liście sercowate,
jasnozielone. Kwiaty jasno różowe, pełne, zebrane w luźne, stojące
wiechy, V. Wymaga gleb żyznych, stanowisk słonecznych, cepłych.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175

Syringa vulg.'Nadeshda'
lilak pospolity
'Nadeshda'

4-6 m Pokrój pionowy, zaokraglony, Liście sercowate, jasnozielone.
Kwiaty fioletowo niebieskie w sterczących wiechach, V. Wymaga
gleb żyznych, ciepłych i słonecznych stanowisk.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150

Syringa vulg. 'Sensation' lilak pospolity

Syringa vulg. 'Sensation'
lilak pospolity
'Sensation'

2-3 m Pokrój rozłożysty. Liście sercowate, jasnozielone. Kwiaty
purpurowe z białym brzegiem, V. zebrane w stojące wiechy.
Preferuje gleby żyzne, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175

Syringa vulgaris 'Andenken
an L.Späth'

lilak pospolity
'Andenken an
L.Späth'

3-4 m Pokrój nieregularny. Liście sercowate, jasnozielone. Kwiaty
ciemnopurpurowo czerwone w wiechach, V. Preferuje gleby żyzne,
stanowiska ciepłe, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175

Syringa vulgaris 'Charles
Joly'

lilak pospolity
'Charles Joly'

3-4m Pokrój nieregularny, zaokrąglony. Liście jasnozielone,
sercowate. Kwiaty purpurowo czerwone, pełne, zebrane w wiechy,
V. Gleby żyżne, st. ciepłe, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175

Syringa vulgaris 'Katherine
Havemeyer'

lilak pospolity
'Katherine
Havemeyer'

3-4m Pokrój nieregularny. Liście sercowate, zielone, błyszczące.
Kwiaty półpełne, lawendowo różowe, w wiechach V. gleby żyzne,
st. słoneczne, przepuszczalne.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150

Syringa vulgaris 'Michel
Buchner'

lilak pospolity
'Michel Buchner'

3-4m Pokrój nieregularny. Liście jasnozielone, sercowate. Kwiaty
duże, pełne, purpurowe z białym wnętrzem, bardzo liczne,
pachnąnce, V. Preferuje gleby żyzne, stanowiska ciepłe,
słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125

Syringa vulgaris 'Mme.
Lemoine'

lilak pospolity
'Mme. Lemoine'

3-4m  Pokrój nieregularny. Liście zielone, sercowate. Kwiaty duże,
pełne, czystobiałe, pachnąnce, V. Preferuje gleby żyzne, ciepłe,
słoneczne stanowiska.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175
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Syringa vulgaris 'Primrose'
lilak pospolity
'Primrose'

3-4m Pokrój rozłożyty, pędy rozgałęzione. Liście jasnozielone,
sercowate. Kwiaty zabarwione na żółto, w wiechach, V. Wymaga
gleb żyznych, st. ciepłych, słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 3x szk. z BDr.  150- 175

Taxus baccata cis pospolity

2-5 m Pokrój stożkowy, luźny, zagęszcza się przy cięciu. Igły
ciemnozielone, miękkie. Owoce czarne, trujące, w czerwonej
osnówce. Preferuje gleby żyzne wilgotne. Rośnie na wszystkich
stanowiskach.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
4x szk. z BDr.  150- 175
4x szk. z BDr.  175- 200
4x szk. z BDr.  200- 225
4x szk. z BDr.  225- 250

Taxus baccata 'David'
cis pospolity
'David'

1,5-3 m. Pokój kolumnowy, pędy sztywne, wyprostowane. Igły
jasnozielone, żółtawe. Wymagania jak T. baccata.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125

Taxus baccata 'Fastigiata
Aurea'

cis pospolity
'Fastigiata Aurea'

1,5-2 m Pokrój kolumnowy, pędy wyprostowane. Młode pędy i igły
jasnożółte, później igły z żółtym obrzeżeniem. Wymagania jak u T.
baccata, w st. słonecznych lepiej się wybarwia.

Sol 3x szk. z BDr.   80- 100
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125
Sol 3x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175

Taxus baccata 'Fastigiata
Robusta'

cis pospolity
'Fastigiata
Robusta'

3-5 m Pokrój wąski, kolumnowy, pędy sztywne, wyprostowane. Igły
ciemnozielone, miękkie. Wymagania jak u T. baccata.

3x szk. z bryłą   60-  80
3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
C 5   60-  70
Sol 4x szk. z bryłą  100- 120

Taxus baccata
'Semperaurea'

cis pospolity
'Semperaurea'

1-2m Pokrój szeroki, rozłożysty. Igły jasne, złocistożółte.
Wymagania jak u T. baccata, w st. słonecznych lepiej się wybarwia.

Sol 4x szk. z BDr.   60-  70
Sol 4x szk. z BDr.   80- 100
Sol 5x szk. z BDr.  100- 125
Sol 5x szk. z BDr.  125- 150
Sol 5x szk. z BDr.  150- 175

Taxus media 'Groenland'
cis pośredni
'Groenland'

3-5 m Pokrój nieregularny, gęsty, pędy rozgałęzione. Igły
ciemnozielone. Wymagania jak u T. baccata. Polecany do
formowania.

3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 4x szk. z BDr.               60- 80 x  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.               80-100 x  150- 175
Kula 3x szk. z bryłą   30-  35
Kula 3x szk. z bryłą   35-  40
Kula 4x szk. z bryłą   40-  50
Kula 4x szk. z bryłą   50-  60
Kula 4x szk. z bryłą   60-  70
Kula 5x szk. z BDr.   70-  80
Kula 5x szk. z BDr.   80-  90
Kula 5x szk. z BDr.   90- 100

Taxus media 'Hicksii'
cis pośredni
'Hicksii'

2-3 m Pokrój wyprostowany, szerszy. Igły ciemnozielone.
Wymagania jak T. baccata.

3x szk. z bryłą   70-  80
3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  100- 125
Sol 4x szk. z BDr.  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.  150- 175
Sol 4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.               80-100 x  150- 175
Sol 5x szk. z BDr.               80-100 x  175- 200

Taxus media 'Hillii' cis pośredni 'Hillii'

1,5-3 m Pokrój wyprostowany, pędy rozgałęzione. Igły
ciemnozielone, miękkie. Wymagania jak u T. baccata.

4x szk. z bryłą   40-  60
4x szk. z bryłą   60-  80
4x szk. z bryłą   70-  80
4x szk. z bryłą   80- 100
4x szk. z bryłą  100- 125
4x szk. z bryłą  125- 150

Thuja occidentalis żywotnik zachodni

15-20 m Pokrój stozkowaty, luźny. Młode liście w postaci igiełek,
później łuskowate zielone. Owoce młode żółtawe, później brązowe
szyszkojagody. Preferuje gleby żyzne, wilgotne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.  350- 400
Sol 5x szk. z BDr.  400- 450

Thuja occidentalis 'Brabant'
żywotnik zachodni
'Brabant'

3-5 m Pokrój wąsko stożkowy, luźny. Igły zielone, łuskowate.
Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

4x szk. z bryłą  125- 150
4x szk. z bryłą  150- 175
4x szk. z bryłą  175- 200
4x szk. z bryłą  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 275
Sol 4x szk. z BDr.  275- 300
Sol 4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 4x szk. z BDr.  350- 400
Sol 4x szk. z BDr.  400- 450
Sol 4x szk. z BDr.  450- 500
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Thuja occidentalis 'Brabant'
żywotnik zachodni
'Brabant'

3-5 m Pokrój wąsko stożkowy, luźny. Igły zielone, łuskowate.
Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.  350- 400

Thuja occidentalis 'Danica'
żywotnik zachodni
'Danica'

Krzew karłowy, dorastający do 0,5 m, kulisty, gęsty. Pędy krótkie,
gęsto ułożone, zielone. Wymaga gleb żyznych, dość wilgotnych.
Preferuje stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryłą   60-  70
3x szk. z bryłą   70-  80
3x szk. z bryłą   80-  90

Thuja occidentalis
'Smaragd'

żywotnik zachodni
'Smaragd'

4-6m  Pokrój stożkowy. Pędy ułożone gęsto, w kolorze zielonym.
Wymaga gleb żyznych, lekko kwaśnych, wilgotnych, stanowisk
słonecznych.

3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  150- 175
4x szk. z bryłą  175- 200
4x szk. z BDr.  175- 200
Sol 4x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z bryłą  150- 175
Sol 4x szk. z bryłą  175- 200
Sol 5x szk. z BDr.  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 275
Sol 6x szk. z BDr.  275- 300
Sol 6x szk. z BDr.  300- 350
Sol 6x szk. z BDr.  350- 400

Thuja occidentalis 'Yellow
Ribbon'

żywotnik zachodni
'Yellow Ribbon'

1-2 m Pokrój stozkowy. Pędy złoto żółte, luźnie ułoźone. Wymaga
gleb żyznych, lekko kwaśnch, wilgotnych oraz stanowisk
słonecznych.

3x szk. z bryłą   80- 100
3x szk. z bryłą  100- 125
3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200
3x szk. z bryłą  200- 225
Sol 5x szk. z BDr.  225- 250
Sol 5x szk. z BDr.  250- 300

Thuja orientalis 'Aurea
Nana'

żywotnik
wschodni 'Aurea
Nana'

0,5-1 m Pokrój jajowaty. Pędy gęsto ustawione, złociste, delikatne.
Preferuje gleby zasobne, wilgotne. Stanowiska słoneczne,
osłonięte.

3x szk. z bryłą   60-  70
3x szk. z bryłą   70-  80
3x szk. z bryłą   80-  90

Thuja plicata 'Atrovirens'
żywotnik olbrzymi
'Atrovirens'

12-20 m Pokój stożkowy, luźny. Pędy ciemnozielone. Preferuje
gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne.

Thuja plicata 'Atrovirens'
żywotnik olbrzymi
'Atrovirens'

12-20 m Pokój stożkowy, luźny. Pędy ciemnozielone. Preferuje
gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne.

Sol 5x szk. z BDr.  350- 400
Sol 6x szk. z BDr.  400- 450
Sol 6x szk. z BDr.  450- 500

Thuja plicata 'Martin'
żywotnik olbrzymi
'Martin'

3-5 m Pokrój luźny, wąsko stożkowy. Pędy cimnozielone,
błyszczące. Wymagania gleb gliniastych, pruchnicznych, stanowisk
słonecznych, półcienistych.

3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 225
Sol 4x szk. z BDr.  225- 250
Sol 4x szk. z BDr.  250- 275
Sol 5x szk. z BDr.  300- 350

Tilia americana 'Nova'
lipa amerykańska
'Nova'

25-30 m Pokrój szeroko stożkowy. Liscie duże, sercowate,
zaostrzone, zielone, spodem jasniejsze. Kwiaty drobne, żółto
zielone, miododajne, VII. Gleby głębokie, żyzne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35

Tilia americana 'Redmond'
lipa amerykanska
'Redmond'

20-25 m Pokrój spiczasty, stożkowy. Liście wielkie, sercowate,
zaostrzone, brzegiem postrzępione, zielone, Pędy zimą czerwone.
Kwiaty miododajne. Wymaga gleb głębokich, wilgotnych, st.
słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25

Tilia cordata lipa drobnolistna

15-20 m Pokrój szeroko jajowaty. Liście zaokraglone, małe,
zaostrzone, zielone, jesienią żółte. Kwiaty żółtozielone, pachnące,
miododajne, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, żyzne, st. słoneczne,
półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst.  300- 350
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16

Tilia cordata 'Erecta'
lipa drobnolistna
'Erecta'

15-20m Pokrój stożkowy, jajowaty. Liście małe, zaokrąglone,
sercowate, ciemnozielone, spodem jasniejsze. Kwiaty miododajne,
pachnące, VII. Preferuje gleby zasobne, świeże, średnio wilgotne,
st. słoneczne, ciepłe.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
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Tilia cordata 'Greenspire'
lipa drobnolistna
'Greenspire'

15-20m  Pokrój szerokojajowaty, regularny. Liście małe,
sercowate, zaostrzone, ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty
pachnące, miododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, dobrze rośnie
nawet na suchych. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30

Tilia cordata 'Rancho'
lipa drobnolistna
'Rancho'

12-16 m Pokrój wąsko jajowaty, zwarty, pędy wzniesione gęsto
rozgałęzione, Liście małe, węższe, sercowate, zaostrzone, zielone,
spodem jaśniejsze. Kwiaty pachnące, miododajne, VII. Preferuje
gleby zasobne, średnio wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35

Tilia cordata 'Roelvo'
lipa drobnolistna
'Roelvo'

15-20 m Pokrój szeroko stożkowy, Liście małe, sercowate,
zaostrzone, zielone, spodem jaśniejsze. Preferuje gleby zasobne,
świeże, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Tilia europaea 'Euchlora' lipa krymska

15-20m Pokrój szeroko stożkowy. Pędy żółte. Liście sercowate,
zaostrzone, ciemnozielone, spodem srebrne. Preferuje gleby
zasobne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35

Tilia europaea   'Pallida' lipa szerokolistna

20-25 m Pokój spiczasto stożkowaty, równomierny, gęsty, pędy
ukośnie wzniesione. Liście sercowate, zaostrzone, świeżo zielone,
błyszczące. Preferuje gleby świeże, zasobne, średnio wilgotne, st.
słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35

Tilia platyphyllos lipa wielkolistna

20-25 m Pokrój szeroko stożkowy, jajowaty. Liście duże,
zaokrąglone, zaostrzone, zielone. Preferuje gleby zasobne, lekko
wilgotne, przepuszczalne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst.  200- 250
Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst.  250- 300
Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst.  300- 350
Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst.  350- 400
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   30-  35
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700   40-  45

Tilia platyphyllos 'Rubra'
lipa wielkolistna
'Rubra'

30-35m Pokój szeroko stożkowy, jajowaty. Liście jak T.
platyphyllos, ale żółtawozielone. Kwiaty żółte, pachnące, VI-VII.
Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30

Tilia tomentosa 'Brabant'
lipa srebrzysta
'Brabant'

18-20 m Pokrój stożkowaty, zaokrąglony. Liście sercowate,
zaostrzone, ciemnozielone, błyszczące, spodem srebrnoszare.
Kwiaty ukyte w liściach, pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby
zasobne, lekko wilgotne, świeże, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.   18-  20
Pa 3x szk. z BDr.   20-  25
Pa 4x szk. z BDr.   25-  30
Pa 4x szk. z BDr.   30-  35
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500   25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500   35-  40

Tilia tomentosa 'Silver
Globe'

lipa srebrzysta
'Silver Globe'

2-5 m Pokrój kulisty. Liście sercowate, ciemnozielone, spodem
biało szare. Kwiaty intensywnie pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby
umiarkowanie wilgotne, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   10-  12
Pa 3x szk. z BDr.   12-  14

Tilia tomentosa
'Varsaviensis'

lipa srebrzysta
'Varsaviensis'

20-30 m Pokrój stożkowaty, równomierny. Liście sercowate
ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty
mniej liczne, pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko
wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   16-  18
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Tilia tomentosa
'Varsaviensis'

lipa srebrzysta
'Varsaviensis'

20-30 m Pokrój stożkowaty, równomierny. Liście sercowate
ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty
mniej liczne, pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko
wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.   18-  20

Tsuga canadensis choina kanadyjska

15-20m Pokrój szerokostożkowy, luźny. Igły błyszczące,
ciemnozielone, drobne z białymi paskami. Owoce zaokrąglone,
jasnobrązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, piaszczyste,
przepuszczalne, świeże, stanowiska słoneczne, półcieniste.

3x szk. z bryłą  125- 150
3x szk. z bryłą  150- 175
3x szk. z bryłą  175- 200
4x szk. z bryłą  200- 250
4x szk. z BDr.  175- 200
4x szk. z BDr.  250- 275
4x szk. z BDr.  275- 300
4x szk. z BDr.  300- 350
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  225- 250

Ulmus glabra
'Camperdownii'

wiąz górski
'Camperdownii'

5-10 m Pokrój parasolowaty, pędy zwisłe do dołu. Liście duże,
szorstkie. Wymaga gleb żyznych i dostatecznie wilgotnych,
stanowisk słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,80   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,80   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,80   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20   18-  20

Ulmus hollandica 'Wredei'
wiąz holenderski
'Wredei'

5-10 m Pokój wąski, stożkowaty. Liście szerokie, jajowate,
skręcone, brzegiem faliste, zielone. Preferuje gleby zasobne,
wilgotne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 4x szk. z BDr.  200- 250

Viburnum bodnantense
'Dawn'

kalina bodnantska
Dawn

2-2,5m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liście eliptyczne,
spiczaste, zielone, jesienią ciemnoczerwone. Kwiaty różowe,
zebrane w gęste wiechy, przed rozwojem liści, III-IV. Preferuje
gleby świeże, średnio wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x  200- 250
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x  250- 300

Viburnum burkwoodii kalina Burkwooda

2-2,5m Pokrój rozłożysty, rozkrzewiony. Liście eliptyczne,
ciemnozielone, spodem szare, zimozielone. Kwiaty w pąkach
różowe, rozkwitłe białe, silnie pachną, IV-V. Preferuje gleby świeże,
średnio wilgotne, zasobne, st. słoneczne.

z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125

Viburnum lantana kalina hordowina

2-3 m Pokrój jajowaty, rozkrzewiony. LIście sezonowe, eliptyczne,
pomarszczone, matowe, ciemnozielone, spodem szare. Kwiaty
biale zebrane w półkuliste podbaldachy, V. Owoce okrągłe,
czerwone i czarne. Niewymagająca, lubi wapń. Preferuje st.
słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Viburnum opulus kalina koralowa

3-4 m Pokrój krzaczasty, luźny, silnie rozgałęziony. Liście
klapowane, jasnozielone, spodem szarozielone. sezonowe. Kwiaty
białe, zebrane w podbaldachy, V-VI. Owoce kuliste, czerwone.
Preferuje gleby zasobne, wilgotne, wapienne oraz st. słoneczne i
półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 175
Sol 3x szk. z bryłą  175- 200
Sol 3x szk. z bryłą  200- 250

Viburnum opulus 'Roseum'
kalina koralowa
'Roseum'

3-4 m Pokrój wzniesiony, luźny, nieregularny. Liście jak u V.
opulus. Kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany, białe, przy
przekwitaniu lekko różowe, V-VI. Preferuje gleby wilgotne,
zasobne, wapienne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z bryłą   60-  80
Sol 3x szk. z bryłą   80- 100
Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200

Weigela hybrida 'Bristol
Ruby'

krzewuszka odm.
'Bristol Ruby'

Dorasta do 3 m. Pokrój rozkrzewiony, nieregularny, poźniej pędy
przewisające. Liście podłużne, jajowate, zaostrzone, jasnozielone.
Kwiaty trąbkowate, rubinowe, V-VI. Preferuje gleby zasobne,
stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z bryłą  100- 125
Sol 3x szk. z bryłą  125- 150
Sol 3x szk. z bryłą  150- 200
Sol 3x szk. z BDr.  100- 125


	Abies concolor
	20-25 m, pokrój sto¿kowy, póŸniej szerszy i luŸniejszy. Szyszki cylindryczne, pachn¹ce, pojawiaj¹ sie w X. Wymaga gleb œrednio suchych i stanowisk s³onecznych.

	Abies fraseri
	15-20 m. Pokrój regularny, sto¿kowy, ig³y ciemnozielone, b³yszcz¹ce, spodem jasne, do 2 cm d³. M³ode szyszki fioletowe. Wymaga gleb œrednio wilgotnych, gliniastych i stanowisk s³onecznych.

	Abies koreana
	 4-8m Pokrój regularny, sto¿kowy. Ig³y ciemnozielone, od spodu srebrzyste do 2 cm d³. Szyszki cylindryczne, niebiesko-fioletowe. Preferuje ¿yzne, wilgotne gleby oraz stanowiska s³oneczne lub pó³cieniste. 

	Abies nordmanniana
	20-30 m Pokrój szerokosto¿kowy. Ig³y ciemnozielone do 3 cm d³. Szyszki cylindryczne o 15 cm d³ugoœci. Wymaga ¿yznych i wilgotnych gleb oraz stanowisk s³onecznych.

	Acer campestre
	10-15 m Pokrój szerokosto¿kowy. Liœcie klapowane, jesieni¹ ¿ó³te. Owoce i kwiaty niepozorne. Wymaga gleb œwie¿ych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym oraz stanowisk s³onecznych.

	Acer campestre 'Elsrijk'
	10-15 m, Pokrój szerokosto¿kowy. Liœcie ma³e, klapowane, jesieni¹ ¿ólte. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swie¿ych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym i stanowisk s³onecznych.

	Acer campestre 'Nanum'
	3-4 m Pokrój nieregularnie kulisty. Liscie klapowane, ma³e. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby swie¿e, wilgotne, piaszczysto - gliniaste, o odczynie zasadowym oraz stanowisko s³oneczne.

	Acer negundo
	15-18 m Pokrój nieregularnie kulistyLiœcie jasnozielone, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty i owoce niepozorne. Niewymagaj¹cy co do gleb. Preferuje stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Acer negundo 'Aureo Variegatum'
	Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularnie kulisty. M³ode pêdy ciemnofioletowe. Liœcie ciemnozielone z nieregularnym, ¿ó³tym brzegiem. Niewymagaj¹cy, preferuje stanowiska s³oneczne lub pó³cieniste. 

	Acer negundo 'Aureomarginatum'
	 5-7 m Pokrój owalny o gesto rozga³êzionej koronie. Liœcie jak u A. negundo 'Aureo Variegatum'. Roœlina ma niewielkie wymagania. W stanowiskach s³onecznych wybarwia sie na ¿ó³to, ale znosi tak¿e pó³cieñ.

	Acer negundo 'Flamingo'
	 6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty.M³ode liœcie ró¿owe, póŸniej jasnozielone, bia³o obrze¿one. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma wymagañ glebowych, preferuje stanowiska s³oneczne. 

	Acer negundo 'Flamingo'
	 6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty.M³ode liœcie ró¿owe, póŸniej jasnozielone, bia³o obrze¿one. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma wymagañ glebowych, preferuje stanowiska s³oneczne. 

	Acer negundo 'Kellys Gold'
	Dorasta do 6 m wys. Korona nieregularna, gêsta zaokr¹glona. Liœcie pierzastoz³o¿one, ¿ó³tozielone. Roœlina bez wiêkszych wymagañ glebowych, preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer palmatum 'Osakazuki'
	4-6 m. Pokrój nieregularny, zaokr¹glony. Liœcie d³oniaste, zielone. Owoce dekoracyjne, czerwone. Wymaga gleb lekkich, pruchnicznych i stanowisk s³onecznych, os³onietych, stale wilgotnych.

	Acer palmatum  'Bloodgood'
	3- 4 m. Pokrój nieregularny szeroko zaokr¹glony. Liœcie ciemnopurpurowe do czarnoczerwonych, jesieni¹ czerwone. Wymagania jak u A. palmatum 'Osakazuki'. Preferuje stanowiska s³oneczne, os³oniête.

	Acer palmatum  'Fireglow'
	4- 6m Pokrój nieregularny. Liœcie jak u A. palmatum 'Bloodgood'. Wymaga gleb pruchnicznych, lekkich oraz s³onecznych, os³onietych, stale wilgotnych stanowisk.

	Acer platanoides
	18- 25 m. Pokrój szeroki, sto¿kowaty. Liœcie klapowane, du¿e, ciemnozielone, jesieni¹ pomarañczowe. Bardzo tolerancyjny w stos. do pod³o¿a. Preferuje stanowiska s³oneczne do pó³cienistych.

	Acer platanoides 'Crimson Sentry'
	Acer platanoides 'Crimson Sentry'
	Acer platanoides  'Globosum'
	5-6 m d³. i szer. Pokrój regularnie kulisty. Liœcie jak  A. platanoides. Nie ma wymagañ glebowych, jest szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska s³oneczne do pó³cienistych.

	Acer platanoides I 'Emerald Queen'
	18 - 25 m Pokrój owalny do zaokr¹glonego. Liœcie jak u A. platanoides. Nie ma wygórowanych wymagañ glebowych, jest odporny na klimat miejski, preferuje stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Acer platanoides I 'Farlake's Green'
	12-15 m Pokrój pocz¹tkowo owalny poŸniej zaokr¹glony, konary wzniesione sztywno w górê. Liœcie jak u A. platanoides. Nie wymagaj¹cy, œwietnie znosi klimat miejski, preferuje stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Acer platanoides II 'Columnare'
	8-10 m Pokrój w¹sko kolumnowy. Liœcie jak u A. platanoides, ale m³ode lekko czerwone. Nie ma wymagañ glebowych toleruje warunki miejskie. Preferuje staowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Acer platanoides II 'Deborah'
	14-18 m Pokrój szeroko sto¿kowaty, regularny. M³ode liœcie lœni¹co czerwone, póŸniej ciemnozielone. Niewymagaj¹cy w stos. do gleb i szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Acer platanoides II 'Drummondii'
	10 -12 m Pokrój szeroko sto¿kowaty, gêsty. Liœcie jasnozielone z nierownomiernym bia³ym brzegiem. Roœlina o ograniczonej mrozoodpornosci, potrzebuje gleb ¿yznych, œwie¿ych i wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Acer platanoides II 'Fairview'
	14-18 m Pokrój owalny, nieregularny. M³ode liœcie czerwone, póŸniej zieleniej¹. Wymaga gleb ¿yznych, przepuszczalnych i œwie¿ych. Preferuje stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Acer platanoides II 'Royal Red'
	8-12 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie czarnoczerwone jesieni¹ czerwone. Nie ma wygórowanych wymagañ glebowych, szczególnie odporny na mróz i upa³. Preferuje stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Acer pseudoplatanus
	20-25 m Pokrój owalny, póŸniej roz³o¿ysty. Liœcie klapowane, pi³kowane, du¿e, zaokr¹glone, matowe, ciemnozielone. Wymaga gleb œwie¿ych, wilgotnych, lecz nie podmok³ych, wapiennych.Roœlina mrozoodporna, znosi cieñ.

	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'
	15-20 m. Pokrój szeroki, owalny, póŸniej roz³o¿ysty. Liœcie jak u gatunku, ale spodem ciemnoro¿owe, czerwone. Wymagania jak u A. platanoides, ale Ÿle znosi intensywne nas³onecznienie

	Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'
	15-20m  stark  Blatt:dunkelgrün  gelborange Herbstfärbungfür frische Böden  bedingt frosthart

	Acer pseudoplatanus 'Bruchem'
	15-20m  Pokrój pierwotnie kolumnowy, poŸniej szerszy. Liœcie matowe, ciemnozielone, du¿e, spodem szarozielone. Wymagania jak u A. platanoides, ale nie toleruje ostrego nas³onecznienia.

	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'
	15-20m  Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie klapowane zielone z zó³tawymi b¹dŸ bia³ymi, nierównomiernymi plamami. Wymagania niewielkie, preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer rubrum 'Autumn Blaze'
	10-12 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie klapowane, zaokr¹glone, jasnozielone, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê na pomarañczowo, czerwono. Wymagania niewielke, lubi gleby wilgotne i stanowiska s³oneczne.

	Acer rubrum 'Brandywine'
	8-10 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie zielone, spodem jasne, jesieni¹ bardzo dekoracyjne, purpurowe. Wymagania niewielkie choæ lubi gleby wilgotne. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer rubrum 'Red Sunset'
	10-15 m Pokrój regularny szeroko sto¿kowy. Liœcie 3 - klapowe z wierzchu b³yszcz¹ce,  jesieni¹ intensywnie czerwone lub pomarañczowe. Preferuje gleby wilgotne ale radzi sobie tak¿e na suchych. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer rufinerve
	10-15 m Pokrój owalny. Liœcie 3- klapowe doœæ du¿e, zielone, dekoracyjne jesieni¹ ze wzglêdu na swoje brunatne, rdzawe zabarwienie. Wymagania glebowe przeciêtne, znosi mróz. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer saccharinum
	15-20 m Pokrój sto¿kowy, odwrotnie jajowaty. Liœcie klapowane ma³e, postrzêpione. Wymagania niewielkie, dobra mrozoodpornoœæ. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Acer saccharinum 'Wieri'
	15-20 m Pokrój nieregularny, szeroko jajowaty, luŸny. Liœcie jak u A. saccharinum ale g³êboko powcinane i bardziej postrzêpione. Wymagania glebowe niewielkie.  Preferuje stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Acer tataricum ginnala
	Dorasta do 6 m. Pokrój szeroko zaokr¹glony, luŸny. Liœcie 3-klapowe jasnozielone. Posiada dekoracyjne czerwone skrzydlaki. Wymagania glebowe niewielkie, mrozoodporny. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Aesculus carnea 'Briotii'
	10-15 m Pokrój szeroki, zaokr¹glony, gêsty. Liœcie ciemnozielone d³oniaste. Jego kwiaty to róŸowe wzniesione wiechy, V. Preferuje gleby ¿yzne, przepuszczalne.  Lubi stanowiska s³oneczne. 

	Aesculus flava 'Vestita'
	10-12 m Pokrój luŸny, szeroko sto¿kowy, poŸniej zaokraglony. Liœcie d³oniaste, zwieszone, jasnozielone, spodem ¿ó³tawe. Kwiaty to zó³te wzniesione wiechy. Wymagania niewielkie. Stanowiska s³oneczne. 

	Aesculus flava 'Vestita'
	10-12 m Pokrój luŸny, szeroko sto¿kowy, poŸniej zaokraglony. Liœcie d³oniaste, zwieszone, jasnozielone, spodem ¿ó³tawe. Kwiaty to zó³te wzniesione wiechy. Wymagania niewielkie. Stanowiska s³oneczne. 

	Aesculus hippocastanum
	16-20 m Pokrój szeroko zaokraglony, niekiedy szeroko sto¿kowy, zwarty. Liœcie d³oniaste, du¿e szerokie na koñcu. Kwiaty du¿e, bia³e, wzniesone wiechy. Wra¿liwy na zasolenie pod³o¿a. Stanowiska s³oneczne.

	Ailanthus altissima
	18-20 m Pokrój szeroki nieregularny, póŸniej parasolowaty. Liscie pierzaste b. d³ugie ciemnozielone. Jego kwiaty to d³ugie zielono ¿ó³te wiechy, VI. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Alnus cordata
	Dorasta do 25 m wysokosci. Pokrój sto¿kowy, szeroki. Liœcie sercowate, jasnozielone, b³yszcz¹ce, spodem jaœniejsze. Kwiatostany d³ugie, Ÿó³te, zwisaj¹ce kotki, V. Owoce to jajowate szyszki. Wymagania niewielkie. Stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Alnus glutinosa
	20-25 m Pokrój sto¿kowy, luŸny. Liœcie zaokr¹gone, jajowate, ciemnozielone, Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w stos. do gleb i stanowisk, znosi okresowe zalewanie. 

	Amelanchier lamarckii
	Ma³e drzewo, dorasta do ok. 5 m. Pokrój szeroki, nieregularny, póŸniej parasolowaty. Liœcie eliptyczne wyd³u¿one, ciemnozielone. Obficie kwitnie na bia³o przed rozw. lisci IV-V. Owoce to kuliste, czarne, jadalne jagody. Wymaga przeciêtnych gleb i stanowisk pó³cienisych.

	Apfel 'Danziger Kant'
	Dorasta do ok 5 m. Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie zielone. Kwiaty ró¿owe. Liczne owoce, w smaku nieco kwaœne, rozwijaj¹ siê od po³owy paŸdziernika do stycznia. Roœlina tolerancyjna, preferuje st. s³oneczne.

	Apfel 'Danziger Kant'
	Dorasta do ok 5 m. Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie zielone. Kwiaty ró¿owe. Liczne owoce, w smaku nieco kwaœne, rozwijaj¹ siê od po³owy paŸdziernika do stycznia. Roœlina tolerancyjna, preferuje st. s³oneczne.

	Apfel 'Elstar'
	Dorasta do ok 5 m. Pokrój bardzo roz³o¿ysty. Liœcie ciemnozielone. Kwiaty bia³o-ró¿owe. Owoce wyj¹tkowo smaczne, s³odkie, lekko kwaskowate. Wymaga gleb ¿yznych i wilgotnych oraz s³onecznych stanowisk.

	Apfel 'Freiherr von Berlepsch'
	Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liœcie zielone pi³kowane. Kwiaty rózowe. Owoce jêdrne, soczyste, pachn¹ce, rozwijaj¹ siê póŸn¹ jesieni¹. Wymaga gleb ¿yznych, wilgotnych oraz ciep³ych, s³onecznych stanowisk.

	Apfel 'Geheimrat Dr. Oldenburg'
	Dorasta do ok 5 m. Pokrój nieregularny. Liœcie ciemnozielone zaokr¹glone. Kwiaty bia³e. Owoce ¿ó³tozielone z czerwonymi przebarwieniami, s³odko kwaœne. Dojrzewaj¹ X-XII. Wymagaj¹ gleb ¿yznych i stanowisk ciep³ych, s³onecznych. 

	Apfel 'Gravenstein'
	Dorasta do ok 7 m. Pokrój nieregularny. Liœcie zielone. Kwiaty liczne, jasnoró¿owe. Owoce zielone upstrzone czerwonymi plamami, doj¿a³e XIII-XI. Roœlina bardzo wra¿liwa, wymaga gleb ¿yznych, miejsc os³oniêtych i ciep³ych.

	Apfel 'Holsteiner Cox'                 CAC
	Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liœcie zielone. Kwiaty bia³e z ró¿owymi plamkami. Owoce du¿e, zaczerwienione, w smaku kwaœne. Wymagania niewielkie w stosunku do gleb i stanowisk. 

	Apfel 'Kaiser Wilhelm'
	Dorasta do 5 m. Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie zielone. Kwiaty bia³o ró¿owe. Owoce o wyj¹tkowym smaku i zapachu. Preferuje gleby lekkie, pruchniczne. Stanowiska ciep³e i s³oneczne.

	Apfel Re-Pi Sorte 'Pinova'
	Dorasta do 5 m. Pokrój nieregularny. Liscie zielone. Kwiaty jasnoró¿owe. Owoce ¿ó³te z pomarañczowo-czerwonymi przebarwieniami bardzo trwa³e. Dojrzewa X-XI. Wymaga gleb ¿yznych oraz ciep³ych s³onecznych stanowisk. 

	Aralia elata
	5-8 m wysokosci. Pokrój nieregularny, roz³o¿ysty. Pêdy pokryte kolcami. Liœcie podwójnie pierzaste, jasnozielone, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty bia³e, zebrane w du¿e baldachogrona na koñcach górnych pêdów, VIII-IX. Preferuje gleby wilgotne o odczynie lekko kwasnym, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Aronia melanocarpa 'Autumn Magic'
	4-5 m krzew o zaokraglonym, nieregularnym pokroju. Liœcie zielone, eliptyczne, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê Kwitaty bia³e zebrane w baldachy, V. Owoce czarne, jagody odporne na mróz. Roœlina tolerancyjna preferuje stanowiska s³oneczne.

	Berberis thunbergii
	1-1,5m  Pokrój nieregularny, pêdy przewieszajace siê. Liœcie zielone, jesieni¹ szkarlatnoczerwone. Kwiaty ¿ó³te, niepozorne. Owoce czerwone utrzymuj¹ siê b. d³ugo. Roslina tolerancyjna, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Berberis thunbergii 'Red Pillar'
	1-1,5 m krzew. Pokrój w¹ski, pêdy wyprostowane stoj¹ce. Liœcie bordowo - fioletowe spodem zielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma specjalnych wymagañ. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Berberis thunbergii  'Atropurpurea'
	Berberis thunbergii  'Atropurpurea'
	1-1,5m krzew. Pokrój nieregularny zaokr¹glony, pêdy cierniste przewieszaj¹ siê. Liœcie purpurowoczerwone. Kwiaty niedu¿e ¿ó³te, V. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula albosinensis
	8-10 m Pokrój sto¿kowaty, luŸny. Kora pomaranczowo-br¹zowa. Liœcie jasnozielone, pi³kowane, blyszcz¹ce. Kwiaty i owoce niepozorne. Ma niewielkie wymagania, lubi gleby suche i stanowiska s³oneczne.

	Betula albosinensis 'Fascination'
	10 -15 m. Pokrój luŸny sto¿kowaty. Kora ³uszcz¹ca siê, pomarañczowo-kremowa. Liœcie du¿e, owalne ciemnozielone. Wymagania niewielkie, preferuje stanowiska s³oneczne.

	Betula maximowicziana
	15-18 m Pokrój szeroki, nieregularny, luŸny. Liœcie wielkie, sercowate, b³yszcz¹ce, ciemnozielone. Kora ¿ó³tawobia³a, ³uszcz¹ca siê. Owoce i kwiaty niepozorne. Wymagania przeciêtne, gleby suche. Stanowiska s³oneczne.

	Betula nigra
	12-16 m Pokrój luŸny, odwrotnie sto¿kowaty. Kora ³uszczy siê mocno, czarno-br¹zowa. Liœcie ma³e, ciemnozielone, b³yszcz¹ce, spodem niebieskozielone. Preferuje gleby wilgotne lub œrednio suche, stanowiska s³oneczne.

	Betula pendula
	16-22 m Pokrój, sto¿kowy, zwis³y za spraw¹ cienkich pêdów. Kora bia³o czarna, ³uszcz¹ca siê. Liœcie ma³e, zaostrzone, zielone. Wymagania niewielkie, b. mrozoodporna, odporna na suszê.

	Betula pendula 'Dalecarlica'
	Betula pendula 'Fastigiata'
	10-15 m Pokrój w¹ski, z czasem szerszy, pêdy zwis³e. Kora bia³a, ³uszcz¹ca siê. Liœcie zielone, zaostrzone, rombowate. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula pendula 'Laciniata'
	syn. 'Dalecarlica' 15-18 m Pokrój w¹ski, pêdy zwisaj¹ce. Kora bia³a, ³uszcz¹ca siê. Liœcie mocno powcinane, postrzêpione, zielone. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula pendula 'Purpurea'
	10-15 m Pokrój lu¿ny, w¹sko sto¿kowy. Kora ³uszcz¹ca siê, bia³a. Liœcie b³yszcz¹ce, m³ode ciemnoczerwone, póŸniej purpurowe. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula pendula 'Youngii'
	5-10 m Pokrój parasolowaty, pêdy przewieszaj¹ce siê. Kora biala, ³uszcz¹ca siê. Liœcie jasnozielone, zaostrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula pendula 'Zwitsers Glorie'
	5-10 m Pokrój sto¿kowy, luŸny. Kora bia³o kremowa ³uszcz¹ca sie. Liœcie jasnozielone, zaostrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Betula utilis 'Doorenbos'
	12-15 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Kora œnie¿nobia³a. Liœcie zaokr¹glone, ciemnozielone, b³yszcz¹ce, spodem jaœniejsze. Preferuje gleby œwie¿e, wilgotne, piaszczysto-gliniaste oraz stanowiska s³oneczne.

	Birne 'Clapps Liebling'
	Dorasta do ok 8 m. Pokrój zwarty, szeroko sto¿kowy. Kwiaty bia³e, liczne. Owoce ¿ó³te, w smaku delikatne, s³odkie, soczyste, gotowe do spo¿ycia pod koniec IX. Wymaga gleb ¿yznych, stanowisk s³onecznych.

	Birne 'Gute Luise'
	Pokrój gêsty, nieregularny. Liœcie zielone, zaokr¹glone. Kwiaty bia³e. Owoce ¿ó³tawobia³e, du¿e, soczyste, s³odko-kwaœne,doj¿a³e w po³. IX. Wymaga gleb ¿yznych, wapienych, stanowisk ciep³ych, s³onecznych.

	Buddleja davidii
	2-3 m krzew. Pokrój zaokraglony. Liœcie lancetowate, szarozielone. Kwiaty ró¿owo-fioletowe, zebrane w d³ugie wiechy. Wymaga gleb pruchnicznych, wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Buxus sempervirens
	 Dorasta do 1 m. Pokrój luŸny, jajowaty, przy regularnym ciêciu gêsty, zwarty. Liœcie zimozielone, ma³e, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna roœlina, do ciêcia i formowania.

	Buxus sempervirens
	 Dorasta do 1 m. Pokrój luŸny, jajowaty, przy regularnym ciêciu gêsty, zwarty. Liœcie zimozielone, ma³e, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna roœlina, do ciêcia i formowania.

	Carpinus betulus
	15-20 m Pokrój sto¿kowaty, poŸniej zaokraglony. Kora popelatoszara g³adka. Liœcie eliptyczne, zielone. Wymagania niewielkie, odpory na mróz, znosi ciêcie.Nadaje siê na ka¿de stanowisko.

	Carpinus betulus 'Fastigiata'
	10-12 m Pokrój w¹ski, zwarty, póŸniej sto¿kowaty. Liœcie jak u C. betulus. Wymagania niewielkie, znosi ciêcie. Nadaje siê do sadzenia na ka¿dym stanowisku. 

	Catalpa bignonioides 'Aurea'
	6-8 m Pokrój roz³o¿ysty, zaokr¹glony. Liœcie wielkie, sercowate, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty niepozorne. Owoce d³ugie, wisz¹ce, zielone str¹ki Wymaga gleb ¿yznych, stanowisk s³onecznych.

	Catalpa bignonioides 'Aurea'
	6-8 m Pokrój roz³o¿ysty, zaokr¹glony. Liœcie wielkie, sercowate, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty niepozorne. Owoce d³ugie, wisz¹ce, zielone str¹ki Wymaga gleb ¿yznych, stanowisk s³onecznych.

	Catalpa bignonioides 'Nana'
	4-5 m Pokrój kulisty, póŸniej sp³aszczony. Liœcie wielkie,  w kszta³cie serca. Owoce to zielone str¹ki. Wymaga gleb ¿yznych, stanowisk s³onecznych.

	Catalpa erubescens 'Purpurea'
	6-8m  mittel  Blatt:gelb, herzförmig

	Cercidiphyllum japonicum
	8-12 m Pokrój zaokr¹glony, wzniesiony, czêsto wielopienne. Liœcie w kszta³cie serca, jasnozielone, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê na czerwono. Wymaga gleb wilgotnych, œwie¿ych. Stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Chamaecyparis laws.'Wisselii'
	Dorasta do 2,5 m. Pokrój kolumnowy, z oryginalnie u³o¿onymi, mocnymi, odstaj¹cymi pêdami. £uski ma³e, ciemnozielono- niebieskie, przylegaj¹ce. Preferuje gleby lekko kwaœne, wilgotne, stanowiska s³oneczne.

	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'
	3-5 m. Pokrój jajowaty, w¹ski. Pêdy ustawione pionowo. £uski szaroniebieskie. Wymaga gleb lekko kwaœnych, wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'
	1-2m Pokrój szeroki, wyprostowany. £uski ciemnoniebieskie, pierzaste. Wymagania przeciêtne. Stanowiska s³oneczne.

	Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'
	2-3 m Pokrój luŸny, sto¿kowaty. £uski zielone i z³ocisto¿ó³e. Wymaga gleb ¿yznych, wilgotnych, s³onecznych stanowisk.

	Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'
	Dorastado ok. 5 m. Pokrój zwis³y, bardzo dekoracyjny. £uski wa³eczkowate, zielone. Wymagania przeciêtne. Preferuje stanowiska s³oneczne. Polecana do nasadzen soliterowych. 

	Cornus alba
	Dorasta do 3 m. Pokrój luŸny, nieregularny. Kora czerwona, zim¹ bardzo atrakcyjna. Liœcie zielone, eliptyczne. Wymagania niewielkie. Roœnie w s³oñcu i pó³cieniu.

	Cornus alba 'Aurea'
	Dorasta do 2 m. Pokrój jak u C. alba. Kora czerwona. Liœcie eliptyczne, ¿ó³te. Wymagania niewielkie, toleruje wapñ. Roœnie w stanowiskach s³oneczych i pó³cienistych.

	Cornus alba 'Elegantissima'
	Dorasta do 2 m. Pokrój luŸny, kulisty. Pêdy czerwone. Liœcie jasnozielone, nieregularnie obrze¿one na bia³o. Wymagania niewielkie preferuje gleby wilgotne, podmok³e. Preferuje st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Cornus alba 'Sibirica Variegata'
	2,5 - 3 m krzew. Pokrój luŸny, kulisty. Pêdy, ciemnoró¿owe. Liœcie jasnozielone, obrze¿one nieregularnie, na bia³o, m³ode s¹ ró¿owe. Wymagania niewielkie. Stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Cornus alba 'Spaethii'
	2,5-3 m krzew. Pokrój luŸny jajowaty. Pêdy czerwone. Liœcie jasnozielone z zó³tym, nieregularnym obrze¿eniem. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Cornus mas
	5-7m Ma³e drzewo lub du¿y krzew. Pokrój luŸny, lekko zaokr¹glony. Liœcie zielone spodem jaœniejsze. Kwiaty ¿ó³te, przed rozwojem liœci, III -IV. Owoce czerwone b³yszcz¹ce, jadalne. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Corylus avellana
	3-5 m Pokrój luŸny, nieregularny. Liœcie zielone, zaokr¹glone brzegiem postrzêpione. Kwiaty ¿ó³te, wisz¹ce kotki, II-IV. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeciêtne, stanowiska s³oneczne i pó³cieniste.

	Corylus colurna
	10-15 m Pokrój szeroko sto¿kowaty. Kora spêkana, korkowata. Liœcie zielone, zaokr¹glone, brzegiem postrzêpione. Kwiaty III-IV. Owoce jadalne, orzechy otoczone postrzêpion¹ okryw¹. Wymaga gleb gliniastych, alkalicznych. Stanowiska s³oneczne, ciep³e.

	Corylus maxima 'Purpurea'
	4-5 m krzew. Pokrój luŸny, roz³o¿ysty. Liœcie zaokr¹glone, m³ode czerwone, póŸniej czarnoczerwone.  Kwiaty Ÿó³te, II-III. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeciêtne, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Corylus maxima 'Purpurea'
	4-5 m krzew. Pokrój luŸny, roz³o¿ysty. Liœcie zaokr¹glone, m³ode czerwone, póŸniej czarnoczerwone.  Kwiaty Ÿó³te, II-III. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeciêtne, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Cotinus coggygria 'Golden Spirit'
	2-3 m Pokrój nieregularny, roz³o¿ysty. Liœcie owalne, okrag³e, ciemnoczerwone. Kwiaty na koñcach pêdów, VI -VII. Owocostany ró¿owe, puszyste. Preferuje gleby swie¿e, alkaliczne, st. s³oneczne.

	Cotinus coggygria 'Royal Purple'
	2-3 m Pokrój nieregularny, roz³o¿ysty. Liœcie owalne, okrag³e, ciemnoczerwone. Kwiaty na koncach pêdów ¿ó³tawe, zebrane w pierzaste wiechy VI -VII. Bardzo tolerancyjny w stos. do gleb, swie¿e, alkaliczne. Preferuje st. s³oneczne.

	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'
	5-7m Pokrój kulisty. Liœcie klapowane, ma³e, karbowane, ciemnozielone. Kwiaty ma³e, pe³ne, ró¿owe, bardzo liczne, V. Wymaga gleb wlgotnych, zasobnych oraz stanowisk s³onecznych.

	Crataegus mordenensis 'Toba'
	5-7m Pokrój szeroki, sto¿kowaty, luŸny. Liœcie klapowane, ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty ba³oró¿owe, V. Owoce czerwone, ma³e. Wymagania przeciêtne, gleby ¿yzne. Stanowiska s³oneczne. 

	Cydonia 'Portugiesische'               CAC
	2-5 m Pokrój nieregularny, lu¿ny. Liœcie du¿e, zielone. Kwiaty bia³e. Owoce ¿ó³te, gruszkowate, soczyste. Doj¿a³e X. Wymaga gleb ¿yznych, zasobnych, stanowisk  s³onecznych, ciep³ych.

	Deutzia magnifica
	3-4m Pokrój luŸny, pêdy zwis³e. Liœcie jajowate ostro zakoñczone, zielone. Kwiaty bia³e, pe³ne, bardzo liczne VI-VII. Wymaga gleb ¿yznych,umiarkowanie wilgotnych, stanowisk s³oneczych, pó³cienistych.

	Deutzia scabra 'Plena'
	2-3m krzew. Pokrój zaokr¹glony, luŸny. Liœcie ciemnozielone, w¹skojajowate z ostrym czubkiem, ow³osione, Kwiaty bia³o ró¿owe, pe³ne, liczne, VI-VII. Wymagania gleb wilgotnych, st. s³onecznych, pó³cienistych.

	Euonymus alatus
	2-3m  Krzew. Pokrój jajowaty, zwarty. Pêdy pokryte 4 listwami. Liœcie zielone, jajowate, jesieni¹ ognisto czerwone. Kwiaty niepozorne. Owoce pomarañczowe, ozdobne, po opadniêciu liœci. Wymagania przeciêtne, st. s³oneczne,pólcieniste.

	Euonymus europaeus
	3-5m krzew. Pokrój luŸny, nieregularny. Liœcie eliptyczne, zielone. Roœlina tolerancyjna, lubi gleby wilgotne, zasobne, wapniowe. Preferuje stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Fagus sylvatica 'Dawyck'
	10-15 m Pokrój w¹ski, jajowaty. Liœcie eliptyczne zielone, b³yszcz¹ce. Owoce w br¹zowej, kolczastej okrywie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Roœnie na ka¿dym stanowisku. 

	Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'
	10-15 m Pokrój kolumnowy, póŸniej jajowaty. Liœcie eliptyczne, lekko faliste, b³yszcz¹ce, zielone, m³ode z³ociste. Owoce w br¹zowych, kolczastych okywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rosnie na wszystkich stanowiskach.

	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
	10-15 m Pokrój kolumnowy, póŸniej jajowaty. Liœcie eliptyczne, pofalowane, b³yszcz¹ce, ciemnopurpurowe. Owoce w br¹zowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Roœnie na wszystkich stanowiskach.

	Fagus sylvatica 'Pendula'
	12-16 m Pokrój szeroki, roz³ozysty, nieregularny, pêdy zwis³e. Liœcie epiltyczne, pofalowane, b³yszcz¹ce, zielone. Owoce w br¹zowych, kolczastych okrywach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Roœnie na wszystkich stanowiskach.

	Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'
	6-8m  Pokrój zmienny, w¹ski, równomierny. Liœcie  ciemnoczerwone, z metalicznym po³yskiem. Owoce w br¹zowej, kolczastej ³upinie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Fagus sylvatica 'Riversii'
	10-15 m Pokrój zwarty, zaokr¹glony. Liœcie b³yszcz¹ce, ciemnnoczerwone. Owoce br¹zowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, alkaliczne, stale wilgotne oraz stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Fagus sylvatica 'Rohan Gold'
	10-15 m Pokrój zwarty, zaokr¹glony. M³ode pêdy i wierzcho³ki zwieszone do do³u. Liœcie eliptyczne, pofalowane, jasnozielone, b³yszcz¹ce. Preferuje gleby stale wilgotne, alkaliczne, gliniaste oraz st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Fagus sylvatica 'Rohanii'
	10-15m Pokroj pocz¹tkowo sto¿kowaty, póŸniej zaokr¹glony. Liœcie eliptyczne, niekiedy g³êboko powcinane, pofalowane, brunatnoczerwone, jesieni¹ z  ¿ó³tym obrze¿eniem. Owoce br¹zowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste,  wilgotne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Fagus sylvatica 'Tricolor'
	10-15m Pokrój zmienny, nieregularny, pêdy zwis³e. Liœcie eliptyczne, pofalowane, wiosn¹ brunatne z ró¿owym brzegiem, póŸniej zieleniej¹. Owoce br¹zowe, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, st. s³oneczne, pó³cieniste. 

	Fagus sylvatica 'Zlatia'
	10-15 m Pokrój szeroki, zaokr¹glony. Liœcie z³ociste, jasnozielone. Owoce br¹zowe, kolczaste. Preferuje gleby stale wilgotne, gliniaste, alkaliczne oraz stanowska s³oneczne, do pó³cienistych.

	Forsythia intermedia 'Beatrix Farrand'
	2,5 - 4 m krzew. Pokrój zaokr¹glony, wyprostowany, odwrotnie jajowaty. Liœcie jajowate, pod³u¿ne, zielone. Kwiaty ¿ó³te, liczne, przed rozwojem liœci, IV-V. Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Forsythia intermedia 'Lynwood'
	2,5-3m  krzew. Pokrój nieregularny, pêdy wyprostowane. Liœcie jajowate, pod³u¿ne, zielone. Kwiaty ¿ó³te, liczne, przed rozwojem liœci, III-IV. Wymagania jak F internedia 'B.Farrand', st. s³oneczne.

	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
	15 - 20 m drzewo o stozkowym, zaokr¹glonym pokroju. Liœcie lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, odporny na zanieczyszczenie powietrza. Stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Fraxinus excelsior 'Nana'
	2,5m Pokrój zaokr¹glony, póŸniej sp³aszczony. Liœcie lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb ¿yznych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, wapniowych. Stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Fraxinus excelsior 'Pendula'
	6-10 m Pokrój nieregularny, parasolowaty. Liœcie lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb ¿yznych, œrednio wilgotnych, wapiennnych oraz stanowisk s³onecznych. 

	Fraxinus excelsior  'Altena'
	14-18 m. Pokrój szeroko sto¿kowy zwarty. Liœcie lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb ¿yznych wilgotnych, wapniowych oraz stanowisk s³onecznych lub pó³cienistych.

	Fraxinus excelsior  'Westhofs Glorie'
	20-25 m Pokrój szeroko jajowaty, zaokr¹glony, wzniesiony. Liœcie lancetowate, ciemnozielone b³yszcz¹ce, pierzaste, m³ode br¹zowe. Wymaga gleb ¿yznych, œrednio wilgotnych, st. s³onecznych, pó³cienistych.

	Fraxinus ornus
	7-10 m. Pokrój zaokr¹glony, nieregularny. Liœcie pierzaste, pod³u¿nie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty bia³e, zebrane w wiechy na koñcach pêdów, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska s³oneczne.

	Fraxinus ornus 'Meczek'
	Dorasta do 6 m. Pokrój regularnie okr¹g³y, zwarty. Liœcie pierzaste, pod³u¿nie jajowate, ciemnozielone. Kwiaty bia³e, na koñcach pêdów, V. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska s³oneczne. 

	Fraxinus pennsyl.'Patmore'
	10-15 m. Pokrój zaokr¹glony, owalny. Liœcie pod³u¿ne, zielone, b³yszcz¹ce, pierzaste. Wymaga gleb umiarkowanie wilgotnych, zasobnych, st. s³onecznych.

	Fraxinus pennsyl.'Zundert'
	8-10 m Pokrój zaokr¹glony, szeroko sto¿kowy. Liœcie pod³u¿ne, jajowate, zielone. Kwiaty bia³e, zebrane w d³ugie wiechy, V. Preferuje gleby przepuszczalne œrednio wilgotne, stanowiska s³oneczne.

	Fraxinus pennsyl.'Zundert'
	8-10 m Pokrój zaokr¹glony, szeroko sto¿kowy. Liœcie pod³u¿ne, jajowate, zielone. Kwiaty bia³e, zebrane w d³ugie wiechy, V. Preferuje gleby przepuszczalne œrednio wilgotne, stanowiska s³oneczne.

	Fraxinus pennsylvanica 'Crispa'
	5-10 m Pokrój kulisty, zwarty. Liœcie pod³u¿ne, jajowate, perzaste, gêsto u³o¿one. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Ginkgo biloba
	12-18 m Pokrój pierwotnie sto¿kowy, póŸniej nieregularny. Liœcie wachlarzowate, skórzaste, zielone, jesieni¹ z³ociste. Wymaga gleb ¿yznych, roœnie na ka¿dym stanowisku.

	Gleditsia triacanthos 'Skyline'
	do 15 m Pokrój szeroko sto¿kowaty, regularny. Liœcie pod³u¿ne, pierzaste, ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Roœlina bardzo tolerancyjna, odporna na mróz i klimat miejski, preferuje nas³onecznienie.

	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
	8-12 m Pokrój szeroko sto¿kowaty, luŸny. Liœcie ma³e, owalne, pod³u¿ne, podwójnie pierzaste. Wymagania niewielkie, wra¿liwy na mróz. Stanowiska s³oneczne.

	Hippophae rhamnoides
	3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liœcie lancetowate, srebrzysto zielone, spodem jaœniejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne, jajowate, pomarañczowe. Preferuje gleby piaszczyste, st. s³oneczne.

	Hippophae rhamnoides
	3-6m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liœcie lancetowate, srebrzysto zielone, spodem jaœniejsze. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne, jajowate, pomarañczowe. Preferuje gleby piaszczyste, st. s³oneczne.

	Hydrangea arborescens 'Annabelle'
	1-1,5 m krzew. Pokrój luŸny. Liœcie owalne, zaostrzone zielone. Kwiaty bia³e, p³onne, zebrane w kuliste kwiatostany, liczne, na koncach pêdów, VII-IX. Wymaga gleb kwaœnych, pruchnicznych, wilgotnych, st. s³onecznych.

	Ilex meserveae 'Blue Maid'  -R-
	1,5-3m Pokrój wynios³y. Liœcie ciemnozielone, skórzaste, brzegiel kolczaste, zimozielone. Owoce czerwone ma³e, doj¿ewaj¹ jesieni¹. Wymaga gleb pruchnicznych, œrednio wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Ilex meserveae 'Blue Prince'
	1,5-3m Pokrój wzniesiony, szeroko sto¿kowy. Liœcie ciemnozielone, b³yszcz¹ce, kolczaste, zimozielone. Owoców brak. Wymaga gleb zasobnych, œrednio wilgotnych, st. s³onecznych i pó³cienistych. 

	Ilex meserveae 'Blue Princess'
	1,5-2 m Pokrój wzniesiony, luŸny. Liœcie kolczaste, ciemnozielone, b³yszcz¹ce, zimozielone. Owoce okr¹g³e, jasnoczerw. d³ugo siê utrzymuj¹. Wymaga gleb zasobnych, wilgotnych, st. s³onecznych.

	Juglans nigra
	15-20 m Pokrój pocz¹tkowo nieregularny, póŸniej zaokr¹glony, luŸny. Liœcie pod³u¿ne, ciemnozielone, pierzaste. Owoce w zielonej skorupie, okr¹g³e. Preferuje gleby zasobne, alkaliczne, st. s³oneczne.

	Juniperus chin.'Stricta'
	3-4m krzew. Pokrój zwarty, sto¿kowy, pêdy u³o¿one pionowo. Ig³y niebieskozielone, k³uj¹ce. Wymaga gleb suchych lub œrednio wilgotnych, kwaœnych. Preferuje stanowiska s³oneczne.

	Juniperus communis 'Arnold'
	3-4m krzew. Pokrój w¹skokolumnowy, zwarty. Ig³y sinozielone, k³uj¹ce. Wymaga gleb suchych, stanowisk s³onecznych.

	Juniperus communis 'Hibernica'
	3-4m  Pokrój w¹sko sto¿kowy. Igly stalowoniebieskie, k³uj¹ce. Preferuje gleby suche, piaszczyste, do umiarkowanie wilgotnych, st. s³oneczne.

	Juniperus communis 'Suecica'
	3-5m  Pokrój kolumnowy. Ig³y niebieskozielone, k³uj¹ce. Wymaga gleb suchych, przepuszczalnych, stanowisk s³onecznych.

	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
	6-8 m Pokrój w¹sko kolumnowy. Ig³y niebieskie, nie k³ujace. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  s³oneczne.

	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
	6-8 m Pokrój w¹sko kolumnowy. Ig³y niebieskie, nie k³ujace. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  s³oneczne.

	Juniperus scopulorum 'Moonglow'
	Dorasta do 2,5 m. Pokrój w¹sko klumnowy. Pêdy stalowoniebieskie, wa³eczkowate lekko odstaj¹ce. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska s³oneczne.

	Juniperus scopulorum 'Skyrocket'
	6-8m Pokrój w¹ski, strzelisty. Pêdy wa³eczkowate, wyprostowane, przylegajace. Preferuje gleby suche, umiarkowanie wilgotne, st. s³oneczne.

	Kirsche 'Büttners Rote Knorpel-'
	3-5 m Pokrój szerokosto¿kowy. Liœcie ciemnozielone, owalne. Kwiaty bia³e, IV. Owoce du¿e, ¿ó³te z czerwonym rumieñcem, podatne na spêkanie, po³ VII. Wymaga gleb œrednio wilgotnych, lekko kwaœnych i st. s³onecznych.

	Kirsche 'Hedelfinger Riesen-'
	3-5 m Pokrój roz³o¿ysty, szeroko sto¿kowy. Liœcie ciemnozielone, owalne. Kwiaty bia³e, IV. Owoce, du¿e, ciemnoczerwone, winno-s³odkie, po ok. 15 VII. Preferuje gleby wilgotne, lekko kwaœne, st. s³oneczne.

	Kirsche 'Regina'                     CAC
	3-5 m Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie ciemnozielone, owalne. Kwiaty bia³e, IV. Owoce du¿e, ciemnoczerwone, soczyste, s³odkie, niewra¿liwe na spêkanie, VII. Wymaga gleb œrednio wilgotnych, piaszczysto-gliniastych, lekko kwaœnych, st. s³onecznych.

	Kirsche 'Regina'                     CAC
	3-5 m Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie ciemnozielone, owalne. Kwiaty bia³e, IV. Owoce du¿e, ciemnoczerwone, soczyste, s³odkie, niewra¿liwe na spêkanie, VII. Wymaga gleb œrednio wilgotnych, piaszczysto-gliniastych, lekko kwaœnych, st. s³onecznych.

	Kolkwitzia amabilis
	Krzew dorastaj¹cy do 2 m, o bardzo roz³o¿ystych pêdach. Kwiaty bia³o ró¿owe, dzwonkowate, V-VI. Nie ma szczególnych wymagañ, preferuje stanowiska s³oneczne.

	Laburnum watereri 'Vossii'
	3-5 m Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie z³o¿one, ciemnozielone. Kwiaty z³oto¿ó³te, zebrane w d³ugie, wisz¹ce grona, V-VI. Roœlina w ca³oœci truj¹ca. Preferuje gleby suche, lekko kwaœne, alkaliczne, stanowiska s³oneczne.

	Larix decidua
	16-25m Pokroj w¹sko sto¿kowy, póŸniej szerszy, ga³êzie cienkie, przewisaj¹ce. Ig³y sezonowe, miêkkie, jasnozielone. Owoce to ma³e, br¹zowe szyszkojagody. Preferuje gleby œrednio wilgotne, o odczynie kwaœnym, st. s³oneczne.

	Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
	2-3 m krzew o pokroju wyprostowanym, zwartym nieregularnym. Liœcie zimozielone, owalne, z zó³t¹ obwódk¹. Kwiaty bia³e, zebrane w wiechy, silnie pachn¹, VI. Owoce czarne, okr¹g³e. Niewymagajacy, wra¿liwy na mróz, preferuje st, s³oneczne, pó³cieniste.

	Ligustrum vulgare
	Krzew dorastaj¹cy do 5 m. Pokrój nieregularny, wyprostowany, luŸny, przy reg. ciêciu zagêszcza siê. Liœcie wyd³u¿one, owalne. Kwiaty bia³e zebrane w wiechy, silnie pachn¹ce, VI. Owoce czarne, kuliste. Niewymagaj¹cy, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
	3-4 m krzew. Pokrój wyprostowany, roz³o¿ysty, przy regularnym ciêciu zagêszcza siê. Liœcie zimozielone, wyd³u¿one, owalne, b. ciemnozielone. Kwiaty i owoce jak u L. vulgare. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Liquidambar styraciflua
	10-15 m Pokrój spiczasto sto¿kowaty, póŸniej szerszy, luŸny. Liœcie klapowane, zaostrzone, ciemnozielone, jesieni¹ piêknie siê przebarwiaj¹. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, luŸnych, stanowisk s³onecznych.

	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
	10-15 m. Pokrój zaokr¹glony. Liœcie du¿e, klapowane, b³yszcz¹ce, jaskrawo zielone, jesieni¹ przebarwiaj¹ siê. Kwiaty niepozorne. Owocostany kuliste, zwisaj¹ce, dekoracyjne zim¹. Preferuje gleby ¿yzne, œrednio wilgotne, stanowiska s³oneczne, os³oniête.

	Liriodendron tulipifera
	20-25m Pokrój sto¿kowaty, luŸny. Liœcie klapowane, jasnozielone, spodej niebieskawoziel. Kwiaty podobne do tulipanów, ¿ó³to-pomarañczowe, V-VI. Wymaga gleb wilgotnych, œwie¿ych, zasobnych, stanowisk s³onecznych.

	Magnolia hybrida 'Susan'
	4-5m Pokrój roz³o¿ysty, wyprostowany, wielopienny. Liœcie eliptyczne, jasnozielone. Kwiaty ró¿owe, wew. bia³e, IV-V. Wymaga gleb lekkich, pruchnicznych, œwe¿ych, umiarkowanie wilgotnych oraz stanowisk s³onecznych.

	Magnolia soulangeana
	5-10 m Pokrój gêsto rozga³êziony, zaokr¹glony. Liœcie owalne, zielone. Kwiaty ró¿owobia³e, IV-V. Wymagania jak. M. hybrida 'Susan', nieco wra¿liwa na przymrozki. Preferuje st. s³oneczne.

	Magnolia soulangiana 'Rustica Rubra'
	5-7 m Pokrój szeroki, z nisko osadzon¹ koron¹. Liœcie zielone, owalne. Kwiaty bia³orózowe, zew. ciemnoró¿owe, IV-V. Wymaga gleb pruchnicznych, œwie¿ych, przepuszczalnych, stanowisk s³onecznych.

	Magnolia stellata
	2-3m Pokrój szeroki, nieregularny. Liœcie w¹skie, zaokr¹glone. Kwiaty, bia³e, gwieŸdziste, III-IV. Wymaga gleb pruchnicznych, przepuszczalnych, œrednio wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Magnolia stellata 'Royal Star'
	2-3m Pokrój krzewiasty, nieregularny. Liœcie wyd³u¿one,  zaokr¹glone, zielone. Kwiaty bia³e, gwieŸdziste wiêksze, III-IV. Wymagania jak M. stellata, mniej wra¿liwe na mróz. Preferuje st. s³oneczne.

	Malus 'Butterball'                     CAC
	3-5 m Pokrój szerokosto¿kowy, liœcie zielone, owalne. Kwiaty ró¿owo bia³e, V-VI. Owoce ¿ó³to czerwone, X-XI. Wymaga gleb, ¿yznych, dostatecznie wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Malus 'Dülmener Herbstrosenapfel'      CAC
	3-5 m Pokrój szeroko sto¿kowy, pêdy przewieszaj¹ce siê. Liœcie zielone, owalne. Kwiaty bia³e. Owoce du¿e, zielono ¿ó³te, s³odko-kwaœne, IX-XII. Wymaga gleb pruchnicznych, dost. wilgotnych, st. s³onecznych.

	Malus 'Red Sentinel'                   CAC
	4-6m Pokrój zaokr¹glony, luŸny, roz³o¿ysty. Liœcie zielone, b³yszcz¹ce, kwiaty bia³e, V. Owoce czerwone, b³yszcz¹ce, liczne, wisz¹ce do póŸnej jesieni. Wymaga gleb ¿yznych, przepuszczalnych, st. s³onecznych.

	Malus floribunda
	4-6m  Pokrój gesty, parasolowaty, szeroki. Liœcie zielone, owalne. Kwitnie bardzo obficie, jasnoró¿owymi kwiatkami, V. Owoce niewielkie, ¿ó³te. Preferuje gleby ¿yzne, umiarkowanie wilgotne, stanowiska s³oneczne.

	Malus hybrida 'Evereste'
	4-6m  Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie zielone, owalne. Kwiaty ró¿owe, doœæ du¿e, V. Owoce pomarañczowo-czerwone. Wymaga gleb ¿yznych, œrednio wilgotnych, st. s³onecznych.

	Malus hybrida 'Golden Hornet'
	3-5m  Pokrój luŸny, wyprostowany. Liœcie zielone, owalne, Kwiaty jasnoró¿owe, V. Owoce liczne, ¿ó³to-pomarañczowe pozostaj¹ na drzewie do zimy. Wymagania niewielkie, gl. wilgotne, st. s³oneczne.

	Malus hybrida 'John Downie'
	4-6m  Pokrój jajowaty, roz³o¿ysty, Liœcie ciemno zielone, b³yszcz¹ce. wiaty bia³e, pojedyñcze, V. Owoce ma³e, jajowate, pomarañczowe, w s³oñcu czerwone, d³ugo wisz¹ce na drzewie. Preferuje gleby ¿yzne, œrednio wilgotne, st. s³oneczne.

	Malus hybrida 'John Downie'
	4-6m  Pokrój jajowaty, roz³o¿ysty, Liœcie ciemno zielone, b³yszcz¹ce. wiaty bia³e, pojedyñcze, V. Owoce ma³e, jajowate, pomarañczowe, w s³oñcu czerwone, d³ugo wisz¹ce na drzewie. Preferuje gleby ¿yzne, œrednio wilgotne, st. s³oneczne.

	Malus hybrida 'Makamik'
	4-6m Pokój nieregularny, p³acz¹cy. Liœcie ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty bia³e, V. Owoce ciemnoczerwone, w gronach, pozostaj¹ a¿ do zimy. Wymaga gleb ¿yznych, œrednio wilgotnych, st. s³onecznych.

	Malus hybrida 'Royalty'
	3-4m  Pokrój nieregularny, korona niska. Liœcie rubinowo czerwone, b³yszcz¹ce. Kwiaty bardzo liczne ciemno ró¿owe, przed rozwojem liœci, V. Owoce czerwone, niewielkie. Preferuje gleby ¿yzne, œr. wilgotne, st. s³oneczne.

	Malus hybrida 'Rudolph'
	4-6m  Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie pocz¹tkowo bordowe, póŸniej zieleniej¹. Kwiaty ró¿owo czerwone, V. Owoce obfite, pomarañczowo czerwone. Wymaga gleb ¿yznych, umiarkowanie wilgotnych, st. s³onecznych.

	Malus hybrida 'Scarlet'
	Dorasta do 11 m. Pokrój luŸny, w¹ski, pêdy boczne zwisaj¹ce. Liœcie m³ode czerwone, póŸniej zielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty ciemnoró¿owe, V-VI. Owoce ¿ó³to-czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, st. s³oneczne.

	Malus toringo sargentii
	2-3m Pokrój roz³o¿ysty, nieregularny. Liœcie zielone, niekiedy klapowane. Kwiaty bia³e, bardzo liczne, V. Owoce kuliste, bardzo liczne, czerwone, na d³ugich szypu³kach. Wymagania niewielkie, gleby umarkowanie wilgotne, st. s³oneczne.

	Metasequoia glyptostroboides
	25-35m Pokrój stozkowy, póŸniej cylindryczny. Ig³y sezonowe, miêkkie, jasnozielone. Wymaga gleb wilgotnych, podmok³ych, st. s³onecznych.

	Ostrya carpinifolia
	10-15m Pokrój jajowaty, póŸniej zaokraglony. Liœcie jajowate, zaostrzone, ciemnozielone. Kwiaty niepozorne. Owoce przypominaj¹ce chmielowe szyszki, jasnobr¹zowe. Preferuje gleby alkaliczne, st. s³oneczne.

	Philadelphus 'Lemoinei'
	1-2 m. Pokrój luŸny, roz³o¿ysty. Liœcie zielone, eliptyczne.  Kwiaty czystobia³e, pojedyncze, silnie pachn¹ce, IV. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, wapienne, st. s³oneczne, pó³cieniste. 

	Philadelphus coronarius
	3-4m Pokrój luŸny, wyprostowany. Liœcie ciemnozielone eliptyczne, matowe, szorstkie. Kwiaty kremowobia³e, ze z³otymi prêcikami, silnie pachn¹ce, V-VI. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, wapienne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Philadelphus hybrida 'Erectus'
	1,5-2m Pokrój nieregularny, liœcie ciemnozielone, wyd³u¿one, jajowate. Kwiaty czystobia³e, pojedyñcze, V. Wymaga gleb ¿yznych, gliniastych, œrednio wilgotnych oraz stanowisk s³onecznych.

	Philadelphus hybrida  'Schneesturm'
	2-3m  Pokrój nieregularny, pêdy przewisaj¹ce. Liœcie eliptyczne, zaostrzone, ciemnozielone, matowe, pomarszczone. Kwiaty bia³e, pe³ne, silnie pachn¹ce, w gronach, VI. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, st. s³onecznych. 

	Philadelphus hybrida  'Virginal'
	2,5-3 m Pokrój wyprostowany,ga³êzie przewisaj¹ce. Liœcie eliptyczne, zaostrzone, matowe, zielone, pmarszczone. Kwiaty bia³e, pe³ne, w gêstych gronach, VI, silnie pachn¹ce. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, st. s³onecznych.

	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
	2-3 m Pokrój zaokr¹glony, pêdy wyprostowane, ró¿owo br¹zowe. Liscie klapowane, z¹bkowane, ¿ó³te. Kwiaty bia³e, zebrane w baldachy, VI-VII. Owoce czerwone, pêcherzykowate. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne. 

	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
	2-3 m Pokrój nieregularny, pêdy przewieszajace siê. Liœcie klapowane, ciemnoczerw., pomarszczone. Kwiaty kremowo bia³e zebrane w baldachy na koñcach pêdów, VI-VII. Owoce pêcherzykowate, br¹zowe. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne, pólcieniste.

	Picea abies
	20-30 m Pokrój sto¿kowy. Ig³y ciemnozielone. Owoce cylindryczne, wisz¹ce szyszki, br¹zowe. Preferuje gleby œwie¿e, dost. wilgotne, piaszczysto-gliniaste, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Picea glauca 'Conica'
	Dorasta do 2 m. Pokrój sto¿kowy, zwarty. Ig³y miêkkie, zielone, m³ode jasnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, wilgotne, oraz stanowiska s³oneczne. 

	Picea omorika
	15-20m  Pokrój w¹ski, sto¿kowy, pêdy wygiête ³ukowato. Ig³y ciemnozielone z bia³ymi paskami. Owoce jajowate, ma³e, br¹zowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska s³oneczne.

	Picea omorika
	15-20m  Pokrój w¹ski, sto¿kowy, pêdy wygiête ³ukowato. Ig³y ciemnozielone z bia³ymi paskami. Owoce jajowate, ma³e, br¹zowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska s³oneczne.

	Picea pungens
	15-20m  Pokrój sto¿kowaty, regularny. Ig³y srebrnozielone, k³uj¹ce. Owoce pod³u¿ne, jajowate, jasnobr¹zowe. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, stanowiska s³oneczne.

	Picea pungens glauca
	15-20m  Pokrój sto¿kowaty, równomierny. Ig³y stalowoniebieskie, k³uj¹ce, sztywne. Owoce pod³u¿ne, jajowate, jasnobr¹zowe. Wymagania jak P. pungens.

	Pinus cembra
	5-10 m Pokrój w¹sko sto¿kowy. Ig³y zielono niebieskie z bia³ymi paskami, zebrane w pêczki po 5. Owoce jajowate, pocz¹tkowo fioletowe, póŸniej br¹zowe szyszki. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Pinus leucodermis
	7-9 m  Pokrój szerokosto¿kowy, pêdy sztywnie. Ig³y podwójne, sztywne, szpiczaste, ciemnozielone. Owoce jajowate, ciemno br¹zowe szyszki. Preferuje gleby œwie¿e, przepuszczalne, st. s³oneczne.

	Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'
	Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, kar³owy, zaokr¹glony. Ig³y podwójne, jasnozielone, zim¹ ¿ó³kn¹. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'
	Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, kar³owy, zaokr¹glony. Ig³y podwójne, jasnozielone, zim¹ ¿ó³kn¹. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Pinus mugo 'Gnom'
	2-3m  Pokrój kulisty, póŸniej szeroko sto¿kowy. Ig³y podwójne, b³yszcz¹ce, ciemnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. s³oneczne, do pó³cienistych.

	Pinus mugo mughus
	2-3 m Pokrój szeroki nieregularny, pêdy p³askie, wzniesione. Ig³y podwójne, ciemnozielone. Owoce ma³e, jajowate, zaostrzone, ¿ó³tobr¹zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. s³oneczne do pó³cienistych.

	Pinus mugo pumilio
	0,8-1 m. Pokrój p³asko kulisty, poduszkowy. Ig³y podwójne, o zróŸnicowanej d³ugoœci, ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Szyszki ma³e, jajowate, zaostrzone, jasnobr¹zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, stanowiska s³oneczne do pó³cienistych.

	Pinus nigra nigra
	20-30 m Pokrój szerokosto¿kowy, póŸnej parasolowaty. Ig³y d³ugie, podwójne, ciemnozielone, k³ujace. Owoce jajowate, br¹zowe. Wymagania niewielkie, stanowiska s³oneczne.

	Pinus nigra pyramidata (Fastigiata)
	10-12 m Pokrój smuk³y, sto¿kowy. Ig³y podwójne, ciemnozielone, k³uj¹ce. Owoce jasnobr¹zowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska s³oneczne.

	Pinus nigra pyramidata (Fastigiata)
	10-12 m Pokrój smuk³y, sto¿kowy. Ig³y podwójne, ciemnozielone, k³uj¹ce. Owoce jasnobr¹zowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska s³oneczne.

	Pinus parviflora 'Negishi'
	4-6m Pokrój szeroko sto¿kowy, luŸny. Ig³y szaroniebieskie, zebrane w pêczki po 5. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, stanowiskia s³oneczne.

	Pinus parviflora Tempelhof
	7-10 m Pokroj szeroki, nieregularny, luŸny, wzniesiony. Ig³y srebrzyœcie niebieskie, zebrane w pêczki po 5. Owoce okr¹g³awe, najpierw zielone, póŸniej szaro br¹zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, st, s³oneczne.

	Pinus strobus
	20-30m Pokrój sto¿kowaty, póŸniej szerszy nieregularny. Ig³y szarozielone zebrane w pêczki po 5, miêkkie, cienkie. Owoce cylindryczne, br¹zowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Pinus sylvestris
	15-20 m Pokrój zmienny, szerokosto¿kowy, parasolowaty. Ig³y podwójne, szarozielone, lekko skrêcone. Owoce jajowate, szarobr¹zowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. s³oneczne.

	Pinus sylvestris
	15-20 m Pokrój zmienny, szerokosto¿kowy, parasolowaty. Ig³y podwójne, szarozielone, lekko skrêcone. Owoce jajowate, szarobr¹zowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. s³oneczne.

	Pinus sylvestris 'Watereri'
	3-4m  Pokrój szeroko sto¿kowy. Ig³y podwójne, stalowo niebieskie, mocniej skrêcone. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. s³oneczne.

	Pinus wallichiana
	15-20 m. Pokrój luŸny, szerokosto¿kowy. Igly zielone, z bia³ymi paskami, zebrane po 5, d³ugie, cienkie. Owoce pocz¹tkowo stoj¹ce zielone, póŸniej wisz¹ce, jasnobr¹zowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, st. s³oneczne.

	Platanus acerifolia
	18-25 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie du¿e, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby œwie¿e, wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Platanus acerifolia 'Alphens Globe'
	18-25 m Pokrój kulisty, zaokr¹glony. Liœcie du¿e, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby œwie¿e, wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Prunus av.'Fr.Rote Meckenheimer'       CAC
	5-10 m. Pokrój szeroko sto¿kowy, parasolowaty. Liœcie zielone, eliptyczne. Kwiaty bia³o ró¿owe, IV. Owoce ciemnoczerwone, s³odko-kwaœne, V-VI. Wymaga gleb ¿yznych, dostateczne wilgotnych, st. s³onecznych.

	Prunus av.'Karina'                     CAC
	4-6 m. Pokrój szeroko sto¿kowy. Liœcie eliptyczne, pi³kowane, spiczaste. Kwiaty bia³o ró¿owe, V-VI. Owoce du¿e, ciemnoczerwone, okr¹g³e, s³odkie, VIII. Wymaga gleb ¿yznych, przepuszczalnych, st. s³onecznych.

	Prunus av.'Kassins Fr.Herzkirsche'     CAC
	4-6 m Pokrój zaokr¹glony, szeroko sto¿kowy. Liœcie zielone, eliptyczne. Kwiaty bia³e, IV. Owoce czerwone, s³odko-kwaœne, V-VI. Preferuje gleby zasobne, ¿yzne, stanowiska s³oneczne.

	Prunus av.'Lapins'                     CAC
	5-10 m Pokój luŸny, zaokr¹glony. Liœcie zielone, eliptyczne, Owoce br¹zowo czerwone, du¿e, s³odkie, odporne na spêkanie, po³ VII. Wymaga gleb przepuszczalnych, œrednio wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Prunus avium
	10-15 m Pokrój szeroko sto¿kowy, zaokr¹glony. Liœcie pod³u¿ne, jajowate, zielone. Kwiaty bia³e, IV-V. Owoce czarno-czerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne, do pó³cienistych.

	Prunus avium 'Plena'
	8-10 m Pokrój szeroko sto¿kowy, póŸniej zaokraglony. Liœcie d³ugie, zielone. Kwiaty bia³e, pe³ne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne.

	Prunus avium 'Plena'
	8-10 m Pokrój szeroko sto¿kowy, póŸniej zaokraglony. Liœcie d³ugie, zielone. Kwiaty bia³e, pe³ne, IV-V. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne.

	Prunus cerasifera 'Nigra'
	4-6 m  Pokrój zaokr¹glony, szeroko sto¿kowy. Liœcie ciemnobr¹zowe. Kwiaty ró¿owe, liczne, przed rozwojem liœci, III-IV. Owoce, ciemno czerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne.

	Prunus eminens 'Umbraculifera'
	1-4 m Pokrój regularny, kulisty. Liœcie odwrotnie jajowate, b³yszcz¹ce, ciemnozielone. Kwiaty bia³e, IV-V.  Owoce ciemnoczerwone, ma³e, kwaœne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne.

	Prunus hybrida 'Accolade'
	4-6m Pokrój szeroki, roz³o¿ysty. Liœcie eliptyczne, œrednio zielone, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty ró¿owe, pó³pe³ne, IV. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, st. s³oneczne.

	Prunus kurilensis 'Ruby'               CAC
	1,5-2 m Pokrój w¹ski, rozkrzewiony. Liœcie zielone, eliptyczne, szpiczaste. Kwiaty bia³o-ró¿owe, obficie kwitnie, III-IV. Wymaga gleb zasobnych, stanowisk s³onecznych.

	Prunus maackii 'Amber Beauty'
	8-12 m. Pokrój jajowaty, gêsto rozga³êziony. Kora g³adka, b³yszcz¹ca, jasnobr¹zowa. Liœcie jasnozielone. Kwiaty kremowo bia³e, zwieszone, w pêczkach, IV-V. Owoce czarne, ma³e. Preferuje gleby przepuszczalne, wilgotne, st. s³oneczne. 

	Prunus sargentii
	10-15 m Pokrój szeroki, zaokrglony, wzniesiony. Liœcie eliptyczne, zaostrzone, m³ode br¹zowe, póŸniej zieleniej¹. Kwiaty ró¿owe, pojedyncze, IV-V. Owoce kuliste, czarnoczerw. jadalne. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, stanowiska s³oneczne.

	Prunus serrulata 'Amanogawa'
	4-6 m Pokrój w¹ski, póŸniej odwrotnie jajowaty. Liœcie eliptyczne, d³ugie, zaostrzone, pilkowane, zielone. Kwiaty jasnoró¿owe, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. s³oneczne.

	Prunus serrulata 'Kanzan'
	6-8 m. Pokrój odwrotnie sto¿kowy, póŸniej pêdy zwisaj¹. Liœcie eliptyczne, zaostrzone, pi³kowane, zielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty ciemnoró¿owe, gêste, IV. Preferuje gleby zasobne, wapienne, st. s³oneczne.  

	Prunus serrulata 'Kiku-shidare'
	3-5 m Pokrój p³aski, zaokr¹glony, liœcie eliptyczne, zaostrzone, pi³kowane, b³yszcz¹ce, zielone. Kwiaty ró¿owe, pe³ne, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. s³oneczne. 

	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
	4-6 m Pokrój odwrotnie sto¿kowy, pedy wzniesione. Liœcie fioletowo-purpurowe. Kwiaty ciemnoró¿owe, pe³ne, V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-giniaste, wapienne, st. s³oneczne.

	Prunus subhirtella ' Autumnalis'
	4-5m Pokrój szerokosto¿kowy, luŸny. Liœcie w¹skie, jajowate, spiczaste, zielone. Kwiaty bia³o ró¿owe, IV. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-gliniaste, wapienne, st. s³oneczne.

	Prunus subhirtella 'Autumnalis  Rosea'
	5-10 m Pokrój szeroki, gesty, pêdy przewisaj¹ce. Liœcie eliptyczne, zielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty pó³pe³ne, ró¿owe,  V, niekiedy zakwita ponownie tu¿ po zrzuceniu liœci, w XI. Preferuje gleby zasobne, st. s³oneczne. 

	Pseudotsuga menziesii caesia
	25-35 m Pokrój sto¿kowy, luŸny. Ig³y szarozielone. Owoce pod³u¿ne, jajowate, jasnobr¹zowe szyszki. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, st. s³oneczne do pó³cienistych. 

	Pterocarya fraxinifolia
	12-16 m. Pokrój szeroko zaokr¹glony. Liœcie pod³u¿ne, blyszcz¹ce, ciemnozielone, spodem jaœniejsze pierzaste. Kwiaty niepozorne. Owoce dekoracyjne skrzydlaki. Preferuje gleby g³êbokie, wilgotne, stanowiska s³oneczne do pó³cienistych.

	Pyrus ' Lukasówka'
	5-10 m Pokrój zaokr¹glony. Liœcie jasnozielone. Kwiaty bia³e, pojedyñcze, VI. Owoce zielonkawo¿ó³te, z czerwonym rumieñcem, s³odko-winne, IX-X. Preferuje gleby ¿yzne, lekko kwaœne, umiarkowanie wilgotne, st. s³oneczne.

	Pyrus 'Conference'
	5-10 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Owoce zielonkawo br¹zowe, s³odkie, X. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, zasobne, alkaliczne, stanowiska s³oneczne. 

	Pyrus calleryana 'Chanticleer'
	7-9 m Pokrój w¹skosto¿kowy, równomierny. Liœcie jajowate, b³yszcz¹ce, ciemnozielone. Kwiaty liczne, bia³e, IV-V. Owoce ma³e, zielone, niepozorne. Preferuje gleby œwie¿e, zasobne, st. s³oneczne. 

	Quercus palustris
	15-20m  mittel  B:gezähnt  Herbstfärbung saurer Boden

	Quercus palustris 'Green Dwarf'
	2-3 m Pokrój kulisty. Liœcie b³yszcz¹ce, zielone, klapowane z ostrymi z¹bkami jesieni¹ piêkne, czerwone. Wymaga gleb pruchnicznych, wilgotnych, st. s³onecznych.

	Quercus robur
	25-35m  Pokrój sto¿kowaty, lu¿ny. Liœcie wyd³u¿one, odwrotnie jajowate, klapowane, blyszcz¹ce, ciemnozielone. Owoce na szypó³ce, pod³u¿ne, jajowate, os. w miseczce. Preferuje gleby wilgotne , gliniaste, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Quercus robur 'Fastigiata Koster'
	15-20m Pokrój kolumnowy, w¹ski. Liœcie i owoce jak u Q. robur. Preferuje gleby œwie¿e, wilgotne, gliniaste, st. s³oneczne.

	Quercus rubra
	20-30m  Pokrój szeroko sto¿kowy, zaokr¹glony. Liœcie pod³u¿ne, klapowane, klapy zaostrzone, ciemnozielone, jesieni¹ czerwone. Preferuje gleby œwie¿e, piaszczysto-gliniaste, st. s³oneczne.

	Quercus rubra
	20-30m  Pokrój szeroko sto¿kowy, zaokr¹glony. Liœcie pod³u¿ne, klapowane, klapy zaostrzone, ciemnozielone, jesieni¹ czerwone. Preferuje gleby œwie¿e, piaszczysto-gliniaste, st. s³oneczne.

	Rhus typhina
	4-6 m Pokrój p³aski, zaokraglony. Pêdy ow³osione. Liœcie pod³u¿ne, lancetowate, pi³kowane, jasnoziel. pierzaste. Kwiaty zielonkawe, wzniesione wiechy, na koñcach pêdów, VI-VII. Owoce w wiechach, czerwone ow³osione. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne.

	Rhus typhina 'Dissecta'
	2,5-4 m Pokrój zaokraglony, szeroki. Pêdy ow³osione. Liœcie pod³u¿ne, lancetowate, mocno powcinane, jasnoziel. pierzaste. Kwiaty zielonkawe, wzniesione wiechy, na koñcach pêdów, VI-VII. Owoce w wiechach, czerwone ow³osione. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne.

	Rhus typhina 'Tiger Eyes'  'R'
	1-2 m Pokrój roz³o¿ysty. Pêdy ow³osione. Liœcie pod³u¿ne, lancetowate, mocno powcinane, ¿ó³tawe, jesieni¹ szkar³atne, pierzaste. Kwiaty niepozorne. Owoce w wiechach, czerwone, ow³osione. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne.

	Robinia pseudoacacia 'Frisia'
	9-12 m Pokrój w¹skosto¿kowy, luŸny. Liœcie owalne, ciemnoziel. m³ode pomarañczowo-¿ó³te. Kwiaty bia³e, zebrane w wisz¹ce grona, pachn¹ce, VI. Owoce br¹zowe str¹ki. Preferuje gleby zasobne, gliniaste, przepuszczane, st. s³oneczne. 

	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
	5-6m  Pokrój regularnie kulisty. Liœcie owalne, zielone, pierzaste. Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby œwie¿e, zasobne, przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska s³oneczne.

	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
	5-6m  Pokrój regularnie kulisty. Liœcie owalne, zielone, pierzaste. Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby œwie¿e, zasobne, przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska s³oneczne.

	Salix alba
	15-20 m Pokrój zaokr¹glony. Pêdy ukoœnie wzniesione. Liœcie d³ugie, lancetowate, ciemno sinozielone, spodem jaœniejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, stanowiska s³oneczne.

	Salix alba 'Liempde'
	20-25 m Pokrój w¹skosto¿kowy, rozga³êziony. Liœcie d³ugie, lancetowate, szare, spodem jaœniejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Prefruje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st. s³oneczne. 

	Salix alba 'Tristis'
	15-20 m Pokrój zaokr¹glony. Pêdy ¿ó³te, zwis³e. Liœcie d³ugie, lancetowate, matowe, jasnozielone, spodem jaœniejsze. Kwiaty i owoce niepozorne. Prefruje gleby wilgotne, zasobne, alkaliczne, st. s³oneczne.

	Sambucus nigra
	5-7 m Pokrój nieregularny, szeroki. Liœcie pierzaste, eliptyczne. Kwiaty kremowobia³e, ma³e zebrane w podbaldachy, VI. Owoce okr¹g³e, czarne, VIII. Roœlina tolerancyjna w stos. do gleb. st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Sambucus racemosa
	3-4 m Pokrój luŸny, nieregularny. Liœcie pierzaste, eliptyczne Kwiaty ¿ó³tozielone baldachy, IV-V. Owoce czerwone, okr¹g³e, VII do zimy. Niewymagaj¹cy. Preferuje st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
	2-3 m Pokrój nieregularny, a¿urowy. Liœcie pierzaste, eliptyczne, ¿ó³tozielone. Kwiaty du¿e, ¿ó³to bia³e, pó³baldachy, VII. Owoce kuliste, jasnoczerwone.Wymagania niewielkie, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
	2-3 m Pokrój nieregularny, a¿urowy. Liœcie pierzaste, eliptyczne, ¿ó³tozielone. Kwiaty du¿e, ¿ó³to bia³e, pó³baldachy, VII. Owoce kuliste, jasnoczerwone.Wymagania niewielkie, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Sorbaria sorbifolia
	2-4m Pokrój wyprostowany, nieregularny, liœcie w¹skie, zaostrzone, zielone, pierzaste. Kwiaty kremowe, zebrane w d³ugie, szczytowe wiechy, VI-VII. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne do pó³cienistych.

	Sorbus 'Joseph Rock'
	5-10 m Pokrój w¹ski, kolumnowy. Liscie pierzaste, eliptycze, zieloe,jesieni¹ czerwone. Kwiaty bia³e w baldachach, V. Owoce ¿ó³te, utrzymuj¹ siê jeszcze po opadniêciu liœci. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, stanowiska s³oneczne.

	Sorbus aria 'Magnifica'
	8-10 m Pokrój w¹sko sto¿kowy, póŸniej szeroki. Liœcie owalne eliptyczne, pokryte kutnerem. Kwiaty bia³e w baldachogronach, V-VI. Owoce czerwone, okr¹g³e, jadalne, X-XI. Preferuje gleby suche, piaszczysto-glin., st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Sorbus aucuparia
	8-12 m Pokrój jajowaty, luŸny, kulisty. Liœcie pierzaste, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty bia³e, p³askie wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okr¹g³e. Preferuje gleby suche, piaszczysto-gliniaste, ¿yzne, st. s³oneczne.

	Sorbus aucuparia 'Edulis'
	10-15 m Pokrój w¹skojajowaty, luŸny. Liœcie jak u S. aucuparia, tylko wiêksze, mocno zielone. Owoce kuliste,  czerwone, jadalne. Preferuje gleby ¿yzne, przepuszczale, pruchniczne, st. s³oneczne do polcienistych.

	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
	5-8m Pokrój w¹sko kolumnowy, póŸniej niemal sto¿kowaty, Liœcie jak S. aucuparia, tylko ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty bia³e, p³askie podbaldachy, V-VI. Owoce czerwone, kuliste. Wymagania niewielkie, st. s³oneczne do pólcienistych.

	Sorbus aucuparia 'Pendula'
	6-12 m Pokrój parasolowaty, zwis³y. Liœcie jasnozielone, w¹sko lancetowate, pierzaste. Owoce czerwone, kuliste w podbaldachach. Wymagania jak u S. aucuparia, st. s³oneczne, pó³cieniste. 

	Sorbus commixta
	5-10 m Pokrój krzewiasty, roz³o¿ysty. Liœcie pod³u¿ne, pi³kowane, zielone jesieni¹ czerwone. Kwiaty bia³e, zebrane w baldachogrona. Owoce ma³e, intensywnie czerwone, VIII-IX. Preferuje gleby zasobne, st. s³oneczne.

	Sorbus intermedia 'Brouwers'
	8-12 m Pokrój równomierny, sto¿kowy, póŸniej luŸniejszy. Liœcie owalne, karbowane, ciemnozielone, spodem jasne. Kwiaty bia³e, zebrane w p³askie wiechy V-VI. Owoce okr¹g³e, czerwone, IX. Wymaga gleb wilgotnych gliniastych, ¿yznych, st. s³onecznychpó³cienistych.

	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'
	6-10 m Pokrój zwarty, sto¿kowy, póŸniej jajowaty. Liœcie jajowate, mocno karbowane, zielone. Kwiaty bia³e zebrane w wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okr¹g³e, VIII-IX. Niewymagaj¹cy, st. s³oneczne.

	Spiraea arguta
	1,5-2 m. Pokrój luŸny, pêdy rozga³êzione. Liœcie ma³e, odwrotnie jajowate, jasnozielone. Kwiaty œnie¿nobia³e, liczne, IV-V, silnie pachn¹ce. Preferuje gleby zasobne, st. s³oneczne.

	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	1,5-2 m Pokrój zakr¹glony, nieregularny, pêdy przewieszaj¹ce siê. Liœcie w¹skie, matowo zielone. Kwiaty œnie¿nobia³e, bardzo liczne, IV. Preferuje gleby zasobne, znosi ciêcie. Stanowiska s³oneczne.

	Spiraea nipponica 'Snowmound'
	1,5-2m Pokrój roz³o¿ysty, pêdy przewisaj¹ce. Liœcie drobne, w¹skie, ciemnozielone. Kwiaty bia³e, obficie kwitn¹ce, VI. Wymagania niewielkie. Stanowiska s³oneczne, do pó³cienistych.

	Spiraea vanhouttei
	Dorasta do 2,5 m Pokrój nieregularny, pêdy przewisaj¹ce. Liœcie rombowate, klapowane, ciemnozielone. Kwiaty czysto bia³e, zebrane w p³askie baldachogrona, V-VI. Niewymagaj¹cy, preferuje st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Syringa meyeri 'Palibin'
	Dorasta do 1 m. Pokrój kulisty. Kwiaty jasnoró¿owe, w sto¿kowatych kwiatostanach, pachn¹nce, V- VI. Preferuje gleby ¿yzne, umiarkowanie wilgotne, st. s³oneczne.

	Syringa vulg.'Beauty of Moskou'  -R-
	2,5-3 m. Pokrój wzniesiony, gêsto rozga³êziony. Liœcie sercowate, jasnozielone. Kwiaty jasno ró¿owe, pe³ne, zebrane w luŸne, stoj¹ce wiechy, V. Wymaga gleb ¿yznych, stanowisk s³onecznych, cep³ych.

	Syringa vulg.'Nadeshda'
	4-6 m Pokrój pionowy, zaokraglony, Liœcie sercowate, jasnozielone. Kwiaty fioletowo niebieskie w stercz¹cych wiechach, V. Wymaga gleb ¿yznych, ciep³ych i s³onecznych stanowisk.

	Syringa vulg. 'Sensation'
	Syringa vulg. 'Sensation'
	2-3 m Pokrój roz³o¿ysty. Liœcie sercowate, jasnozielone. Kwiaty purpurowe z bia³ym brzegiem, V. zebrane w stoj¹ce wiechy. Preferuje gleby ¿yzne, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Syringa vulgaris 'Andenken an L.Späth'
	3-4 m Pokrój nieregularny. Liœcie sercowate, jasnozielone. Kwiaty ciemnopurpurowo czerwone w wiechach, V. Preferuje gleby ¿yzne, stanowiska ciep³e, s³oneczne.

	Syringa vulgaris 'Charles Joly'
	3-4m Pokrój nieregularny, zaokr¹glony. Liœcie jasnozielone, sercowate. Kwiaty purpurowo czerwone, pe³ne, zebrane w wiechy, V. Gleby ¿y¿ne, st. ciep³e, s³oneczne.

	Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'
	3-4m Pokrój nieregularny. Liœcie sercowate, zielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty pó³pe³ne, lawendowo ró¿owe, w wiechach V. gleby ¿yzne, st. s³oneczne, przepuszczalne.

	Syringa vulgaris 'Michel Buchner'
	3-4m Pokrój nieregularny. Liœcie jasnozielone, sercowate. Kwiaty du¿e, pe³ne, purpurowe z bia³ym wnêtrzem, bardzo liczne, pachn¹nce, V. Preferuje gleby ¿yzne, stanowiska ciep³e, s³oneczne.

	Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine'
	3-4m  Pokrój nieregularny. Liœcie zielone, sercowate. Kwiaty du¿e, pe³ne, czystobia³e, pachn¹nce, V. Preferuje gleby ¿yzne, ciep³e, s³oneczne stanowiska.

	Syringa vulgaris 'Primrose'
	3-4m Pokrój roz³o¿yty, pêdy rozga³êzione. Liœcie jasnozielone, sercowate. Kwiaty zabarwione na ¿ó³to, w wiechach, V. Wymaga gleb ¿yznych, st. ciep³ych, s³onecznych.

	Taxus baccata
	2-5 m Pokrój sto¿kowy, luŸny, zagêszcza siê przy ciêciu. Ig³y ciemnozielone, miêkkie. Owoce czarne, truj¹ce, w czerwonej osnówce. Preferuje gleby ¿yzne wilgotne. Roœnie na wszystkich stanowiskach.

	Taxus baccata 'David'
	1,5-3 m. Pokój kolumnowy, pêdy sztywne, wyprostowane. Ig³y jasnozielone, ¿ó³tawe. Wymagania jak T. baccata.

	Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'
	1,5-2 m Pokrój kolumnowy, pêdy wyprostowane. M³ode pêdy i ig³y jasno¿ó³te, póŸniej ig³y z ¿ó³tym obrze¿eniem. Wymagania jak u T. baccata, w st. s³onecznych lepiej siê wybarwia.

	Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'
	3-5 m Pokrój w¹ski, kolumnowy, pêdy sztywne, wyprostowane. Ig³y ciemnozielone, miêkkie. Wymagania jak u T. baccata.

	Taxus baccata 'Semperaurea'
	1-2m Pokrój szeroki, roz³o¿ysty. Ig³y jasne, z³ocisto¿ó³te. Wymagania jak u T. baccata, w st. s³onecznych lepiej siê wybarwia.

	Taxus media 'Groenland'
	3-5 m Pokrój nieregularny, gêsty, pêdy rozga³êzione. Ig³y ciemnozielone. Wymagania jak u T. baccata. Polecany do formowania. 

	Taxus media 'Hicksii'
	2-3 m Pokrój wyprostowany, szerszy. Ig³y ciemnozielone. Wymagania jak T. baccata.

	Taxus media 'Hillii'
	1,5-3 m Pokrój wyprostowany, pêdy rozga³êzione. Ig³y ciemnozielone, miêkkie. Wymagania jak u T. baccata.

	Thuja occidentalis
	15-20 m Pokrój stozkowaty, luŸny. M³ode liœcie w postaci igie³ek, póŸniej ³uskowate zielone. Owoce m³ode ¿ó³tawe, póŸniej br¹zowe szyszkojagody. Preferuje gleby ¿yzne, wilgotne, st. s³oneczne. 

	Thuja occidentalis 'Brabant'
	3-5 m Pokrój w¹sko sto¿kowy, luŸny. Ig³y zielone, ³uskowate. Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. s³onecznych.

	Thuja occidentalis 'Brabant'
	3-5 m Pokrój w¹sko sto¿kowy, luŸny. Ig³y zielone, ³uskowate. Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. s³onecznych.

	Thuja occidentalis 'Danica'
	Krzew kar³owy, dorastaj¹cy do 0,5 m, kulisty, gêsty. Pêdy krótkie, gêsto u³o¿one, zielone. Wymaga gleb ¿yznych, doœæ wilgotnych. Preferuje stanowiska s³oneczne. 

	Thuja occidentalis 'Smaragd'
	4-6m  Pokrój sto¿kowy. Pêdy u³o¿one gêsto, w kolorze zielonym. Wymaga gleb ¿yznych, lekko kwaœnych, wilgotnych, stanowisk s³onecznych.

	Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'
	1-2 m Pokrój stozkowy. Pêdy z³oto ¿ó³te, luŸnie u³oŸone. Wymaga gleb ¿yznych, lekko kwaœnch, wilgotnych oraz stanowisk s³onecznych.

	Thuja orientalis 'Aurea Nana'
	0,5-1 m Pokrój jajowaty. Pêdy gêsto ustawione, z³ociste, delikatne. Preferuje gleby zasobne, wilgotne. Stanowiska s³oneczne, os³oniête.

	Thuja plicata 'Atrovirens'
	12-20 m Pokój sto¿kowy, luŸny. Pêdy ciemnozielone. Preferuje gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne. 

	Thuja plicata 'Atrovirens'
	12-20 m Pokój sto¿kowy, luŸny. Pêdy ciemnozielone. Preferuje gleby pruchniczne, gliniaste, umiarkowanie wilgotne. 

	Thuja plicata 'Martin'
	3-5 m Pokrój luŸny, w¹sko sto¿kowy. Pêdy cimnozielone, b³yszcz¹ce. Wymagania gleb gliniastych, pruchnicznych, stanowisk s³onecznych, pó³cienistych.

	Tilia americana 'Nova'
	25-30 m Pokrój szeroko sto¿kowy. Liscie du¿e, sercowate, zaostrzone, zielone, spodem jasniejsze. Kwiaty drobne, ¿ó³to zielone, miododajne, VII. Gleby g³êbokie, ¿yzne, st. s³oneczne.

	Tilia americana 'Redmond'
	20-25 m Pokrój spiczasty, sto¿kowy. Liœcie wielkie, sercowate, zaostrzone, brzegiem postrzêpione, zielone, Pêdy zim¹ czerwone. Kwiaty miododajne. Wymaga gleb g³êbokich, wilgotnych, st. s³onecznych, pó³cienistych.

	Tilia cordata
	15-20 m Pokrój szeroko jajowaty. Liœcie zaokraglone, ma³e, zaostrzone, zielone, jesieni¹ ¿ó³te. Kwiaty ¿ó³tozielone, pachn¹ce, miododajne, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, ¿yzne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Tilia cordata 'Erecta'
	15-20m Pokrój sto¿kowy, jajowaty. Liœcie ma³e, zaokr¹glone, sercowate, ciemnozielone, spodem jasniejsze. Kwiaty miododajne, pachn¹ce, VII. Preferuje gleby zasobne, œwie¿e, œrednio wilgotne, st. s³oneczne, ciep³e.

	Tilia cordata 'Greenspire'
	15-20m  Pokrój szerokojajowaty, regularny. Liœcie ma³e,  sercowate, zaostrzone, ciemnozielone, b³yszcz¹ce. Kwiaty pachn¹ce, miododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, dobrze roœnie nawet na suchych. Stanowiska s³oneczne.

	Tilia cordata 'Rancho'
	12-16 m Pokrój w¹sko jajowaty, zwarty, pêdy wzniesione gêsto rozga³êzione, Liœcie ma³e, wê¿sze, sercowate, zaostrzone, zielone, spodem jaœniejsze. Kwiaty pachn¹ce, miododajne, VII. Preferuje  gleby zasobne, œrednio wilgotne, st. s³oneczne.

	Tilia cordata 'Roelvo'
	15-20 m Pokrój szeroko sto¿kowy, Liœcie ma³e, sercowate, zaostrzone, zielone, spodem jaœniejsze. Preferuje gleby zasobne, œwie¿e, umiarkowanie wilgotne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Tilia europaea 'Euchlora'
	15-20m Pokrój szeroko sto¿kowy. Pêdy ¿ó³te. Liœcie sercowate, zaostrzone, ciemnozielone, spodem srebrne. Preferuje gleby zasobne, umiarkowanie wilgotne, st. s³oneczne.

	Tilia europaea   'Pallida'
	20-25 m Pokój spiczasto sto¿kowaty, równomierny, gêsty, pêdy ukoœnie wzniesione. Liœcie sercowate, zaostrzone, œwie¿o zielone, b³yszcz¹ce. Preferuje gleby œwie¿e, zasobne, œrednio wilgotne, st. s³oneczne.

	Tilia platyphyllos
	20-25 m Pokrój szeroko sto¿kowy, jajowaty. Liœcie du¿e,  zaokr¹glone, zaostrzone, zielone. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, przepuszczalne, st. s³oneczne. 

	Tilia platyphyllos 'Rubra'
	30-35m Pokój szeroko sto¿kowy, jajowaty. Liœcie jak T. platyphyllos, ale ¿ó³tawozielone. Kwiaty ¿ó³te, pachn¹ce, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Tilia tomentosa 'Brabant'
	18-20 m Pokrój sto¿kowaty, zaokr¹glony. Liœcie sercowate, zaostrzone, ciemnozielone, b³yszcz¹ce, spodem srebrnoszare. Kwiaty ukyte w liœciach, pachn¹ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, œwie¿e, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Tilia tomentosa 'Silver Globe'
	2-5 m Pokrój kulisty. Liœcie sercowate, ciemnozielone, spodem bia³o szare. Kwiaty intensywnie pachn¹ce, VII-VIII. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, zasobne, st. s³oneczne.

	Tilia tomentosa 'Varsaviensis'
	20-30 m Pokrój sto¿kowaty, równomierny. Liœcie sercowate ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty mniej liczne, pachn¹ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. s³oneczne.

	Tilia tomentosa 'Varsaviensis'
	20-30 m Pokrój sto¿kowaty, równomierny. Liœcie sercowate ciemnozielone, spodem srebrno szare, delokatnie filcowate. Kwiaty mniej liczne, pachn¹ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. s³oneczne.

	Tsuga canadensis
	15-20m Pokrój szerokosto¿kowy, luŸny. Ig³y b³yszcz¹ce, ciemnozielone, drobne z bia³ymi paskami. Owoce zaokr¹glone, jasnobr¹zowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, piaszczyste, przepuszczalne, œwie¿e, stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Ulmus glabra 'Camperdownii'
	5-10 m Pokrój parasolowaty, pêdy zwis³e do do³u. Liœcie du¿e, szorstkie. Wymaga gleb ¿yznych i dostatecznie wilgotnych, stanowisk s³onecznych, pó³cienistych.

	Ulmus hollandica 'Wredei'
	5-10 m Pokój w¹ski, sto¿kowaty. Liœcie szerokie, jajowate, skrêcone, brzegiem faliste, zielone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne oraz stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Viburnum bodnantense 'Dawn'
	2-2,5m krzew. Pokrój szeroki, nieregularny. Liœcie eliptyczne, spiczaste, zielone, jesieni¹ ciemnoczerwone. Kwiaty ró¿owe, zebrane w gêste wiechy, przed rozwojem liœci, III-IV. Preferuje gleby œwie¿e, œrednio wilgotne, st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Viburnum burkwoodii
	2-2,5m Pokrój roz³o¿ysty, rozkrzewiony. Liœcie eliptyczne, ciemnozielone, spodem szare, zimozielone. Kwiaty w p¹kach ró¿owe, rozkwit³e bia³e, silnie pachn¹, IV-V. Preferuje gleby œwie¿e, œrednio wilgotne, zasobne, st. s³oneczne.

	Viburnum lantana
	2-3 m Pokrój jajowaty, rozkrzewiony. LIœcie sezonowe, eliptyczne, pomarszczone, matowe, ciemnozielone, spodem szare. Kwiaty biale zebrane w pó³kuliste podbaldachy, V. Owoce okr¹g³e, czerwone i czarne. Niewymagaj¹ca, lubi wapñ. Preferuje st. s³oneczne, pó³cieniste.

	Viburnum opulus
	3-4 m Pokrój krzaczasty, luŸny, silnie rozga³êziony. Liœcie klapowane, jasnozielone, spodem szarozielone. sezonowe. Kwiaty bia³e, zebrane w podbaldachy, V-VI. Owoce kuliste, czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, wapienne oraz st. s³oneczne i pó³cieniste.

	Viburnum opulus 'Roseum'
	3-4 m Pokrój wzniesiony, luŸny, nieregularny. Liœcie jak u V. opulus. Kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany, bia³e, przy przekwitaniu lekko ró¿owe, V-VI. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, wapienne oraz stanowiska s³oneczne, pó³cieniste.

	Weigela hybrida 'Bristol Ruby'
	Dorasta do 3 m. Pokrój rozkrzewiony, nieregularny, poŸniej pêdy przewisaj¹ce. Liœcie pod³u¿ne, jajowate, zaostrzone, jasnozielone. Kwiaty tr¹bkowate, rubinowe, V-VI. Preferuje gleby zasobne, stanowiska s³oneczne.


