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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.

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 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 60-  80
3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 5x szk. z BDr. 200- 225
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
Sol 6x szk. z BDr. 450- 500

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.

Sol 5x szk. z BDr.              100-150 x 250- 275
Sol 6x szk. z BDr.              150-200 x 350- 400
Sol 7x szk. z BDr.              200-300 x 400- 450

Acer campestre ' Red Shine'
klon polny 'Red
Shine'

10 - 15 m. Pokrój szerokostozkowy. Liscie male, klapowane, mlode
o czerwono-bordowym odcieni, starsze bordowo-zielone. Kwiaty i
owoce niepozorne. Wymaga gleb swiezych, przepuszczalnych o
odczynie okolo obojetnego i stanowisk slonecznych lub
pólcienistych.

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

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

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 4x szk. z BDr.              100-150 x 250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              100-150 x 300- 350
Pa 4x szk. z BDr. 35-  40

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. 200- 250
Sol 5x szk. z BDr.              150-200 x 350- 400
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 400- 450

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

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.    2 Ppodst. 400- 500
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst. 500- 600
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

Acer platanoides 'Crimson
Sentry'

klon pospolity
'Crimson Sentry'

8-10 m. Korona kolumnowa, regularna. Barwne blyszczace liscie w
odcieniu ciemnoczerwonym przez caly okres wegetacyjny. Powolny
wzrost.

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

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 14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,25 16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 1,25 18-  20
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
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  300-400 40-  45

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.

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 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
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 50-  60

Acer platanoides I 'Farlake's klon pospolity
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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. 18-  20
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 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

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
SolD 6x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 45-  50
SolD 6x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 50-  60

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.

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

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

Acer pseudoplatanus klon jawor

20-25 m Pokrój owalny, później rozłożysty. Liście klapowane,

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.

Sol 5x szk. z BDr. wielopienna     2-3 x 5- 7 50-  60
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 45-  50

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. 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

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.

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

Acer pseudoplatanus
'Negenia'

klon jawor
'Negenia'

15-20 m.  Ozdobne liście jesienią - przebarwienie
jaskrawo-czerwone. Kwiaty białe, niepozorne. Wymaga gleb
żyźniejszych i odczynie około obojętnego. Mrozoodporny.

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

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 rubrum 'October Glory'
klon czerwony '
October Glory'

10 - 15 m. Korona szeroko piramidalna, luzna. Wyjatkowe jesienne
przebarwienie lisci - pomaranczowo-czerwone do szkarlatnego.
Wczesna wiosna (III - IV) ozdobne, niewielkich rozmiarów,
czerwone kwiaty. Wysoka mroodpornosc i wytrzymalosc.

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

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.

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



AStrona 3

W celu zakupu innych parametrów i gatunków roślin prosimy o wyslanie zapytan ofertowych.
Szkółka Kaława sp.z.o.o.,  info@szkolka-kalawa.pl , www.szkolka-kalawa.pl 

Strona 3

W celu zakupu innych parametrów i gatunków roślin prosimy o wyslanie zapytan ofertowych.
Szkółka Kaława sp.z.o.o.,  info@szkolka-kalawa.pl , www.szkolka-kalawa.pl 

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

Acer rubrum 'Somerset'
klon czerwony
'Somerset'

Drzewo dorastające max. do wys. 10 m. Kwitnie w IV, przed
pojawieniem się liści. W środku okresu wegetacyjnego liście ma
ciemnozielone, wczesną jesienią żółkną, a następnie zmieniają
barwę na intensywnie czerwoną. Jesienią klon czerwony jest
najbardziej atrakcyjny. Odmiana '|Somerset' nie jest wymagająca w
uprawie.

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

Acer saccharinum klon srebrzysty

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

SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 45-  50
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 50-  60

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

Acer x 'Norwegian Sunset'
-R-

Klon mieszancowy
'Norwegian Sunset'
-R-

5 - 10 m. Mieszaniec A. truncatum i A. platanoides.  Pokrój
wasko-owalny. Mlode liście intensywnie jaskrawo-czerwone, starsze
soczyście zielone. Pięknie przebarwiają sie jesienią na kolor
złoto-pomarańczowy. Bez większych wymagań glebowych. Odczyn
około obojętnego, może być lekko kwaśny.

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

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

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

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.

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

Alnus glutinosa 'Imperialis'
olsza czarna
'Imperialis'

20-25 m Pokrój luźny, nieregularny, filigranowy. Liście jasnozielone,
mocno postrzępione. Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo
tolerancyjna w stos. do gleb, znosi okresowe zalewanie, preferuje
st. słoneczne.

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

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

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.

Form 3x szk. zBDr.  Forma UU 175- 200

Apfel 'James Grieve'
jabłoń 'James
Grieve'

Odmiana bardzo ceniona w przetwórstwie. Kwitnie wcześnie, długo
i obficie (przydatność dla zapylaczy), a owoce są średniej wielkości
do dużej; skórka zielonożółta. błyszcząca z czerwonym rumieńcem;
b. smaczne. Odmiana ta tworzy nieduże korony, przez polecana
jest do małych ogrodów.

Form 3x szk. zBDr.  Forma UU 175- 200

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. 2- 3 pęd. 125- 150
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 pęd. 150- 200
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Berberis ottawensis
'Superba'

berberys ottawski
'Superba'

3-4 m. Silny wzrost, pokrój wyprostowany, z przewisajacymi
czubkami pedów. Liscie sa ciemnoczerwone do bordowych, jesienia
jasnoczerwone lub pomaranczowe. Ozdobne jasnoczerwone owoce
jesienia. Niewielkie wymagania glebowe i mrozoodpornosc. Pedy
cierniste.

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

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

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

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.

Sol 4x szk. z BDr.              200-300 x 600- 700
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 40-  45
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 45-  50
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 50-  60

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.

Sol 4x szk. z BDr.    3 Ppodst. 500- 600
Pa 3x szk. z BDr. 10-  12
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

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.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 35-  40

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 4x szk. z BDr. 20-  25

Betula pendula 'Royal Frost'
brzoza
brodawkowata
'Royal Frost'

Drzewo dorastające do wys. 15 m, o nieco zwisłych gałęziach. Kora
młodych pędów jest brązowa z nieco purpurowym nalotem, lecz z
wiekiem staje się bielsza - b. dekoracyjna. Liście intensywnie
bordowe, jesienią przebarwiają się na jasnoczerwono.

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

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.                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

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.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 40-  45
SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 50-  60

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 200- 250
Sol 3x szk. z BDr. wielopienna 250- 300
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 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

Birne 'Gute Luise' grusza 'Gute Luise'

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

Form 3x szk. zBDr.  Forma UU 175- 200

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 80- 100
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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 100- 125
3x szk. z bryłą 125- 150
Kula 4x szk. z bryłą 55-  60
Kula 5x szk. z BDr. 60-  70
Kula 5x szk. z BDr. 70-  80
Kula 5x szk. z BDr. 80-  90
Kula 5x szk. z BDr. 100- 110
Kula 5x szk. z BDr. 110- 120
Stożek 4x szk. z BDr. 90- 100
Stożek 5x szk. z BDr. 100- 110
Stożek 5x szk. z BDr. 120- 130
Stożek 5x szk. z BDr. 130- 140

Callicarpa bodinieri
'Profusion'

pięknotka
Bodiniera
'Profusion'

3m . Kwiaty w odcieniu lilaróz, niepozorne, VII-VIII. Owoce drobne,
kuliste, o wyjatkowej fioletowo-rózwej barwie, bardzo ozdobne.
Utrzymuja sie na roslinie do zimy. Trujace. Mlode krzewy troche
wrazliwe na mrozy.

Sol 4x szk. z BDr. 125- 150

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 3x szk. z bryłą 125- 150
KrzD 3x szk. z bryłą 150- 175
Sol 3x szk. z BDr.               60-100 x 250- 300
Sol 3x szk. z BDr.               60-100 x 300- 350
Sol 3x szk. z BDr.              100-150 x 400- 500
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. zBDr. Kostka 100 x 100 x 125 25-  30
Kostka 4x szk. zBDr.  140 x 100 250-
Brama 4x szk. zBDr. 300-   -
Form 4x szk. zBDr.  Ekran 160- 160

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.

Pa 3x szk. z BDr. 10-  12
Pa 3x szk. z BDr. 14-  16
Pa 3x szk. z BDr. 16-  18
SolD 4x szk. z BDr.  60-100 x 400-500 18-  20
KrzP 3x szk. z BDr. 12-  14
KrzP 3x szk. z BDr. 16-  18
KrzP 3x szk. z BDr. 18-  20

Carpinus betulus 'Frans
Fontaine'

grab pospolity
'Frans Fontaine'

Do 10 m. Pokrój kolumnowy. Liście jak u C. betulus. Nadaje się
zarówno na stanowiska słoneczne, jak i zacienione. Preferuje gleby
żyzne, o odczynie obojętnym lub zasadowym.

KrzD 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400
KrzP 4x szk. z BDr. 12-  14
KrzP 4x szk. z BDr. 14-  16
KrzP 4x szk. z BDr. 18-  20

Carpinus betulus 'Lucas'
grab pospolity
'Lucas'

Drzewo o pięknym kolumnowym, bardzo regularnym pokroju.
Dorasta max. do wys. 10 m, przy max szerokości 4 m. Liście ma
soczystozielone, w pełni lata ciemnozielone, jesienią przebarwiają
się na zółto i pomarańczowo. Pozostają na drzewie przez zimę, do
wiosny. Drzewo polecane na aleje i wysokie żywopłoty. Odporne na
warunki miejskie; duża mrozoodporność. Jak wszystkie graby, mało
wymagające w uprawie - dobrze rośnie na stanowiskach jasnych
jak i zacienionych.

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

Carpinus betulus 'Purpurea'
grab pospolity
'Purpurea'

7-10 m Pokrój stożkowaty, zaokrąglony. Liście, eliptyczne,
karbowane, czerwone wiosną, później zielenieją. Wymagania
niewielkie, znosi cięcie, dobry do sadzenia na kazdym stanowisku.

Sol 5x 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

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

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

Catalpa erubescens
'Purpurea'

surmia 'Purpurea'

Dorasta do 6 m. Cechuje się stożkowym pokrojem. Kwitnie w lipcu.
Liście duże, sercowate. Ma białe kwiaty i ozdobne długie owoce
typu strąk. Preferuje stanowiska słoneczne.

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

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

Chamaecyparis
laws.'Wissel's Saguaro'

cyprysik Lawsona
'Wissel's Saguaro
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Chamaecyparis
laws.'Wissel's Saguaro'

cyprysik Lawsona
'Wissel's Saguaro

Wolnorosnące, bardzo charakterystyczne drzewo o nieregularnym
interesującym pokroju. Jego przyrost roczny wynosi około 20 cm
(po 30 latach osiąga wys. ok. 8 m). Idealny do miejsc dobrze
eskponowanych. Ciekawa, niebiesko zielona barwa igliwia. Drzewo
preferuje stanowisko słoneczne, lekko wilgotną glebę, o  nieco
kwaśnym odczynie.

Sol 6x szk. z BDr. 300- 350

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

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 6x szk. z BDr. 300- 350
Sol 6x szk. z BDr. 350- 400
Sol 6x szk. z BDr. 400- 450
Sol 7x szk. z BDr. 450- 500
Pa 5x szk. z BDr. 25-  30
Kula 3 sztk.       5x szk. zBDr. 200-
Kula 4 sztk.       5x szk. zBDr. 200-

Chamaecyparis lawsoniana
'Ellwoodii'

cyprysik Lawsona
'Ellwoodii'

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

Sol 4x szk. z BDr. 250- 275
Sol 4x szk. z BDr. 300- 350

Chamaecyparis lawsoniana
'Ivonne'

cyprysik Lawsona
'Ivonne'

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

Sol 4x szk. z BDr. 300- 350
Sol 6x szk. z BDr. 350- 400
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.

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

Cornus alba 'Elegantissima'
dereń biały
'Elegantissima'

Dorasta do 2 m. Pokrój luźny, kulisty. Pędy czerwone. Liście
jasnozielone, nieregularnie obrzeżone na biało. Wymagania

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 BDr. 80- 100
Sol 3x szk. z BDr. 100- 125
Sol 3x szk. z BDr. 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 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 BDr. 200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x 300- 350
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x 350- 400
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x 400- 500

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.

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

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

Cotoneaster lucidus irga błyszcząca

2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Liście
ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowawe, V-VI. Owoce czarne,
kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny.
Doskonale znosi cięcie.

Sol 3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 3x szk. z bryłą 125- 150
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Cotoneaster lucidus irga błyszcząca

2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Liście
ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowawe, V-VI. Owoce czarne,
kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny.
Doskonale znosi cięcie.

Sol 3x szk. z bryłą 150- 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.

Sol 3x szk. z BDr. 150- 200
Sol 3x szk. z BDr. 200- 250
Pa 3x szk. z BDr. 10-  12
Pa 3x szk. z BDr. 12-  14

Crataegus lavalleei
'Carrierei'

glóg Lavallea odm
'Carrierei'

5-7 m . Duzy krzew lub male drzewo. Pokrój w pózniejszym wieku
szeroki, nieregularny. Liscie blyszczace, eliptyczne, dlugo
utrzymujace sie. Kwiaty biale, zebrane w podbaldachy, bywaja tez
lekko rózowe. Owoce dosc duze w porównaniu do innych glogów,
jasnoczerwone.  Odczyn gleby okolo objetnego.

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

Deutzia hybrida 'Mont Rose'
żylistek
mieszańcowy
'Mont Rose'

1,5-2 m Pokrój przwisający, luźny,wyprostowany. Liście podłuźne,
jajowate, ciemnozielone. Kwiaty różowe, VI-VII. Preferuje gleby
zasobne, wilgotne, stanowiska 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

Deutzia hybrida 'Strawberry
Fields'

żylistek
mieszańcowy
'Strawberry Fields'

Wyprostowany krzew dorastający do około 3 m. Liście eliptyczne,
lekko szorstkie, jasnozielone. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty
dość duże, różowo-białe z żółtymi pręcikami, zebrane w wiechy.
Odmiana mrozoodporna, ale nie tolerująca dłuższych okresów
przesuszenia.

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

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

Euonymus alatus 'Blade
Runner'

trzmielina
oskrzydlona 'Blade
Runner'

Wolnorosnąca i niska odmiana trzmieliny (wys. do 1,5 m) o
kształcie kulistym lub nieco eliptycznym. Regularny, ładny, gęsty
pokrój. Liście węższe niz u gatunku, ciemnozielone, jesienią
przebarwiaja sie na czerwono. Krzew mało wymagający, dobrze
rośnie na glebach przeciętnych i znosi długotrwałe susze.

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

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

Euonymus europaeus 'Red
Cascade'

trzemielina
pospolita 'Red
Cascade'

2 - 3 m. Liscie eliptyczne o pieknym szkarlatnym wybarwieniu
jesiennym. Kwiaty drobniutkie, jasnozielone, niepozorne - V-VI.
Owoce: 4-komorowe, rózówe torebki, typowe dla gatunku,
pojawiajace sie w IX-X.

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

Exochorda macrantha 'The
Bride'

obiela
mieszancowa 'The
Bride'

1-1,5 m. Krzew o luznym pokroju i zwisajacymi starszymi pedami.
Liscie owalne, jasnozielone. Obite kwitnienie w V. Kwiaty
snieznobiale, zebrane w geste kwiatostany, nadzwyczaj efektowne.
Krzew wymagajacy przycinania po przekwitnieciu w celu
zachowania bardziej zwartego pokroju. Nie toleruje gleb
wapiennych.

Sol 3x szk. z BDr. 80- 100

Fagus sylvatica buk pospolity

wys. 20 - 25 m. Liście jajowate lub eliptyczne, wiechrzem
błyszczącem, od spodu matowe, jesienią przyjmują rdzawe
odcienie. Dość duże wymagania siedliskowe, rosnie na glebach
żyznych i wilgotnych (nie podmokłych). pH gleby nie ma dla tego
gatunku znaczenia.

Pa 3x szk. z BDr. 18-  20

Fagus sylvatica
'Asplenifolia'

buk pospolity,
odmiana
powcinana

Wzrost powyżej 20 m. Pokrój rozłożysty, szerokostożkowy.  Liście
zielone, powcinane w różnym stopniu, bardzo zmienne. jesienią
ładnie przebarwiają się na żółtobrązowo. Cenne drzewo na potrzeby
parków i zieleni publicznej.

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

Fagus sylvatica
buk pospolity
'Atropunicea' syn.
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Fagus sylvatica
'Atropunicea' syn 'Purpurea'

buk pospolity
'Atropunicea' syn.
'Purpurea'

20 m. Korona okragla. Lisci8e o wyjatkowej barwie,
ciemnoczerwonej do bordowej. Jesienia przebarwiaja sie na
zólto-pomaranczowo. Duze wymagania glebowe - preferuje gleby
swieze, zasobne. Doskonale znosi ciecie.

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

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.

Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

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. 250- 300

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. 300- 350

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. 250- 300

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.

KrzP 3x szk. z BDr. 12-  14
KrzP 3x szk. z BDr. 14-  16
KrzP 4x szk. z BDr. 16-  18
KrzP 4x szk. z BDr. 18-  20
Sol KrzP 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 20-  25

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.

Pa 3x szk. z BDr. 18-  20

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.

Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

Fraxinus excelsior jesion wyniosły

Wys. 20 - 25 m. Korona jajowato stożkowa. Liście duże,
nieparzystopierzaste, składające się z 9-15 listków siedzących lub
krótkoogonkowych.

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

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.

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

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. 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
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35-  40

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.

SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 35-  40

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.

SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200 35-  40

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 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 30-  35
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Fraxinus pennsyl.'Summit'
jesion
pensylwański
'Summit'

Odmiana męska dorastająca do 18 m. Kwitnie w kwietniu i maju.
Liście jak u F. pennsylvanica. Preferuje gleby suche, piaszczyste, o
pH lekko zasadowym. 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 3x szk. z BDr. 25-  30

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.

z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 125- 150
Sol 3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 3x szk. z bryłą 150- 175
Sol 4x szk. z BDr. 300- 350
Sol 4x szk. z BDr. 350- 400
Sol 5x szk. z BDr.               80-100 x 400- 500
Pa 4x szk. z BDr. 16-  18
SolD 5x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 25-  30
SolD 6x szk. z BDr. 100-150 x 500-700 30-  35
SolD 6x szk. z BDr. 100-150 x 500-700 35-  40

Gleditsia triacanthos 'Street
Keeper'

gledizcja
trójcierniowa
'Street Keeper'

Bardzo wysokie drzewo, rośnie na ponad 30 m. Pokrój wąski,
wyprostowany, piramidalny. Liście intensywniej zielone niż u innych
odmian, jesienią mają ładne żółte zabarwienie. Dzięki wąskiej
formie to drzewo idealne na warunki miejskie.

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

Gleditsia triacanthos
'Sunburst'

glediczja
trójcierniowa
'Sunburst'

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

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

Gleditsia triacanthos
inermis

glediczja
trójcierniowa
bezbronna

14-16 m. Pokrój nieregularny i luzny. Liscie drobniej pierzaste niz u
gatunku. Niewielka ilosc owoców. Niepelna mrozoodpornosc. Brak
cierni.

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

Hydrangea quercifolia 'Snow
Queen'

hortensja
dębolistna 'Snow
Queen'

Niewielki krzew dorastający do 1,5 m. Pokrój szeroki, nieregularny.
Kwitnienie obfite VII i VIII. Kwiaty białe, płonne, zebrane w
efektowne kwiatostany. Gatunek ozdobny z liści, które są duże,
głęboko klapowane. Dekoracyjne jesienią - przebarwiają się na
ciemnopurpurowo z domieszką brązowego i niebieskiego.

Sol 3x szk. z BDr. 80- 100

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.

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

Ilex meserveae 'Heckenblau'
ostrokrzew
Meservy
'Heckenblau' -S-

Odmiana męska, o dość silnym wzroście w porównaniu do innych
odmian Meservy - po 10 latach może osiągnąć wys. 2 m. Krzew
interesujący i ozdobny z liści, które latem są ciemnozielone i +/-
czerwono nabiegłe, młode listki mają odcień jasnobordowy. Zimą
liście przybierają barwę oberżyny, na spodzie zaś mają odcień
czerwono - jasnofioletowy. Pędy ciemnofioletowe lub granatowe.
Pełna mrozoodporność.

z bryłą 60-  80
z bryłą 80- 100

Juniperus chin.'Kuriwao
Gold'

jałowiec chiński
'Kuriwao Gold'

Dwubarwna forma jałowca o dość szybkim wzroście. Osiąga
wysokość około 1,5 m przy szerokości 2 m. Na młodych
przyrostach występują intensywnie żółte igły.

Bonsai 5x szk. z BDr. 125- 150

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
Sol 4x szk. z BDr. 125- 150

Juniperus chinensis 'Blue
Alps'

jałowiec chiński
'Blue Alps'

Krzew o wzniesionym, a jednocześnie rozłożystym pokroju. Po
10-ciu latach dorasta do wys. około 2 m. Wyprostowane pędy są na
końcach łukowato przewieszone, co daje ciekawy efekt. Jest to klon
męski - nie zawiązuje szyszkojagód. Ma b. małe wymagania
uprawowe. Płytki system korzeniowy.

Bonsai 5x szk. z BDr. 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
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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 150- 175
Sol 4x szk. z BDr. 200- 225
Sol 4x szk. z BDr. 250- 275
Sol 4x szk. z BDr. 275- 300
Sol 4x szk. z BDr. 300- 350
Spirala 4x szk. z BDr. 200- 225
Spirala 4x szk. z BDr. 225- 250

Juniperus squamata 'Meyeri'
jałowiec łuskowaty
'Meyeri'

wys. do 3 - 4 m. Pokrój dosyć szeroki, wyprostowany. Niebieskawe
zabarwienie igieł. Starsze pędy nieco przewieszają się. Krzew o
małych wymaganiach siedliskowych. Całkowicie mrozoodporny.

Sol 4x szk. z bryłą 60-  70
Sol 4x szk. z bryłą 80- 100
Sol 4x szk. z BDr. Multistem 175- 200
Sol 4x szk. z BDr. Multistem 200- 250

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

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 4x szk. z BDr. 300- 350
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 500- 600

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

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. 200- 250
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

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 4x szk. z BDr.              150-200 x 400- 500
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x 450- 500
Sol 5x szk. z BDr.              200-300 x 500- 600
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45

Liriodendron tulipifera
'Edward Gursztyn'

tulipanowiec
amerykański
'Edward Gursztyn'

Odmiana o kulistej koronie i powolnym wzroście. Liście typowe dla
gatunku.

Pa 3x szk. zBDr.           WysPn 200 10-  12
Pa 3x szk. zBDr.           WysPn 200 12-  14
Pa 3x szk. zBDr.           WysPn 200 14-  16

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 kobus magnolia japońska

Nieiwelkie drzewo dorastające do wys. 10 m. Pokrój kulisty lub
stożkowaty. Kwiaty białe, bardzo ozdobne, złożone z 6 - 9 płatków.
Kwitnienie IV - V.

Pa 3x szk. z BDr. 10-  12
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

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 80- 100

Magnolia soulangiana
'Lennei'

magnolia
soulange'a 'Lennei'

Krzew szybkorosnąy, szeroki, lub drzewo do wys. 6 m. Pokrój
zaokrąglony. Kwitnie na przełomie IV - V, tuz przed rozwojem liście.
Kwiaty duże, w kształcie tulipana, barwy purpurowej, wewnątrz
kontrastowo białe. Preferuje stanowiska słoneczne, ciepłe,
osłonięte od wiatru.

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

Malus 'Red Jade'
CAC

Jabłoń 'Red Jade'

3 - 3,5 m. Małe drzewo o szerokiej koronie i przewieszających się
gałęziach. Kwitnienie w maju. Pąki kwiatowe zaczerwienione,
otwarte kwiaty czysto białe. Pora owocowania: IX - XI. Owoce
ozdobne, czerwone.

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

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

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 3x szk. z BDr. 100- 125
Sol 3x szk. z BDr. 125- 150
Sol 3x szk. z BDr. 150- 200
Pa 3x szk. z BDr. 14-  16

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.

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

Malus hybrida 'Profusion'
jabłoń odm.
'Profusion'

Drzewo do 7 m wys. Liście początkowo ciemnoczerwone, latem
zielone z brązowo-czerwonym zabarwieniem. Kwiaty o barwie
ciemnego różu, pojedyncze, bardzo liczne, w majau. Owocami są
jajowate czerwone jabłuszka o średnicy 1,5 cm. Pora owocowania
IX - XI.

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

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.

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

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.

Sol 3x szk. z BDr. 100- 125
Sol 3x szk. z BDr. 125- 150
Sol 3x szk. z BDr. 150- 200
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
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150 20-  25

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
Sol 3x szk. z BDr. 100- 125

Philadelphus coronarius
'Aureus'

jaśminowiec
wonny 'Aureus'

Wysoki do 2 m i szeroki na około 1,5 m. Ozdobne jasnożółte liście.
Kwitnie w maju i czerwcu, kwiaty ma kremowobiałe. Wtmagania
glebowe średnie.

Sol 3x szk. z bryłą 100- 125

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

Philadelphus hybrida
'Virginal'

jaśminowiec
'Virginal'

2,5-3 m Pokrój wyprostowany,gałęzie przewisające. Liście
eliptyczne, zaostrzone, matowe, zielone, pmarszczone. Kwiaty
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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 100- 125
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 150- 200
Sol 3x szk. z bryłą 200- 225

Physocarpus opulifolius
'Red Baron'

pecherznica
kalinolistna 'Red
Baron'

3 m. Owalne, 3-klapowe liscie, w bordowo-zielonym odcieniu.
Krzew niewymagajacy, mrozoodporny.

Sol 3x szk. z bryłą 150- 200

Picea abies 'Nidiformis'
świerk pospolity
'Nidiformis'

Karłowy świerk o b. powolnym wzroście. Rozrasta się bardziej na
szerokość niż wysokość. Po wielu latach osiąga wys. 1 m. Nie
zawiązuje szyszek. Mrozoodporny. Preferuje gleby gliniasto -
piaszczyste.

3x szk. z bryłą 60-  80
Sol 5x szk. z BDr. 50-  60

Picea glauca Perfecta'
świerk biały
'Perfecta'

Wyselekcjonowa odmiana świerku białego, bardzo wolnorosnąca i
po 10-ciu latach osiągająca wys. niespełna 1 m. Pokrój stożkowy,
zwarty, ładny. Niewielkie wymagania uprawowe. B. dobra
mrozoodporność.

3x szk. z bryłą 40-  60
3x szk. z bryłą 60-  80

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

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.

z bryłą 125- 150
3x szk. z bryłą 60-  80
3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 4x szk. z BDr. 200- 225
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 7x szk. z BDr. 500- 550

Picea pungens świerk kłujący

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

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

Picea pungens 'Glauca
Globosa'

świerk kłujący
'Glauca Globosa'

Karłowa odmiana dorastająca do wys. max. 3 m, przy szer. 2 m.
Igły o intensywnej srebrzysto-niebieskiej barwie. Pełna
mrozoodporność. Duża wytrzymałość na warunki miejskie i
długotrwałe susze.

3x szk. z bryłą 50-  60
Sol 5x szk. z BDr. 60-  70
Sol 5x szk. z BDr. 70-  80

Picea pungens glauca
świerk kłujący
'Glauca'

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

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

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. 250- 275
Sol 7x szk. z BDr. 275- 300
Sol 7x szk. z BDr. 300- 350
Sol 7x szk. z BDr. 350-400

Pinus densiflora 'Low Glow'
sosna
gęstokwiatowa
'Low Glow'

C 5 Pn 80-
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Pinus flexilis 'Vanderwolf's
Pyramid'

sosna giętka
'Vanderwolf's
Pyramid'

Odmiana dorastająca na wys. około 8 m. Igły niebiesko-zielone,
długie nawet do 15 cm. Pokrój początkowo wąski, lecz w starszym
wieku wytwarza gęsty, regularny stożek.

3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
3x szk. z bryłą 125- 150
C 5 40-  60
Sol 4x szk. z BDr. 175- 200

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 30-  40
3x szk. z bryłą 40-  50

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.

Sol 4x szk. z bryłą                80-100 x 80- 100
Sol 4x szk. z bryłą                80-100 x 100- 125
Sol 6x szk. z BDr.              125-150 x 125- 150

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
3x szk. z bryłą 40-  50

Pinus nigra 'Green Tower'
sosna czarna
'Green Tower'

Odmiana sosny czarnej o kolumnowym, gęstym, ładnym pokroju.
Igły ciemnozielone i błyszczące, długie do 12 cm.  Małe wymagania
siedliskowe, mrozoodporność, duża wytrzymałość na
zanieczyszcenia przemysłowe.

3x szk. z bryłą 60-  80
C 5 40-  50
Sol 4x szk. z BDr. 150- 175

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
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. 250- 300
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 400- 450
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 500- 600
SolD 5x szk. z BDr.     SzerKr.  100-150 25-  30

Pinus nigra nigra sosna czarna

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

SolD 6x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200 30-  35
SolD 6x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200 35-  40

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.

3x szk. z bryłą 50-  60
3x szk. z bryłą 60-  70
C 5 30-  40

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.

3x szk. z bryłą 80- 100
4x szk. z BDr. 100- 125
4x szk. z BDr. 175- 200
4x szk. z BDr. 300- 350
4x szk. z BDr. 350- 400

Pinus schwerinii 'Wiethorst'
Sosna Schwerina
'Wiethorst'

Wolnorąsnoca sosna, karłowy mieszaniec sosny wejmutki i
himalajskiej. Ma dekoracyjne, długie i przewieszające się,
zielono-niebieskie miękkie igły.

3x szk. z bryłą 40-  60
3x szk. z bryłą 60-  80
C 5 20-  30

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.

Sol 5x szk. z BDr. 350- 400
Sol 5x szk. z BDr. 450- 500
Sol 5x szk. z BDr. 500- 600

Pinus strobus 'Greg'
sosna wejmutka
'Greg'

C 5 Pn 110-

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

Pinus sylvestris 'Chantry
Blue'

sosna pospolita
'Chantry Blue'

Wolnorosnąca odmiana sosny zwyczajnej, o niesamoicie niebiesko
wybarwionych igłach. Pokrój ma początkowo kulisty, lecz w
dalszych latatach wykazuje tendencję do wypiętrzania się.

C 5 30-  40

Pinus sylvestris 'Watereri'
sosna pospolita
'Watereri'

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

Sol 5x szk. z BDr.              100-125 x 150- 175
Sol 7x szk. z BDr.              150-200 x 175- 200
Sol 7x szk. z BDr.              150-200 x 200- 225

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 60-  80
3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 300- 350
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 350- 400
Sol 6x szk. z BDr.              200-300 x 400- 500
Sol 7x szk. z BDr.              300-400 x 500- 600

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. 18-  20
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25
Pa 4x szk. z BDr. 25-  30
Pa 4x szk. z BDr. Dach           WysPn. 2,50 18-  20
Pa 4x szk. z BDr. Dach           WysPn. 2,50 20-  25
Pa 4x szk. z BDr. Dach           WysPn. 2,50 25-  30
Pa 4x szk. z BDr. Dach           WysPn. 3,00 20-  25
Pa 4x szk. z BDr. Dach           WysPn. 3,00 25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35-  40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 45-  50

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

Prunus avium 'Landscape
Bloom'

czereśnia ptasia
'Landscape Bloom'

Wys. do 18 m. Korona piramidalna. Kwitnie w IV i V. Kwiaty białe,
drobne, pachnące, w gronach. Dobra mrozoodporność. Preferuje
stanowiska słoneczne. Drzewo odporne na zanieczyszczenia
miejskie, lecz słabo odporne na wiatr.

Pa 3x szk. z BDr. 14-  16

Prunus cerasifera śliwa wiśniowa

wys. do 10 m. Nieregularna, luźna korona. Kwiaty białe, kwitnienie
w IV równocześnie z rozwojem liści lub przed. Owoce żółte. Gleby
lekkie, piaszczyste. Dobrze znosi suszę.

Sol 3x szk. z BDr. 150- 200

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

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.                WysPn. 2,20 12-  14
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20 16-  18
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20 20-  25

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 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. 14-  16
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20 12-  14
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
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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 bryłą 250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400

Prunus maackii 'Amber
Beauty'

czeremcha Macka
'Amber Beauty'

8-12 m. Pokrój jajowaty, gesto rozgaleziony. Kora gladka,
blyszczaca, jasnobrazowa. Liscie jasnozielone. Kwiaty kremowo
biale, zwieszone, w pęczkach, IV-V. Owoce czarne, male. Preferuje
gleby przepuszczalne, wilgotne, st. sloneczne.

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 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. 100-150 x 400-500 25-  30

Prunus padus 'Watereri'
CAC

czeremcha
pospolita 'Watereri'

8-12 m, szeroka, stożkowa korona. Liście zielone, podłużne,
eliptyczne, jesienią żółto-pomarańczowe. Kwiaty białe, w dużych
kiściach, intenywnie pachnące, IV-V. Owoce: występują bardzo
rzadko. Gleba: wilgotna, lekko kwaśna, żyzna. Miejsce: słoneczne
do półcienistego.

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

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.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40

Prunus serrula tibetica
CAC

wiśnia tybetańska

wys. do 6 m. Drzewo ozdobne głównie z kory - jest ona
ciemnowiśniowa, łuszcząca się, o gładkiej powierzchni, bardzo
atrakcyjna, zwłaszcza zimą. Polecana do mniejszych ogrodów.
Małe wymagania uprawowe, lecz drzewo to nie znosi stanowisk
podmokłych.

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

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. 150- 200
Sol 3x szk. z BDr. 200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 250- 300
Sol 4x szk. z BDr. 300- 350
Sol 4x szk. z BDr. 350- 400
Sol 5x szk. z BDr. 400- 500

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.

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 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. 150- 200
Sol 3x szk. z BDr. 200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 pęd. 350- 400
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
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x 400- 500
Pa 4x szk. z BDr. 30-  35

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.                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
SolD 4x szk. z BDr.     SzerKr.  150-200 25-  30

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. 250- 300
Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
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. 14-  16
Pa 3x szk. z BDr. 16-  18
Pa 3x szk. z BDr. 18-  20
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

Prunus serrulata 'Shimidsu'
CAC

wiśnia piłkowana
'Shimidsu'

Niewielkie drzewo do 4 m wys.  i cienkich, lekko przewieszających
sie pędach. Pąki kwiatowe jasnoróżowe, kwiaty białe, kwitnienie na
przełomie IV i V, bardzo obfite. Nie zawiązuje owoców. Niepełna
mrozoodporność (strefa 6). Stanowisko słoneczne i półcieniste.

Pa 4x szk. z BDr.                WysPn. 2,20 20-  25
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Prunus serrulata
'Shirofugen'

wiśnia piłkowana
'Shirofugen'

Niewielka, do 5 m wys. Kwiaty jasnoróżowe, kwitnienie
najpóźniejsze ze wszystkich wisni japońskich - przełom V i VI.
Piękne jesienne przebarwienie liści. Dobra mrozoodporność.

Sol 3x szk. z BDr. 150- 200
Sol 3x szk. z BDr. 200- 250
Pa 3x szk. z BDr. 12-  14
Pa 3x szk. z BDr. 14-  16
Pa 3x szk. z BDr. 16-  18

Prunus serrulata 'Taihaku'
wiśnia piłkowana
'Taihaku'

wys. do 8 m. Ewenement wśród wiśni ze względu na kwiaty dużych
rozmiarów (do 6 cm średnicy). Kwitnienie wczesną wiosną, kwiaty
śnieżnobiałe.

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

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 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. 200- 250
Sol 3x szk. z BDr. 250- 300
Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x 300- 350
Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,20 25-  30

Prunus virginiana 'Shubert'
CAC

czeremcha
wirginijska
'Shubert'

4 - 6 m. Korona stożkowata. Liście dekoracyjne, szerokie,
początkowo zielone, latem zmieniające barwę na
ciemnopurpurową. Kwiaty białe, liczne, w gronach. Kwitnienie w V.
Owoce małe, kuliste, ciemne.

Pa 3x szk. z BDr. 16-  18

Prunus yedoensis wiśnia jedońska

Małe drzewo, duży krzew. Wys. 5-7 m, szer. 4-7. Pokrój płaski,
odwrotniestożkowaty.
Liście eliptyczne, zielone, jesienią od zółtych do pomarańczowo -
czerwonych. Kwiaty białe, pojedyncze. Owoce: rzadkie, czarne,
małe.

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

Prunus yedoensis 'Ivensii'
CAC

Wiśnia jedoeńska
'Ivensii'

Prunus yedoensis 'Ivensii'
CAC

Wiśnia jedoeńska
'Ivensii'

Odmiana dorastająca do 3 m. Gałęzie efektownie przewieszające
się. Kwiaty białe, drobne, pojawiające się w maju.

Pa 3x szk. z BDr.                WysPn. 2,4o 20-  25

Pyrus 'Conference'
grusza
'Konferencja'

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

Form 3x szk. zBDr.  Forma UU 175- 200

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.

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. 100-150 x 400-500 25-  30

Pyrus communis grusza zwyczajna

8-15m, małe drzewo, pokrój zmienny, nieregularny, wąski.
Liście okrągławe, ciemnozielone, błyszczące, spiczaste. Kwiaty
białe, liczne, IV -V. Owoce okrągławe, małe, żółtozielone, jadalne.
Wapniolubna, mrozoodporna, odporna na upał.

Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

Pyrus communis 'Beech Hill'
grusza zwyczajna
'Beech Hill'

8-10m, małe drzewo, Pokrój wąskostożkowaty, równomierny. Liście
jasnozielone, jajowatookrągłe. Kwiaty białe, liczne. Owoce: jak
gatunku, ale nieco większe. Wymagania: ciepłolubna, nie znosi
wilgoci, odporna na mróz i klimat miejski.

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

Pyrus communis caucasica grusza kaukaska

wys. do 10 m. Korona początkowo stożkowata, w późniejszym
wieku zaokrąglona. Pełna mrozoodrponość.

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

Pyrus salicifolia 'Pendula'
grusza
wierzbolistna
'Pendula'

7m - duży krzew, małe drzewo.Pokrój łukowato -przewisający.
Liście: wąskolancetowate, srebrzyście zielone, spodem owłosione.
Kwiaty małe, białe, IV - V.
Owoce: małe, zielone, twarde. Znosi upał i suszę. Gleba świeża,
niezbyt żyzna.

Pa 3x szk. z BDr. 12-  14
Pa 3x szk. z BDr. 14-  16
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Quercus palustris dąb błotny

Drzewo dorastające powyżej 20 m, o pokroju szerokostożkowym.
Liście zielone i błyszczące o głęboko wciętych klapach.
Tolerancyjny co do odczynu i rodzaju gleby.

Sol 4x szk. z BDr.              150-200 x 400- 500
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 'Green
Dwarf'

dab blotny 'Green
Dwarf'

2-3 m. Korona kulista. Liscie blyszczace, zielone, klapowane z
ostrymi zabkami jesienia czerwone. Bardzo powolny przyrost -
okolo 6 cm rocznie. Wymaga gleb próchnicznych, wilgotnych, st.
slonecznych.

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

Quercus palustris 'Green
Pillar'

dab blotny 'Green
Pillar'

10 m. Odmiana kolumnowa, o regularnym, zwartym,
wasko-kolumnowym pokroju.

KrzD 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400
Sol 3x szk. z BDr. 400- 500

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. 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 25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 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 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900 45-  50

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

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. 20-  25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 45-  50

Quercus warei 'Regal Prince'
Dab warei 'Regal
Prince'

Odmiana o wąskim kolumnowym pokroju i silnym wzroście. Liście
zmienne w kształcie, o długości do 25 cm. Efektowne drzewo,
odporne na mróż, mączniaka; dobrze rośnie na glebach
przepuszczalnych, żyznych.

KrzD 3x szk. z BDr. 250- 300
KrzD 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400

Quercus X 'Crimson Spire'
syn. Crimschmidt'

Dab mieszancowy
'Crimson Spire'
syn. 'Crimschmidt'

Docelowo bardzo wysokie drzewo. Mieszaniec Q. robur i Q. alba.
Korona szeorko-kolumnowa, pokrój zwarty. Liście zielone, jesienia
przebarwiają się na ognisto-czerwone i pomarańczowe odcienie.
Odporny na warunki miejskie i mączniaka.

KrzD 3x szk. z BDr. 250- 300
KrzD 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400
Sol 3x szk. z BDr. 400- 500
KrzP 3x szk. z BDr. 12-  14

Rhamnus frangula
'Asplenifolia'

kruszyna pospolita
'Asplenifolia'

Krzew, 3-4 m, wzrost średnio silny. Liście bardzo drobne, nitkowate,
jesienią żółte. Kwiaty w pęczkach, zielonkawożółte do żółtawych, V
- VI. Owoce: nieliczne, kuliste, czerwone, później czarno-fioletowe.

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

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

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

Sambucus nigra 'Black
Tower'

bez czarny 'Black
Tower'

3 m. Odmiana o pokroju wąskim, wyprostowanym, kolumnowym.
Liście bardzo ciemne, granatowe lub prawie czarne.

Sol 3x szk. z bryłą 150- 200

Sambucus nigra 'Gerda' -
BLACK BEAUTY

bez czarny 'Gerda'
- BLACK BEAUTY

3 m. Duzy krzew lub niekiedy male drzewo. Ciemnopurpurowe liscie
nierzadko sa prawie czarne. Inne niz u gatunku te z pod wzgledem
ksztaltu - sa delikatniejsze i wezsze. Kwiaty bardzo dekoracyjne,
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Sambucus nigra 'Gerda' -
BLACK BEAUTY

bez czarny 'Gerda'
- BLACK BEAUTY

3 m. Duzy krzew lub niekiedy male drzewo. Ciemnopurpurowe liscie
nierzadko sa prawie czarne. Inne niz u gatunku te z pod wzgledem
ksztaltu - sa delikatniejsze i wezsze. Kwiaty bardzo dekoracyjne,
jasnorózowe - VI - VII. Krzew niewymagajacy, ceniony za
wyjatkowa barwe lisci, idealny do zestawien kolorystycznych.

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

Sophora japonica 'Regent'
sofora chińska
'Regent'

15-20 m. Korona regularna, szerokojajowata. Silny wzrost. Liscie
wieksze niz u gatunku. Kwiaty biale, w odróznieniu od gatunku sa
zebrane w piramidalne grona, VII - VIII. Owoce: straki. Niewielkie
wymagania glebowe. Odpornosc na warunki miejskie, ale niepelna
mrozoodpornosc (strefa 6A).

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40

Sorbus 'Dodong' jarząb 'Dodong'

Jarząb dorastający do wys. 12. Jajowaty pokrój korony. Kwiaty
białe, zebrane w efektowne baldachy. Kwitnienie w V i VI.
Dekoracyjne, duże, czerwone owoce. Drzewo toleruje
zanieczyszczenia powietrza.

Pa 3x szk. z BDr. 12-  14

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. 16-  18
Pa 4x szk. z BDr. 20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 20-  25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35-  40
SolD 6x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45

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.

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

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. 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'

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

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

Sorbus aucuparia
'Sheerwater Seedling'

jarząb pospolity
'Sheerwater
Seedling'

7 - 10 m. Korona waskostozkowa, zwarta. Pokrój wzniesiony. Liscie
bardziej szaro-zielone niz u gatunku. Owoce jak u gatunku, ale
liczniejsze i bardziej lsniace. Niepelna odpornosc na warunki
miejskie, ale ze wzgledu na waska korone dobrze sprawdza sie
jako drzewo przydrozne.

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

Sorbus aucuparia 'Wettra'
jarząb pospolity
'Wettra'

wys. do 12 m. Korona półotwarta. Kwiaty efektowne, w baldachach,
lecz o nieprzyjemnym zapachu. Ciekawa. fioletowozielona kora.
Owoce pojawiające się jesienią, koloru pomarańczowo -
czerwonego. Drzewo odporne na wiatr, susze i warunki miejskie, w
pełni mrozoodporne.

Pa 3x szk. z BDr. 12-  14

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

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.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35-  40
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Sorbus thuringiaca
'Fastigiata'

jarząb turyngski
'Fastigiata'

5 - 7 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
Pa 4x szk. z BDr. 25-  30
SolD 5x szk. z BDr. 100-150 x 500-700 30-  35

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
Sol 3x szk. z bryłą 150- 175

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

Styphnolobium japonica
'Pendula'

Perełkowiec
chińska 'Pendula'

Nieiwlkie, powoli rosnące drzewo o koronie płaczącej,
parasolowatej. Kwitnie w VII-VIII, kwiaty drobne, żółto-białe.
Stanowisko słonezne, gleby żyzne, odporność na suszę. Niepełna
mrozoodporność.

Pa 3x szk. z BDr. 12-  14

Syringa chinensis
'Saugeana'

lilak chiński
'Saugeana'

Wysoki do 3 m. Liście jajowate, ciemnozielone. Kwitnienie w
przełomie majai czerwca. Kwiaty barwy lila i czerwonej.
Mrozoodporny, tolerujący każdy rodzaj gleby.

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
Sol 4x szk. z BDr. 175- 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.

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

Syringa villosa 'Agnes
Smith'

Lilak 'Agnes Smith'

Krzew dorastający do 2 m wysokości i około 3 m szerokości. Kwiaty
białe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest
stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagający pod wzgędem
gleb.

Sol 4x szk. z BDr. 175- 200

Syringa villosa 'Miss
Canada'

Lilak 'Miss Canada'

Krzew dorastający do 2 m wysokości i około 3 m szerokości. Kwiaty
rózowe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest
stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagający pod wzgędem
gleb.

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

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

Syringa vulg.'Ruhm von
Horstenstein'

lilak pospolity
'Ruhm von
Horstenstein'

3-4 m, duży, gęsty, krzew o wyprostowanym pokroju. Kwiaty
ciemnofioletowo - karminowe, później niebieskawe, pojedyncze, o
intensywnym zapachu, IV - V.

Sol 3x szk. z BDr. 150- 175

Syringa vulg.'Souv.Alice
Harding'

lilak pospolity
'Souv.Alice
Harding'

3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty biale, pelne, zebrane w
duze i efektowne kwiatostany.
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Syringa vulg.'Souv.Alice
Harding'

lilak pospolity
'Souv.Alice
Harding'

3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty biale, pelne, zebrane w
duze i efektowne kwiatostany.

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

Syringa vulg.'Znamya
Lenina'

lilak pospolity
'Znamya Lenina'

3m, duży krzew, małe drzewo. Cenna odmiana lilaka ze względu na
efektowne kwiaty, które pojawiają się bardzo obficie w maju. Kwiaty
są niezwykle ozdobne, purpurowe, pojedyńcze, pięknie pachnące.
Wiechy kwiatowe wyprostowane. Liście zielone, gładkie, sercowate.

 

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

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

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

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

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

Syringa vulgaris 'Mme.
Antoine Buchner'

lilak pospolity
'Mme. Antoine
Buchner'

3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pełne, baryw lilaróż.

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

Syringa vulgaris 'Mme.
Antoine Buchner'

lilak pospolity
'Mme. Antoine
Buchner'

3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pełne, baryw lilaróż.

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

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

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

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 60-  80
3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
Stożek 4x szk. z BDr. 175- 200
Stożek 5x szk. z BDr. 150- 175
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol 80-
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol 100-
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol 125-

Taxus baccata 'David'
cis pospolity
'David'

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

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

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. 175- 200
Sol 4x szk. z BDr. 150- 175
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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
Sol 3x szk. z BDr. 80- 100
Sol 3x szk. z BDr. 100- 125
Sol 6x szk. z BDr. 200- 225

Taxus baccata 'Repandens'
cis pospolity
'Repandens'

Bardzo niski, szeroko rozrastający się krzew, z niemal poziomo
rozpostartymi gałęziami. Igły ciemnozielone, wygięte ku górze.
Polecany do miejsc zacienionych jako roślina okrywowa.

4x szk. z bryłą 50-  60
4x szk. z bryłą 60-  70
4x szk. z bryłą 70-  80
Sol 5x szk. z BDr. 80- 100

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.

Kula 5x szk. z BDr. 90- 100

Taxus baccata 'Summergold'
cis pospolity
'Summergold'

Powolny wzrost, pokrój niski, krzaczasty, pędy ustawione ukośnie.
Wys. niespełna 1 m po 10-ciu latach uprawy. Dobrze rośnie na
każdym stanowisku, na glebach żyznych; młode egzemplarze mogą
okazać się nie w pełni  odporne na mróz. Ze względu na żółtawe /
złociste igły, polecany do nasadzeń barwnych.

z bryłą 40-  50

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 40-  50
3x szk. z bryłą 60-  80
3x szk. z bryłą 80- 100
Kula 5x szk. z BDr. 80-  90
Kula 6x szk. z BDr. 100- 110
Kula 6x szk. z BDr. 110- 120
Kula 6x szk. z BDr. 120- 130
Kula 6x szk. z BDr. 130- 140
Kula 6x szk. z BDr. 140- 160

Taxus media 'Hicksii'
cis pośredni
'Hicksii'

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

3x szk. z bryłą 60-  70
3x szk. z bryłą 80- 100
3x szk. z bryłą 100- 125
Sol 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.              100-125 x 225- 250
Sol 7x szk. z BDr.              150-200 x 275- 300

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 60-  80
4x szk. z bryłą 80- 100
4x szk. z bryłą 100- 125

Thuja occidentalis 'Brabant'
żywotnik zachodni
'Brabant'

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

3x szk. z bryłą 100- 125
3x szk. z bryłą 125- 150
3x szk. z bryłą 150- 175
Sol 4x szk. z BDr. 400- 450
Sol 4x szk. z BDr. 450- 500
Pa 5x szk. z BDr. 30-  35
Pa 5x szk. z BDr. 35-  40
Kostka 4x szk. z BDr.  50  x  100 225-
Kostka 4x szk. z BDr.  50  x  100 250-

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 100- 125
3x szk. z bryłą 125- 150
3x szk. z bryłą 150- 175
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
Spirala 5x szk. z BDr. 200-
Spirala 5x szk. z BDr. 225-
Toscana 4x szk. zBDr. 200- 250
Toscana 4x szk. zBDr. 250- 300

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.

Sol 5x szk. z BDr. 200- 225
Sol 5x szk. z BDr. 250- 300
Spirala 4x szk. z BDr. 225-
Spirala 4x szk. z BDr. 250-

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.

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

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.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45-  50
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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.

SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 50-  60

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 bryłą  3- 4 Ppodst. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst. 350- 400
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst. 400- 500
Pa 3x szk. z BDr. 16-  18
Pa 3x szk. z BDr. 20-  25

Tilia cordata 'Erecta'
lipa drobnolistna
'Erecta'     syn. T. c.
'Böhlje'

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.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45-  50

Tilia cordata 'Green Globe'
lipa drobnolistna
'Green Globe'

Pa 3x szk. z BDr. 14-  16

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
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25-  30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 50-  60

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

Tilia cordata 'Roelvo'
lipa drobnolistna
'Roelvo'

15-20 m Pokrój szeroko stożkowy, Liście małe, sercowate,

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 4x szk. z BDr. 45-  50

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. 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 400-500 35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45-  50

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. 18-  20
Pa 3x szk. z BDr. Szpaler 18-  20
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 50-  60

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. 300- 350
Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst. 350- 400
Sol 3x szk. zBDr.  2-3 Ppodst. 400- 500
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 30-  35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40-  45
SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45-  50

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

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
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35-  40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45-  50
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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 4x szk. zBDr. Forma Kostka  100 x 100 x 12525-  30

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.

Sol 4x szk. z BDr.              125-150 x 250- 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

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. 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 20-  25

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.

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

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.

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

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

Weigela florida 'Nana
Purpurea'

krzewuszka
cudowna 'Nana
Purpurea'

1,2 m. Wzrost slaby i powolny. Pokrój szeroki, zwarty, krzaczasty.
Liscie czerwono-ciemnozielone. Kwiaty purpurowe. Zaleca sie
ciecie przeswietlajace co 2 - 3 lata.

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

Weigela florida 'Nana
Variegata'

krzewuszka
cudowna 'Nana
Variegata'

1,2 m. Wzrost slaby i powolny. Pokrój krzaczasty, zwarty, szeroki.
Liscie bialo lub zóltawo-zielono obrzezone. Kwiaty jasnorózowe.
Zaleca sie ciecie przeswietlajace co 2 -3 lata.

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

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


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

	Abies koreana
	 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. 

	Abies nordmanniana
	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.

	Acer campestre ' Red Shine'
	10 - 15 m. Pokrój szerokostozkowy. Liscie male, klapowane, mlode o czerwono-bordowym odcieni, starsze bordowo-zielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swiezych, przepuszczalnych o odczynie okolo obojetnego i stanowisk slonecznych lub pólcienistych. 

	Acer campestre '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.

	Acer negundo '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. 

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

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

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

	Acer platanoides 'Crimson Sentry'
	8-10 m. Korona kolumnowa, regularna. Barwne blyszczace liscie w odcieniu ciemnoczerwonym przez caly okres wegetacyjny. Powolny wzrost. 

	Acer platanoides  '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.

	Acer platanoides I '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.

	Acer platanoides I 'Farlake's Green'
	Acer platanoides I 'Farlake's 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.

	Acer platanoides II '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.

	Acer platanoides II '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.

	Acer platanoides II '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.

	Acer platanoides II '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.

	Acer pseudoplatanus
	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.

	Acer pseudoplatanus
	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.

	Acer pseudoplatanus '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

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

	Acer pseudoplatanus 'Negenia'
	15-20 m.  Ozdobne liście jesienią - przebarwienie jaskrawo-czerwone. Kwiaty białe, niepozorne. Wymaga gleb żyźniejszych i odczynie około obojętnego. Mrozoodporny. 

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

	Acer rubrum 'October Glory'
	10 - 15 m. Korona szeroko piramidalna, luzna. Wyjatkowe jesienne przebarwienie lisci - pomaranczowo-czerwone do szkarlatnego. Wczesna wiosna (III - IV) ozdobne, niewielkich rozmiarów, czerwone kwiaty. Wysoka mroodpornosc i wytrzymalosc. 

	Acer rubrum '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.

	Acer rubrum '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.

	Acer rubrum 'Somerset'
	Drzewo dorastające max. do wys. 10 m. Kwitnie w IV, przed pojawieniem się liści. W środku okresu wegetacyjnego liście ma ciemnozielone, wczesną jesienią żółkną, a następnie zmieniają barwę na intensywnie czerwoną. Jesienią klon czerwony jest najbardziej atrakcyjny. Odmiana '|Somerset' nie jest wymagająca w uprawie. 

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

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

	Acer x 'Norwegian Sunset'  -R-
	5 - 10 m. Mieszaniec A. truncatum i A. platanoides.  Pokrój wasko-owalny. Mlode liście intensywnie jaskrawo-czerwone, starsze soczyście zielone. Pięknie przebarwiają sie jesienią na kolor złoto-pomarańczowy. Bez większych wymagań glebowych. Odczyn około obojętnego, może być lekko kwaśny. 

	Aesculus carnea '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. 

	Aesculus hippocastanum
	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.

	Alnus glutinosa
	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. 

	Alnus glutinosa 'Imperialis'
	20-25 m Pokrój luźny, nieregularny, filigranowy. Liście jasnozielone, mocno postrzępione. Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w stos. do gleb, znosi okresowe zalewanie, preferuje st. słoneczne.

	Amelanchier lamarckii
	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.

	Apfel '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.

	Apfel 'James Grieve'
	Odmiana bardzo ceniona w przetwórstwie. Kwitnie wcześnie, długo i obficie (przydatność dla zapylaczy), a owoce są średniej wielkości do dużej; skórka zielonożółta. błyszcząca z czerwonym rumieńcem; b. smaczne. Odmiana ta tworzy nieduże korony, przez polecana jest do małych ogrodów. 

	Aralia elata
	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.

	Berberis ottawensis 'Superba'
	3-4 m. Silny wzrost, pokrój wyprostowany, z przewisajacymi czubkami pedów. Liscie sa ciemnoczerwone do bordowych, jesienia jasnoczerwone lub pomaranczowe. Ozdobne jasnoczerwone owoce jesienia. Niewielkie wymagania glebowe i mrozoodpornosc. Pedy cierniste.  

	Berberis thunbergii
	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.

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

	Betula nigra
	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.

	Betula pendula
	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.

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

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

	Betula pendula 'Royal Frost'
	Drzewo dorastające do wys. 15 m, o nieco zwisłych gałęziach. Kora młodych pędów jest brązowa z nieco purpurowym nalotem, lecz z wiekiem staje się bielsza - b. dekoracyjna. Liście intensywnie bordowe, jesienią przebarwiają się na jasnoczerwono. 

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

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

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

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

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

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

	Callicarpa bodinieri 'Profusion'
	3m . Kwiaty w odcieniu lilaróz, niepozorne, VII-VIII. Owoce drobne, kuliste, o wyjatkowej fioletowo-rózwej barwie, bardzo ozdobne. Utrzymuja sie na roslinie do zimy. Trujace. Mlode krzewy troche wrazliwe na mrozy. 

	Carpinus betulus
	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.

	Carpinus betulus '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. 

	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'
	Do 10 m. Pokrój kolumnowy. Liście jak u C. betulus. Nadaje się zarówno na stanowiska słoneczne, jak i zacienione. Preferuje gleby żyzne, o odczynie obojętnym lub zasadowym.

	Carpinus betulus 'Lucas'
	Drzewo o pięknym kolumnowym, bardzo regularnym pokroju. Dorasta max. do wys. 10 m, przy max szerokości 4 m. Liście ma soczystozielone, w pełni lata ciemnozielone, jesienią przebarwiają się na zółto i pomarańczowo. Pozostają na drzewie przez zimę, do wiosny. Drzewo polecane na aleje i wysokie żywopłoty. Odporne na warunki miejskie; duża mrozoodporność. Jak wszystkie graby, mało wymagające w uprawie - dobrze rośnie na stanowiskach jasnych jak i zacienionych. 

	Carpinus betulus 'Purpurea'
	7-10 m Pokrój stożkowaty, zaokrąglony. Liście, eliptyczne, karbowane, czerwone wiosną, później zielenieją. Wymagania niewielkie, znosi cięcie, dobry do sadzenia na kazdym stanowisku.

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

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

	Catalpa erubescens 'Purpurea'
	Dorasta do 6 m. Cechuje się stożkowym pokrojem. Kwitnie w lipcu. Liście duże, sercowate. Ma białe kwiaty i ozdobne długie owoce typu strąk. Preferuje stanowiska słoneczne. 

	Cercidiphyllum japonicum
	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.

	Chamaecyparis laws.'Wissel's Saguaro'
	Chamaecyparis laws.'Wissel's Saguaro'
	Wolnorosnące, bardzo charakterystyczne drzewo o nieregularnym interesującym pokroju. Jego przyrost roczny wynosi około 20 cm (po 30 latach osiąga wys. ok. 8 m). Idealny do miejsc dobrze eskponowanych. Ciekawa, niebiesko zielona barwa igliwia. Drzewo preferuje stanowisko słoneczne, lekko wilgotną glebę, o  nieco kwaśnym odczynie. 

	Chamaecyparis laws.'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.

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

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

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

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

	Cornus alba '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.

	Cornus alba '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.

	Cornus mas
	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.

	Corylus avellana
	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.

	Corylus colurna
	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.

	Corylus maxima '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.

	Cotoneaster lucidus
	2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Liście ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny. Doskonale znosi cięcie.

	Cotoneaster lucidus
	2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Liście ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny. Doskonale znosi cięcie.

	Crataegus laevigata '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.

	Crataegus lavalleei 'Carrierei'
	5-7 m . Duzy krzew lub male drzewo. Pokrój w pózniejszym wieku szeroki, nieregularny. Liscie blyszczace, eliptyczne, dlugo utrzymujace sie. Kwiaty biale, zebrane w podbaldachy, bywaja tez lekko rózowe. Owoce dosc duze w porównaniu do innych glogów, jasnoczerwone.  Odczyn gleby okolo objetnego. 

	Deutzia hybrida 'Mont Rose'
	1,5-2 m Pokrój przwisający, luźny,wyprostowany. Liście podłuźne, jajowate, ciemnozielone. Kwiaty różowe, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, stanowiska słoneczne, półcieniste.

	Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'
	Wyprostowany krzew dorastający do około 3 m. Liście eliptyczne, lekko szorstkie, jasnozielone. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty dość duże, różowo-białe z żółtymi pręcikami, zebrane w wiechy. Odmiana mrozoodporna, ale nie tolerująca dłuższych okresów przesuszenia. 

	Euonymus alatus
	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.

	Euonymus alatus 'Blade Runner'
	Wolnorosnąca i niska odmiana trzmieliny (wys. do 1,5 m) o kształcie kulistym lub nieco eliptycznym. Regularny, ładny, gęsty pokrój. Liście węższe niz u gatunku, ciemnozielone, jesienią przebarwiaja sie na czerwono. Krzew mało wymagający, dobrze rośnie na glebach przeciętnych i znosi długotrwałe susze. 

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

	Euonymus europaeus 'Red Cascade'
	2 - 3 m. Liscie eliptyczne o pieknym szkarlatnym wybarwieniu jesiennym. Kwiaty drobniutkie, jasnozielone, niepozorne - V-VI. Owoce: 4-komorowe, rózówe torebki, typowe dla gatunku, pojawiajace sie w IX-X. 

	Exochorda macrantha 'The Bride'
	1-1,5 m. Krzew o luznym pokroju i zwisajacymi starszymi pedami. Liscie owalne, jasnozielone. Obite kwitnienie w V. Kwiaty snieznobiale, zebrane w geste kwiatostany, nadzwyczaj efektowne. Krzew wymagajacy przycinania po przekwitnieciu w celu zachowania bardziej zwartego pokroju. Nie toleruje gleb wapiennych. 

	Fagus sylvatica
	wys. 20 - 25 m. Liście jajowate lub eliptyczne, wiechrzem błyszczącem, od spodu matowe, jesienią przyjmują rdzawe odcienie. Dość duże wymagania siedliskowe, rosnie na glebach żyznych i wilgotnych (nie podmokłych). pH gleby nie ma dla tego gatunku znaczenia. 

	Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
	Wzrost powyżej 20 m. Pokrój rozłożysty, szerokostożkowy.  Liście zielone, powcinane w różnym stopniu, bardzo zmienne. jesienią ładnie przebarwiają się na żółtobrązowo. Cenne drzewo na potrzeby parków i zieleni publicznej. 

	Fagus sylvatica 'Atropunicea' syn 'Purpurea'
	Fagus sylvatica 'Atropunicea' syn 'Purpurea'
	20 m. Korona okragla. Lisci8e o wyjatkowej barwie, ciemnoczerwonej do bordowej. Jesienia przebarwiaja sie na zólto-pomaranczowo. Duze wymagania glebowe - preferuje gleby swieze, zasobne. Doskonale znosi ciecie. 

	Fagus sylvatica '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. 

	Fagus sylvatica '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.

	Fagus sylvatica '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.

	Fagus sylvatica '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.

	Fagus sylvatica '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. 

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

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

	Fraxinus excelsior
	Wys. 20 - 25 m. Korona jajowato stożkowa. Liście duże, nieparzystopierzaste, składające się z 9-15 listków siedzących lub krótkoogonkowych. 

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

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

	Fraxinus ornus
	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.

	Fraxinus ornus '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. 

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

	Fraxinus pennsyl.'Summit'
	Odmiana męska dorastająca do 18 m. Kwitnie w kwietniu i maju. Liście jak u F. pennsylvanica. Preferuje gleby suche, piaszczyste, o pH lekko zasadowym. Stanowiska słoneczne.

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

	Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'
	Bardzo wysokie drzewo, rośnie na ponad 30 m. Pokrój wąski, wyprostowany, piramidalny. Liście intensywniej zielone niż u innych odmian, jesienią mają ładne żółte zabarwienie. Dzięki wąskiej formie to drzewo idealne na warunki miejskie. 

	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
	8-12 m. Pokrój szeroko stożkowaty, luźny. Liście małe, owalne, podłużne, podwójnie pierzaste. Wymagania niewielkie, wrażliwa na mróz. Stanowiska słoneczne.

	Gleditsia triacanthos inermis
	14-16 m. Pokrój nieregularny i luzny. Liscie drobniej pierzaste niz u gatunku. Niewielka ilosc owoców. Niepelna mrozoodpornosc. Brak cierni. 

	Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'
	Niewielki krzew dorastający do 1,5 m. Pokrój szeroki, nieregularny. Kwitnienie obfite VII i VIII. Kwiaty białe, płonne, zebrane w efektowne kwiatostany. Gatunek ozdobny z liści, które są duże, głęboko klapowane. Dekoracyjne jesienią - przebarwiają się na ciemnopurpurowo z domieszką brązowego i niebieskiego. 

	Ilex meserveae '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. 

	Ilex meserveae 'Heckenblau'
	Odmiana męska, o dość silnym wzroście w porównaniu do innych odmian Meservy - po 10 latach może osiągnąć wys. 2 m. Krzew interesujący i ozdobny z liści, które latem są ciemnozielone i +/- czerwono nabiegłe, młode listki mają odcień jasnobordowy. Zimą liście przybierają barwę oberżyny, na spodzie zaś mają odcień czerwono - jasnofioletowy. Pędy ciemnofioletowe lub granatowe. Pełna mrozoodporność. 

	Juniperus chin.'Kuriwao Gold'
	Dwubarwna forma jałowca o dość szybkim wzroście. Osiąga wysokość około 1,5 m przy szerokości 2 m. Na młodych przyrostach występują intensywnie żółte igły. 

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

	Juniperus chinensis 'Blue Alps'
	Krzew o wzniesionym, a jednocześnie rozłożystym pokroju. Po 10-ciu latach dorasta do wys. około 2 m. Wyprostowane pędy są na końcach łukowato przewieszone, co daje ciekawy efekt. Jest to klon męski - nie zawiązuje szyszkojagód. Ma b. małe wymagania uprawowe. Płytki system korzeniowy. 

	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
	6-8 m Pokrój wąsko kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujace. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  słoneczne.

	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
	6-8 m Pokrój wąsko kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujace. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska  słoneczne.

	Juniperus squamata 'Meyeri'
	wys. do 3 - 4 m. Pokrój dosyć szeroki, wyprostowany. Niebieskawe zabarwienie igieł. Starsze pędy nieco przewieszają się. Krzew o małych wymaganiach siedliskowych. Całkowicie mrozoodporny. 

	Larix decidua
	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.

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

	Liquidambar styraciflua '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.

	Liriodendron tulipifera
	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.

	Liriodendron tulipifera
	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.

	Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn'
	Odmiana o kulistej koronie i powolnym wzroście. Liście typowe dla gatunku. 

	Magnolia hybrida '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.

	Magnolia kobus
	Nieiwelkie drzewo dorastające do wys. 10 m. Pokrój kulisty lub stożkowaty. Kwiaty białe, bardzo ozdobne, złożone z 6 - 9 płatków. Kwitnienie IV - V. 

	Magnolia soulangeana
	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.

	Magnolia soulangiana 'Lennei'
	Krzew szybkorosnąy, szeroki, lub drzewo do wys. 6 m. Pokrój zaokrąglony. Kwitnie na przełomie IV - V, tuz przed rozwojem liście. Kwiaty duże, w kształcie tulipana, barwy purpurowej, wewnątrz kontrastowo białe. Preferuje stanowiska słoneczne, ciepłe, osłonięte od wiatru. 

	Magnolia stellata '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.

	Malus 'Red Jade'                       CAC
	3 - 3,5 m. Małe drzewo o szerokiej koronie i przewieszających się gałęziach. Kwitnienie w maju. Pąki kwiatowe zaczerwienione, otwarte kwiaty czysto białe. Pora owocowania: IX - XI. Owoce ozdobne, czerwone. 

	Malus 'Red Sentinel'                   CAC
	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.

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

	Malus hybrida '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.

	Malus hybrida 'Profusion'
	Drzewo do 7 m wys. Liście początkowo ciemnoczerwone, latem zielone z brązowo-czerwonym zabarwieniem. Kwiaty o barwie ciemnego różu, pojedyncze, bardzo liczne, w majau. Owocami są jajowate czerwone jabłuszka o średnicy 1,5 cm. Pora owocowania IX - XI. 

	Malus hybrida '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.

	Malus hybrida '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.

	Malus toringo 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.

	Philadelphus coronarius
	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.

	Philadelphus coronarius 'Aureus'
	Wysoki do 2 m i szeroki na około 1,5 m. Ozdobne jasnożółte liście. Kwitnie w maju i czerwcu, kwiaty ma kremowobiałe. Wtmagania glebowe średnie.

	Philadelphus hybrida  '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. 

	Philadelphus hybrida  '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.

	Philadelphus hybrida  '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.

	Physocarpus opulifolius '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. 

	Physocarpus opulifolius '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.

	Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
	3 m. Owalne, 3-klapowe liscie, w bordowo-zielonym odcieniu. Krzew niewymagajacy, mrozoodporny. 

	Picea abies 'Nidiformis'
	Karłowy świerk o b. powolnym wzroście. Rozrasta się bardziej na szerokość niż wysokość. Po wielu latach osiąga wys. 1 m. Nie zawiązuje szyszek. Mrozoodporny. Preferuje gleby gliniasto - piaszczyste. 

	Picea glauca Perfecta'
	Wyselekcjonowa odmiana świerku białego, bardzo wolnorosnąca i po 10-ciu latach osiągająca wys. niespełna 1 m. Pokrój stożkowy, zwarty, ładny. Niewielkie wymagania uprawowe. B. dobra mrozoodporność. 

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

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

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

	Picea pungens 'Glauca Globosa'
	Karłowa odmiana dorastająca do wys. max. 3 m, przy szer. 2 m. Igły o intensywnej srebrzysto-niebieskiej barwie. Pełna mrozoodporność. Duża wytrzymałość na warunki miejskie i długotrwałe susze. 

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

	Pinus cembra
	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.

	Pinus densiflora 'Low Glow'
	Pinus flexilis 'Vanderwolf's Pyramid'
	Odmiana dorastająca na wys. około 8 m. Igły niebiesko-zielone, długie nawet do 15 cm. Pokrój początkowo wąski, lecz w starszym wieku wytwarza gęsty, regularny stożek. 

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

	Pinus mugo mughus
	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.

	Pinus mugo pumilio
	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.

	Pinus nigra 'Green Tower'
	Odmiana sosny czarnej o kolumnowym, gęstym, ładnym pokroju. Igły ciemnozielone i błyszczące, długie do 12 cm.  Małe wymagania siedliskowe, mrozoodporność, duża wytrzymałość na zanieczyszcenia przemysłowe. 

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

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

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

	Pinus parviflora 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.

	Pinus schwerinii 'Wiethorst'
	Wolnorąsnoca sosna, karłowy mieszaniec sosny wejmutki i himalajskiej. Ma dekoracyjne, długie i przewieszające się, zielono-niebieskie miękkie igły. 

	Pinus strobus
	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.

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

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

	Pinus sylvestris 'Chantry Blue'
	Wolnorosnąca odmiana sosny zwyczajnej, o niesamoicie niebiesko wybarwionych igłach. Pokrój ma początkowo kulisty, lecz w dalszych latatach wykazuje tendencję do wypiętrzania się. 

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

	Pinus wallichiana
	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.

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

	Platanus acerifolia '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.

	Prunus avium 'Landscape Bloom'
	Wys. do 18 m. Korona piramidalna. Kwitnie w IV i V. Kwiaty białe, drobne, pachnące, w gronach. Dobra mrozoodporność. Preferuje stanowiska słoneczne. Drzewo odporne na zanieczyszczenia miejskie, lecz słabo odporne na wiatr. 

	Prunus cerasifera
	wys. do 10 m. Nieregularna, luźna korona. Kwiaty białe, kwitnienie w IV równocześnie z rozwojem liści lub przed. Owoce żółte. Gleby lekkie, piaszczyste. Dobrze znosi suszę. 

	Prunus cerasifera '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.

	Prunus eminens '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.

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

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

	Prunus maackii 'Amber Beauty'
	8-12 m. Pokrój jajowaty, gesto rozgaleziony. Kora gladka, blyszczaca, jasnobrazowa. Liscie jasnozielone. Kwiaty kremowo biale, zwieszone, w pęczkach, IV-V. Owoce czarne, male. Preferuje gleby przepuszczalne, wilgotne, st. sloneczne. 

	Prunus padus 'Watereri'                CAC
	8-12 m, szeroka, stożkowa korona. Liście zielone, podłużne, eliptyczne, jesienią żółto-pomarańczowe. Kwiaty białe, w dużych kiściach, intenywnie pachnące, IV-V. Owoce: występują bardzo rzadko. Gleba: wilgotna, lekko kwaśna, żyzna. Miejsce: słoneczne do półcienistego.

	Prunus 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.

	Prunus serrula tibetica                  CAC
	wys. do 6 m. Drzewo ozdobne głównie z kory - jest ona ciemnowiśniowa, łuszcząca się, o gładkiej powierzchni, bardzo atrakcyjna, zwłaszcza zimą. Polecana do mniejszych ogrodów. Małe wymagania uprawowe, lecz drzewo to nie znosi stanowisk podmokłych. 

	Prunus serrulata '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.

	Prunus serrulata '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.

	Prunus serrulata '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.  

	Prunus serrulata '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. 

	Prunus serrulata '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.

	Prunus serrulata 'Shimidsu'            CAC
	Niewielkie drzewo do 4 m wys.  i cienkich, lekko przewieszających sie pędach. Pąki kwiatowe jasnoróżowe, kwiaty białe, kwitnienie na przełomie IV i V, bardzo obfite. Nie zawiązuje owoców. Niepełna mrozoodporność (strefa 6). Stanowisko słoneczne i półcieniste. 

	Prunus serrulata 'Shirofugen'
	Niewielka, do 5 m wys. Kwiaty jasnoróżowe, kwitnienie najpóźniejsze ze wszystkich wisni japońskich - przełom V i VI. Piękne jesienne przebarwienie liści. Dobra mrozoodporność. 

	Prunus serrulata 'Taihaku'
	wys. do 8 m. Ewenement wśród wiśni ze względu na kwiaty dużych rozmiarów (do 6 cm średnicy). Kwitnienie wczesną wiosną, kwiaty śnieżnobiałe. 

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

	Prunus subhirtella '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. 

	Prunus virginiana 'Shubert'            CAC
	4 - 6 m. Korona stożkowata. Liście dekoracyjne, szerokie, początkowo zielone, latem zmieniające barwę na ciemnopurpurową. Kwiaty białe, liczne, w gronach. Kwitnienie w V. Owoce małe, kuliste, ciemne. 

	Prunus yedoensis
	Małe drzewo, duży krzew. Wys. 5-7 m, szer. 4-7. Pokrój płaski, odwrotniestożkowaty.Liście eliptyczne, zielone, jesienią od zółtych do pomarańczowo - czerwonych. Kwiaty białe, pojedyncze. Owoce: rzadkie, czarne, małe.

	Prunus yedoensis 'Ivensii'             CAC
	Prunus yedoensis 'Ivensii'             CAC
	Odmiana dorastająca do 3 m. Gałęzie efektownie przewieszające się. Kwiaty białe, drobne, pojawiające się w maju. 

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

	Pyrus calleryana '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. 

	Pyrus communis
	8-15m, małe drzewo, pokrój zmienny, nieregularny, wąski.Liście okrągławe, ciemnozielone, błyszczące, spiczaste. Kwiaty białe, liczne, IV -V. Owoce okrągławe, małe, żółtozielone, jadalne. Wapniolubna, mrozoodporna, odporna na upał.

	Pyrus communis 'Beech Hill'
	8-10m, małe drzewo, Pokrój wąskostożkowaty, równomierny. Liście jasnozielone, jajowatookrągłe. Kwiaty białe, liczne. Owoce: jak gatunku, ale nieco większe. Wymagania: ciepłolubna, nie znosi wilgoci, odporna na mróz i klimat miejski.

	Pyrus communis caucasica
	wys. do 10 m. Korona początkowo stożkowata, w późniejszym wieku zaokrąglona. Pełna mrozoodrponość. 

	Pyrus salicifolia 'Pendula'
	7m - duży krzew, małe drzewo.Pokrój łukowato -przewisający. Liście: wąskolancetowate, srebrzyście zielone, spodem owłosione. Kwiaty małe, białe, IV - V.Owoce: małe, zielone, twarde. Znosi upał i suszę. Gleba świeża, niezbyt żyzna.

	Quercus palustris
	Drzewo dorastające powyżej 20 m, o pokroju szerokostożkowym. Liście zielone i błyszczące o głęboko wciętych klapach. Tolerancyjny co do odczynu i rodzaju gleby.

	Quercus palustris 'Green Dwarf'
	2-3 m. Korona kulista. Liscie blyszczace, zielone, klapowane z ostrymi zabkami jesienia czerwone. Bardzo powolny przyrost - okolo 6 cm rocznie. Wymaga gleb próchnicznych, wilgotnych, st. slonecznych.

	Quercus palustris 'Green Pillar'
	10 m. Odmiana kolumnowa, o regularnym, zwartym, wasko-kolumnowym pokroju. 

	Quercus robur
	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.

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

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

	Quercus warei 'Regal Prince'
	Odmiana o wąskim kolumnowym pokroju i silnym wzroście. Liście zmienne w kształcie, o długości do 25 cm. Efektowne drzewo, odporne na mróż, mączniaka; dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, żyznych. 

	Quercus X 'Crimson Spire' syn. Crimschmidt'
	Docelowo bardzo wysokie drzewo. Mieszaniec Q. robur i Q. alba. Korona szeorko-kolumnowa, pokrój zwarty. Liście zielone, jesienia przebarwiają się na ognisto-czerwone i pomarańczowe odcienie. Odporny na warunki miejskie i mączniaka. 

	Rhamnus frangula 'Asplenifolia'
	Krzew, 3-4 m, wzrost średnio silny. Liście bardzo drobne, nitkowate, jesienią żółte. Kwiaty w pęczkach, zielonkawożółte do żółtawych, V - VI. Owoce: nieliczne, kuliste, czerwone, później czarno-fioletowe.

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

	Sambucus nigra
	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.

	Sambucus nigra 'Black Tower'
	3 m. Odmiana o pokroju wąskim, wyprostowanym, kolumnowym. Liście bardzo ciemne, granatowe lub prawie czarne. 

	Sambucus nigra 'Gerda' - BLACK BEAUTY
	3 m. Duzy krzew lub niekiedy male drzewo. Ciemnopurpurowe liscie nierzadko sa prawie czarne. Inne niz u gatunku te z pod wzgledem ksztaltu - sa delikatniejsze i wezsze. Kwiaty bardzo dekoracyjne, jasnorózowe - VI - VII. Krzew niewymagajacy, ceniony za wyjatkowa barwe lisci, idealny do zestawien kolorystycznych. 

	Sambucus nigra 'Gerda' - BLACK BEAUTY
	3 m. Duzy krzew lub niekiedy male drzewo. Ciemnopurpurowe liscie nierzadko sa prawie czarne. Inne niz u gatunku te z pod wzgledem ksztaltu - sa delikatniejsze i wezsze. Kwiaty bardzo dekoracyjne, jasnorózowe - VI - VII. Krzew niewymagajacy, ceniony za wyjatkowa barwe lisci, idealny do zestawien kolorystycznych. 

	Sophora japonica 'Regent'
	15-20 m. Korona regularna, szerokojajowata. Silny wzrost. Liscie wieksze niz u gatunku. Kwiaty biale, w odróznieniu od gatunku sa zebrane w piramidalne grona, VII - VIII. Owoce: straki. Niewielkie wymagania glebowe. Odpornosc na warunki miejskie, ale niepelna mrozoodpornosc (strefa 6A). 

	Sorbus 'Dodong'
	Jarząb dorastający do wys. 12. Jajowaty pokrój korony. Kwiaty białe, zebrane w efektowne baldachy. Kwitnienie w V i VI. Dekoracyjne, duże, czerwone owoce. Drzewo toleruje zanieczyszczenia powietrza. 

	Sorbus aria '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.

	Sorbus aucuparia
	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.

	Sorbus aucuparia '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.

	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
	Sorbus aucuparia '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.

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

	Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'
	7 - 10 m. Korona waskostozkowa, zwarta. Pokrój wzniesiony. Liscie bardziej szaro-zielone niz u gatunku. Owoce jak u gatunku, ale liczniejsze i bardziej lsniace. Niepelna odpornosc na warunki miejskie, ale ze wzgledu na waska korone dobrze sprawdza sie jako drzewo przydrozne. 

	Sorbus aucuparia 'Wettra'
	wys. do 12 m. Korona półotwarta. Kwiaty efektowne, w baldachach, lecz o nieprzyjemnym zapachu. Ciekawa. fioletowozielona kora. Owoce pojawiające się jesienią, koloru pomarańczowo - czerwonego. Drzewo odporne na wiatr, susze i warunki miejskie, w pełni mrozoodporne. 

	Sorbus commixta
	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.

	Sorbus intermedia '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. słonecznychpółcienistych.

	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'
	5 - 7 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.

	Spiraea arguta
	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.

	Spiraea cinerea '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.

	Spiraea vanhouttei
	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.

	Styphnolobium japonica 'Pendula'
	Nieiwlkie, powoli rosnące drzewo o koronie płaczącej, parasolowatej. Kwitnie w VII-VIII, kwiaty drobne, żółto-białe. Stanowisko słonezne, gleby żyzne, odporność na suszę. Niepełna mrozoodporność. 

	Syringa chinensis 'Saugeana'
	Wysoki do 3 m. Liście jajowate, ciemnozielone. Kwitnienie w przełomie majai czerwca. Kwiaty barwy lila i czerwonej. Mrozoodporny, tolerujący każdy rodzaj gleby.

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

	Syringa villosa 'Agnes Smith'
	Krzew dorastający do 2 m wysokości i około 3 m szerokości. Kwiaty białe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagający pod wzgędem gleb.

	Syringa villosa 'Miss Canada'
	Krzew dorastający do 2 m wysokości i około 3 m szerokości. Kwiaty rózowe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagający pod wzgędem gleb.

	Syringa vulg.'Beauty of Moskou'  -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.

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

	Syringa vulg.'Ruhm von Horstenstein'
	3-4 m, duży, gęsty, krzew o wyprostowanym pokroju. Kwiaty ciemnofioletowo - karminowe, później niebieskawe, pojedyncze, o intensywnym zapachu, IV - V.

	Syringa vulg.'Souv.Alice Harding'
	3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty biale, pelne, zebrane w duze i efektowne kwiatostany. 

	Syringa vulg.'Souv.Alice Harding'
	3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty biale, pelne, zebrane w duze i efektowne kwiatostany. 

	Syringa vulg.'Znamya Lenina'
	3m, duży krzew, małe drzewo. Cenna odmiana lilaka ze względu na efektowne kwiaty, które pojawiają się bardzo obficie w maju. Kwiaty są niezwykle ozdobne, purpurowe, pojedyńcze, pięknie pachnące. Wiechy kwiatowe wyprostowane. Liście zielone, gładkie, sercowate. 

	Syringa vulg. '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.

	Syringa vulgaris 'Andenken an L.Späth'
	3-4 m Pokrój nieregularny. Liście sercowate, jasnozielone. Kwiaty ciemnopurpurowo czerwone w wiechach, V. Preferuje gleby żyzne, stanowiska ciepłe, słoneczne.

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

	Syringa vulgaris '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.

	Syringa vulgaris 'Mme. Antoine Buchner'
	3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pełne, baryw lilaróż. 

	Syringa vulgaris 'Mme. Antoine Buchner'
	3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pełne, baryw lilaróż. 

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

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

	Taxus baccata
	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.

	Taxus baccata 'David'
	1,5-3 m. Pokój kolumnowy, pędy sztywne, wyprostowane. Igły jasnozielone, żółtawe. Wymagania jak T. baccata.

	Taxus baccata '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.

	Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'
	3-5 m Pokrój wąski, kolumnowy, pędy sztywne, wyprostowane. Igły ciemnozielone, miękkie. Wymagania jak u T. baccata.

	Taxus baccata 'Repandens'
	Bardzo niski, szeroko rozrastający się krzew, z niemal poziomo rozpostartymi gałęziami. Igły ciemnozielone, wygięte ku górze. Polecany do miejsc zacienionych jako roślina okrywowa. 

	Taxus baccata 'Semperaurea'
	1-2m Pokrój szeroki, rozłożysty. Igły jasne, złocistożółte. Wymagania jak u T. baccata, w st. słonecznych lepiej się wybarwia.

	Taxus baccata 'Summergold'
	Powolny wzrost, pokrój niski, krzaczasty, pędy ustawione ukośnie. Wys. niespełna 1 m po 10-ciu latach uprawy. Dobrze rośnie na każdym stanowisku, na glebach żyznych; młode egzemplarze mogą okazać się nie w pełni  odporne na mróz. Ze względu na żółtawe / złociste igły, polecany do nasadzeń barwnych. 

	Taxus media 'Groenland'
	3-5 m Pokrój nieregularny, gęsty, pędy rozgałęzione. Igły ciemnozielone. Wymagania jak u T. baccata. Polecany do formowania. 

	Taxus media 'Hicksii'
	2-3 m Pokrój wyprostowany, szerszy. Igły ciemnozielone. Wymagania jak T. baccata.

	Taxus media 'Hillii'
	1,5-3 m Pokrój wyprostowany, pędy rozgałęzione. Igły ciemnozielone, miękkie. Wymagania jak u T. baccata.

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

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

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

	Tilia americana '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.

	Tilia americana '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.

	Tilia americana '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.

	Tilia cordata
	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.

	Tilia cordata '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.

	Tilia cordata 'Green Globe'
	Tilia cordata '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.

	Tilia cordata '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.

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

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

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

	Tilia europaea   'Pallida'
	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.

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

	Tilia platyphyllos '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.

	Tilia tomentosa '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.

	Tilia tomentosa '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.

	Tsuga canadensis
	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.

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

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

	Viburnum burkwoodii
	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.

	Viburnum lantana
	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.

	Viburnum opulus
	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.

	Viburnum opulus
	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.

	Viburnum opulus '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.

	Weigela florida 'Nana Purpurea'
	1,2 m. Wzrost slaby i powolny. Pokrój szeroki, zwarty, krzaczasty. Liscie czerwono-ciemnozielone. Kwiaty purpurowe. Zaleca sie ciecie przeswietlajace co 2 - 3 lata. 

	Weigela florida 'Nana Variegata'
	1,2 m. Wzrost slaby i powolny. Pokrój krzaczasty, zwarty, szeroki. Liscie bialo lub zóltawo-zielono obrzezone. Kwiaty jasnorózowe. Zaleca sie ciecie przeswietlajace co 2 -3 lata. 

	Weigela hybrida '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.


