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Drzewa i krzewy iglaste

Gatunek, odmiana Cena Ilość

1 ABIES BALSAMEA "NANA" 1,80 zł

2 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ALUMII GOLD" 0,60 zł
Odmiana o pokroju stożkowym. Pędy wyprostowane, przyrosty żółte, później łuski szaroniebieskie.

3
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ARGENTEOVARIEGATA" 0,60 zł

przebarwieniami.

4 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "BLOM" 0,60 zł

5 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOOD'S GOLD" 0,60 zł
Pokrój kolumnowy, pędy wyprostowane, pierzaste. Młode przyrosty wiosną, latem złociste.

6 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ERECTA AUREA" 0,60 zł
Odmiana kolumnowa, zwarta. Wzrost średni, barwa igieł żółta.

7
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "FILIPS GOLDEN TEARS" 0,60 zł
Oryginalne zimozielone drzewo iglaste o wąskim, kolumnowym pokroju i zwisających pędach. Dorasta do ok. 6 m wysokości. 
Zabarwienie łusek zielonożółte do złotego. 

8 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "GOLDEN WONDER" 0,60 zł
Odmiana o pokroju regularnie stożkowym i intensywnie złotym zabarwieniu igieł. Wzrost silny.

9 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "IVONNE" 0,60 zł

10 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "KELLERIIS" 0,60 zł
Odmiana podobna do "Golden Wonder", wybarwienie jaśniejsze. Forma kolumnowa.

11 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "PELT'S BLUE" 0,60 zł
Odmiana kolumnowa o szybkim wzroście. Łuski intensywnie niebieski. Dobra mrozoodporność.

12
CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS "JUBILEE" 2,50 zł

13 CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS "KLIPERT" 2,50 zł

14 0,60 zł

15 CHAMAECYPARIS OBTUSA "CRIPPSII" 0,60 zł
Odmiana średnio szybko rosnąca, o pokroju drzewiastym. Barwa łusek intensywnie żółta.

16 CHAMAECYPARIS OBTUSA "FERNSPRAY GOLD" 2,00 zł

17
CHAMAECYPARIS OBTUSA "FILICOIDES" 0,60 zł

Barwa intensywnie zielona.

18 CHAMAECYPARIS OBTUSA "GRACILIS" 0,60 zł
Rośnie średnio silnie. Pokrój drzewiasty, pędy odstające, łuski krótkie, ciemnozielone.

19 CHAMAECYPARIS OBTUSA "GRACILIS AUREA" 1,50 zł

20 CHAMAECYPARIS OBTUSA "KOSTERI" 1,00 zł
Gęsty, bardzo wolno rosnący krzew o stożkowym pokroju i falistych pędach. Wys. 0,5m po 10 latach.

21 CHAMAECYPARIS OBTUSA "MARIESII" 1,50 zł
Odmiana o pstrym zabarwieniu - kremowobiałym lub żółtym. Wzrost wolny. Pokrój mało regularny, bardziej krzaczasty. 

22 CHAMAECYPARIS OBTUSA "NANA GRACILIS" 1,50 zł

23 CHAMAECYPARIS OBTUSA "NANA GRACILIS AUREA" 1,50 zł

24 CHAMAECYPARIS OBTUSA "RASHAHIBA" 1,00 zł

25 CHAMAECYPARIS OBTUSA "TSATSUMI GOLD" 0,80 zł

Jodła balsamiczna - odmiana karłowa. Pokrój kopulastokulisty, igły soczystozielone.

Odmiana z pokroju podobna do "Alumii". Część tegorocznych przyrostów bez chlorofilu, pędy z białymi 

Pokrój wąskostożkowy. Forma podobna do "Alumii" o intensywnym niebieskim zabarwieniu.

Nowa odmiana o wąskokolumnowym pokroju. Barwa intensywnie żółta.

Nowa odmiana pochodząca od Chamaecyparis Nootkatensis "Pendula" o pędach bardziej przewisających 
i bardziej soczystozielonych.

Krzew o pokroju wąsko stożkowym i mocno przewisających pędach. Igły zielone z niebieskawym nalotem.       

CHAMAECYPARIS OBTUSA "CHABO-YADORI"
Cyprysik tępołuskowy 'Chabo-yadori' - roślina wolnorosnąca ,karłowa Pokrój nieregularny, szerokostożkowaty

Krzew o dość silnym wzroście i szerokim stożkowatym pokroju, początkowo luźnym, podobnym do odmiany ‘Flilicoises’ 

Pędy boczne ułożone są na gałązce w jednej płaszczyźnie - grzebieniasto. Pokrój nieregularnie krzaczasty.

Odmiana podobna do "Nana Gracilis' o złocistym zabarwieniu łusek

Forma karłowa. Pokrój nieregularnie szerokostożkowy. Zabarwienie intensywnie zielone.

Odmiana podobna do "Nana Gracilis' o złocistym zabarwieniu łusek 

Odmiana o stożkowym pokroju.Gałązki wachlarzykowate, lekko poskręcane, delikatne, intensywnie zielone. 

Odmiana o pędach nitkowatych, podobna do "Coraliformis". Budowa krzewu zwarta, kopulasta.
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26 CHAMAECYPARIS PISIFERA "BOULEVARD" 0,60 zł

27 CHAMAECYPARIS PISIFERA "CURLY TOPS" 0,60 zł

28 CHAMAECYPARIS PISIFERA "FILIFERA" 0,60 zł

29 CHAMAECYPARIS PISIFERA "FILIFERA AUREA" 0,60 zł

30 CHAMAECYPARIS PISIFERA "FILIFERA AUREA NANA" 0,60 zł
Forma mocno zagęszczonego stożka. Pędy długie, nitkowate o złocistożółtej barwie. Wzrost karłowy.

31 CHAMAECYPARIS PISIFERA "FILIFERA AUREOVARIEGATA" 0,80 zł
Odmiana karłowa o pokroju kulistym z żółtym przebarwieniem łusek.

32
CHAMAECYPARIS PISIFERA "SNOW" 0,60 zł
Odmiana wolno rosnąca, przyjmująca półkulistą formę o zielonym zabarwieniu łusek oraz biało przebarwionych

 młodocianych wiosennych przyrostach.

33 CHAMAECYPARIS PISIFERA "SUNGOLD" 0,60 zł

34
JUNIPERUS CHINENSIS "BLUE ALPS" 0,60 zł

Pędy szkieletowe rosną pionowo, a końce przyrostów zwisają w dół. Barwa srebrzysto-niebieska.

35 JUNIPERUS CHINENSIS "EXPANSA AUREOVARIEGATA" 0,80 zł
Forma płożąca. Dorasta do 40 cm wysokości. Część pędów bez chlorofilu daje białe cętki. 

36 JUNIPERUS CHINENSIS "EXPANSA VARIEGATA" 0,80 zł
Odmiana o pokroju poziomym. Część pędów bez chlorofilu daje białe cętki.

37 JUNIPERUS CHINENSIS "KAIZUKA VARIEGATA" 1,00 zł
Odmiana o nieregularnym pokroju. Występują łuski i igły z białymi plamkami.

38 JUNIPERUS CHINENSIS "KURIWAO GOLD" 0,60 zł

39
JUNIPERUS CHINENSIS "OBELISK" 0,60 zł

zastąpi. Igły jaśniejsze, zielone, bez srebrzystego nalotu.

40 JUNIPERUS CHINENSIS "PLUMOSA AUREA" 1,50 zł

41
JUNIPERUS CHINENSIS "SPARTAN" 1,00 zł

42 JUNIPERUS CHINENSIS "STRICTA" 1,50 zł

43
JUNIPERUS CHINENSIS " STRICTA VARIEGATA" 1,50 zł
Pokrój stożkowy, mocno zagęszczony. Posiada łuski oraz sztywne, niebieskie igły. 
Część pędów bez chlorofilu, daje białe cętki.

44
JUNIPERUS COMMUNIS "ANNA MARIA" 0,70 zł

wzrostu. Po 10 latach uprawy dorasta do 0,3 m wysokości i 0,5 m szerokości

45
JUNIPERUS COMMUNIS "ARNOLD" 0,60 zł
Odmiana jałowca pospolitego, kolumnowa forma z wszystkimi pędami rosnącymi pionowo w górę, silnie

w granicach 10-15 cm rocznie. Nadaje się do każdej wielkości ogrodu. Wytrzymała na niskie temperatury.

46 JUNIPERUS COMMUNIS "GOLDSCHATZ" 0,80 zł
Po 10 latach osiąga wysokość 20 cm i szerokość 1,5 m. Igły na wiosnę pomarańczowożółte, z czasem stają się jasnożółte 

47
JUNIPERUS COMMUNIS "GREEN CARPET" 0,70 zł

Wartościowa nowość - bardzo dobrze kryje podłoże. 

48 JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" 0,60 zł
Odmiana jałowca pospolitego o pokroju kolumnowym.

49 JUNIPERUS COMMUNIS "REPANDA" 0,60 zł

50 JUNIPERUS COMMUNIS "SENTINEL" 0,80 zł
Forma wąska, kolumnowa. Wolno rosnąca.

Odmiana o pięknym zabarwieniu srebrzystoniebieskim. Pokrój szerokostożkowy, wzrost średni.

Odmiana podobna do "Boulevard", ale igły i pędy skręcone, kędzierzawe. Pokrój kulisty, barwa niebieska.

Forma o długich nitkowatych pędach.barwa zielona.

Pokrój szerokostożkowy, pędy nitkowate żółto wybarwione.

Forma spłaszczonej kuli,igły długie złocistozielone.Wzrost wolny.

Nowość - złoty medal z Boskoop w roku 1978. Krzew dość silnie rosnący. Pokrój krzaczasty. 

Barwa pędów soczystożółta - podobna do J. M. "Pfitzeriana Aurea". Pokrój nieregularnie kolumnowy.

Odmiana o pokroju wąskokolumnowym. Trochę podobna do "Stricta" i "Mountbatten", które prawdopodobnie 

Pokrój szerokokrzaczasty. Występują igły i łuski. Barwa żółta. Odmiana wolno rosnąca.

Wyprostowana, smukła i silnie rosnąca odmiana jałowca o pokroju kolumnowym. 
W wieku 10 lat osiąga 3 m wysokości. Pędy liczne, wzniesione, ułożone blisko siebie. 

Pokrój wąskostożkowy, regularny. Występują wyłącznie igły. Barwa sinozielona.

Jałowiec pospolity. Polska, karłowa odmiana jałowca o początkowo płaskokulistym, później poduszkowatym pokroju i wolnym tempie 

zagęszczona, mająca ciekawy żywozielony, czasami niebieskawozielony kolor igieł. Średnio szybki wzrost,

Odmiana podobna do Juniperus Communis "Repanda", niższa, ścieląca się po ziemi. Słabiej rośnie. 

Odmiana o pokroju poziomym. Rozgałęzienia regularne. Igły krótkie, niekłujace, zielone.
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51 JUNIPERUS COMMUNIS "SPOTTY SPREADER" 0,60 zł
Odmiana płożąca o ścielących się pędach z białymi plamkami. Wysokość 10-20 cm.

52 JUNIPERUS COMMUNIS "SUECICA AUREA" 0,60 zł
Odmiana kolumnowa jałowca pospolitego. Cały sezon złocistożółta.

53 JUNIPERUS CONFERTA "ALL GOLD" 1,20 zł
Nowa odmiana jałowca, niska ścieląca się po ziemi o licznych i długich pędach. Igły intensywnie żółte przez cały rok. 

54
JUNIPERUS CONFERTA "BLUE PACIFIC" 0,80 zł

55 JUNIPERUS HORIZONTALIS "ANDORRA VARIEGATA" 0,60 zł

56
0,60 zł

Niski, rozłożysty krzew o pędach pełzających po ziemi, tworzący zwarte, szarozielone kobierce okrywające grunt. Wzrost silny. 
W wieku 10 lat osiąga 0,1 m wysokości i do 2,5 m średnicy 

57 JUNIPERUS HORIZONTALIS "BLUE CHIP" 0,60 zł
Krzew o niskim,płożącym pokroju i średniej sile wzrostu. Pędy pełzające po ziemi, wys. 20 cm.

58 JUNIPERUS HORIZONTALIS "BLUE MOON" 0,60 zł
Niski krzew iglasty o płożącym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu tworzący gęste, srebrzysto-niebieskie kobierce.

59 JUNIPERUS HORIZONTALIS "GLACIER" 1,00 zł
Najlepiej wybarwiona niebieska odmiana jałowca płożącego. Wzrost wolny.

60
JUNIPERUS HORIZONTALIS "GOLDEN CARPET" 0,80 zł

zawdzięcza intensywnie żółtej barwie, zwłaszcza zimą.

61 JUNIPERUS HORIZONTALIS "LIMEGLOW" 0,60 zł
Odmiana szeroko krzaczasta, wolno rosnąca. Barwa intensywnie żółta.

62
1,00 zł

Karłowa,wolno rosnąca odmiana ,ścieląca się po ziemi o złocistym zabarwieniu 

63 JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" 0,60 zł

64
JUNIPERUS HORIZONTALIS "WILTONII" 0,60 zł
Odmiana bardzo niska, ścieląca się po ziemi, wysokość do 10 cm. Barwa niebieska. 

65 JUNIPERUS HORIZONTALIS "WINTER BLUE" 0,60 zł

66
JUNIPERUS PFITZERIANA "GOLD STAR" 0,60 zł
Krzew o złocistożółtej barwie. Po 10 latach uprawy osiąga 0,5 m wysokości przy 1 - 1,5 m średnicy. 
Ulistnienie wałeczkowatych pędów stanowią zarówno łuski jak i krótkie, miękkie igiełki, wszystkie w kolorze złocistym. 

67
0,80 zł

kaskadowo opadające do ziemi. W ciągu 10 lat dorasta do 0,3-0,4 m wysokości i 0,8-0,9 m szerokości.
Ulistnienie na młodych przyrostach intensywnie złocistożółte, starsze dwuletnie łuski w głębi krzewu jasnozielone.

68 JUNIPERUS PFITZERIANA "GOLDKISSEN" 0,80 zł

69
JUNIPERUS PFITZERIANA "MINT JULEP" 0,60 zł
Krzew charakteryzujący się dosyć silnym wzrostem i intensywnie zieloną barwą. 
Po 10 latach uprawy osiągają 1,5 m wysokości przy 2-3 metrach szerokości .Gałęzie układają się warstwowo tworząc piętra 

70 JUNIPERUS PFITZERIANA "MORDIGAN GOLD" 0,60 zł
Rozłożysty krzew o atrakcyjnie ułożonych pędach oraz żółtym zabarwieniu . Po 10 latach dorasta do 0,8 m wysokości

71 JUNIPERUS PINGII  "LODERI" 0,80 zł

72 JUNIPERUS PROCUMBENS 0,90 zł

73 1,20 zł

74 JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" 1,50 zł
Od gatunku różni się znacznie słabszym wzrostem - do 15 cm rocznie.

75
JUNIPERUS SABINA "TAMARISCIFOLIA" 0,60 zł
Od typu, różni się wolniejszym wzrostem, oraz poziomym ułożeniem gałęzi. W starszym wieku środek 
wypiętrza się.

Rozłożysta forma, o dosyć wolnym wzroście, osiągająca w wieku 10 lat ok. 0,4 m wys. przy 1 m śr. 
Igły długie, niebieskawe, kujące  

Pokrój jak u J. H. "Plumosa". Barwa pędów jasnozielona z drobnymi, białymi plamkami.

JUNIPERUS HORIZONTALIS "BAR HARBOUR"

Nowość - odmiana w pokroju identyczna z Juniperus Horizontalis "Wiltonii". Swoją nazwę "złoty dywan" 

JUNIPERUS HORIZONTALIS "MOTHER LODE"

podobny do odmiany ‘Golden Carpet’, ale wolniej rosnący

Odmiana o pokroju poziomym, nieco wyższa od J. H. "Wiltonii" - dobrze kryje podłoże, barwa zielona.

Synonimy Juniperus Horizontalis "Blue Rug" oraz Juniperus Horizontalis "Glauca".

Niski, krzaczasty. Igly zielone z niebieskim odcieniem, zimą intensywnie niebieskie. 

JUNIPERUS PFITZERIANA "GOLDEN JOY"
Krzew o umiarkowanej sile wzrostu i gęstym, szeroko rozłożystym pokroju.Pędy łagodnie łukowato wygięte i 

Krzew o umiarkowanej sile wzrostu i gęstym, szerokorozłożystym pokroju.  Gałązki ładnie ułożone jedna nad drugą  

Odmiana wolno rosnąca, pokrój stożkowy. Igły jasnozielonosrebrzyste, krótkie.

Odmiana karłowa,ścieląca się po ziemi. Pędy sztywne,silnie przylegające do podłoża. Po 10 latach wys.0,2m i szer.ok 1,5m

JUNIPERUS PROCUMBENS "KISHIOGIMA"
Odmiana płożąca, Pędy mocne, proste i sztywne. Zabarwienie żółtozielone
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76 JUNIPERUS SABINA "VARIEGATA" 0,60 zł
Odmiana podobna do typu. Rośnie słabiej. Posiada białe plamki.

77 JUNIPERUS SCOPULORUM "BLUE ARROW" 0,60 zł

78
JUNIPERUS SCOPULORUM "SILVER STAR" 0,60 zł

 i mniej regularna.

79 JUNIPERUS SCOPULORUM "SKYROCKET" 0,60 zł

80 JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE CARPET" 0,60 zł
"Niebieski dywan" - odmiana niska, o intensywnie niebieskim zabarwieniu. W starszym wieku dorasta do wys. 1m.

81
JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE SPIDER" 0,60 zł

82 JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE STAR" 0,60 zł

83 JUNIPERUS SQUAMATA "DREAM JOY" 0,60 zł
Odmiana karłowa o spłaszczonym pokroju. Igły szaroniebieski, wiosna intensywnie żółte. 

84 JUNIPERUS SQUAMATA "FLORIANT" 1,50 zł

85 JUNIPERUS SQUAMATA "GOLDEN FLAME" 0,60 zł

86 JUNIPERUS SQUAMATA "HOLGER" 0,60 zł

87 JUNIPERUS SQUAMATA "MEYERI" 0,60 zł
Jałowiec łuskowaty. Forma krzaczasta. Zabarwienie niebieskie.

88 JUNIPERUS VIRGINIANA "BURKII" 0,60 zł

89 PICEA ABIES "BARRYI" 0,70 zł
Odmiana wolno rosnąca. W młodym wieku forma gniazdkowa, później nieregularnie stożkowa.

90 PICEA ABIES "CUPRESSINA" 2,00 zł
Świerk dorastający do 2 m wysokości o wąskiej prawie kolumnowej budowie. Gałązki wzniesione prawie pionowo.

91 PICEA ABIES "LITTLE GEM" 0,80 zł

92 PICEA ABIES "NIDIFORMIS" 0,70 zł
"Świerk gniazdkowy". Odmiana o pokroju płasko-kulistym. Rośnie wolno, kilka cm rocznie. Barwa jasnozielona.

93
PICEA ABIES "TABULIFORMIS" 0,80 zł
Forma bardzo płaska - w młodym wieku nawet ścieląca się. W starszym wieku środek wypiętrza się, 
powstaje tarasowaty układ pięter.

94 PICEA ABIES "WILL'S ZWERG" 1,20 zł

95 PICEA GLAUCA "ALBERTA GLOBE" 0,80 zł

96 PICEA GLAUCA "CONICA" 0,70 zł
Forma karłowa, wolno rosnąca. Pokrój regularnie stożkowy. Igły cienkie, delikatne.

97
PICEA GLAUCA "DAISY'S WHITE" 1,50 zł

Pierwszy przyrost, prawie do końca czerwca utrzymuje piękną żółtą barwę, potem zielenieje,

98 PICEA GLAUCA "ECHINIFORMIS" 0,70 zł
Odmiana bardzo karłowa, kulista. Igły niebieskozielone.

99
PICEA GLAUCA "RAINBOW'S END" 1,00 zł

przyrostach letnich.

100 PICEA MARIANA "NANA" 0,80 zł
Pokrój początkowo płaski, później szeroko stożkowy. Barwa niebieska.

Odmiana bardzo podobna do odmiany "Skyrocket", znacznie węższa, ładniejsza.

Odmiana podobna do odmiany "Skyrocket". Część pędów bez chlorofilu daje białe cętki. Budowa luźniejsza

Odmiana o pokroju kolumnowym, wąskim. Pędy wałeczkowate z łuskami. Zabarwienie stalowosine.

Odmiana z igieł podobna do Juniperus Squamata "Blue Carpet", ale pokrój trochę inny - gałęzie wyrastają ukośnie
w górę i przewisają w dół.

Mutacja  Juniperus Squamata "Meyeri". Forma nieregularnej kuli. Zabarwienie niebieskie. Wzrost słaby.

Pokrój kulisty, zwarty. Odmiana wolnorosnąca, igły srebrzystoniebieskie ze złotymi fragmentami. 

Odmiana podobna do jun.sq. ‘‘meyeri’‘.posiada biało-kremowe plamki.

Szeroko rosnący jałowiec łuskowaty, podobny do "Blue Carpet", nowe przyrosty żółte.

Jałowiec wirginijski - odmiana o pokroju stożkowym, igły szaroniebieskie. 

Forma karłowa, bardzo zwarta, pokrój płaskokulisty, barwa jasnozielona.

Odmiana o silnie zagęszczonym stożkowatym pokroju. Wzrost stosunkowo wolny, igły soczysto zielone.

Mutacja od "Conica". Forma regularnie kulista. Pozostałe cechy jak u odmiany wyjściowej.

Nowość - odmiana świerka białego. Pokrojem i siłą wzrostu podobna do P. G. "Conica". 

drugi przyrost jest zielony. Jesienią i zimą jest czystozielona.

Odmiana podobna do P. G. "Conica" o zielonej barwie przyrostów wiosennych oraz żółto zabarwionych 
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101
1,50 zł

102 PICEA PUNGENS "SONIA" 1,80 zł

103 TAXUS BACCATA "BARRONI" 0,80 zł
Karłowa,wolno rosnąca odmiana ,ścieląca się po ziemi o złocistym zabarwieniu 

104 TAXUS BACCATA "DAVID" 0,80 zł
Żółtozielona, zwarta forma kolumnowa. Wytrzymała na ostrą operację słoneczną.

105 TAXUS BACCATA "ELEGANTISSIMA" 0,80 zł
Szeroko rozrastający się krzew o dość powolnym wzroście. Igły złocistożółte.

106 TAXUS BACCATA "FASTIGIATA" 0,80 zł

107 TAXUS BACCATA "STRICTA VIRIDIS" 0,80 zł

108 TAXUS  MEDIA "HICKSII" 0,80 zł
Odmiana o pokroju wyprostowanym - kolumnowym. Igły ciemnozielone. Wcześnie i obficie zawiązuje nasiona. 

109 TAXUS MEDIA "WOJTEK" 0,80 zł
Wolno rosnąca odmiana o kolumnowym pokroju. Igły krótkie i wąskie.

110 THUJA OCCIDENTALIS "AMBER GLOW" 1,00 zł

111 THUJA OCCIDENTALIS "AUREOSPICATA" 0,60 zł
Odmiana podobna do typu. Występuje złociste zabarwienie końców tegorocznych przyrostów.

112 THUJA OCCIDENTALIS "AURESCENS" 0,60 zł
Pokrój kolumnowy. Barwa intensywnie żółta, szczególnie w okresie wegetacji.

113 THUJA OCCIDENTALIS "BRABANT" 0,60 zł

114 THUJA OCCIDENTALIS "CLOTH OF GOLD"  0,60 zł

115 THUJA OCCIDENTALIS "DANICA" 0,60 zł

116 THUJA OCCIDENTALIS "DANICA AUREA" 1,00 zł
Roślina o powolnym wzroście, złocisto-żółtym zabarwieniu igieł, gęsto rosnących krótkich pędach.

117 THUJA OCCIDENTALIS "EUROPE GOLD" 0,60 zł

118
THUJA OCCIDENTALIS "FRIESLANDIA" 0,60 zł

Odmiana odporna na okiść śniegową.

119 THUJA OCCIDENTALIS "GLOBOSA" 0,60 zł
Odmiana kulista, o gęstej koronie. Rośnie wolno do 1,5 m wysokości.

120
THUJA OCCIDENTALIS "GLOBOSA AUREA" 0,60 zł

około 50-60 cm wysokości.

121 THUJA OCCIDENTALIS "GOLDEN GLOBE" 0,60 zł
Odmiana kulista, średnio silnie rosnąca. Barwa żółta.

122 THUJA OCCIDENTALIS "GOLDEN PEARL" 0,60 zł
Pokrój kulisty, zwarty; końcówki pędów o intensywnie żółtym zabarwieniu, szczególnie w okresie wzrostu.

123
THUJA OCCIDENTALIS "GOLDEN TUFFET" 0,60 zł
Karłowa, pozbawiona przewodnika odmiana o poduchowatym pokroju i intensywnym wybarwieniu gałązek.

Tempo wzrostu wolne, po 10 latach uprawy krzewy osiągają zaledwie 0,3 m wysokości i około 0,8 m szerokości. 

124 THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP" 0,60 zł
Odmiana o pokroju stożkowym, wolno rosnąca, gęsta. Na zimę brązowieje.

125 THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP YELLOW" 0,60 zł

PICEA OMORIKA "KAREL"
Świerk serbski ‘Karel’ - Karłowa odmiana świerka serbskiego o pokroju płasko kulistym 
i kolorze srebrzystozielonym,po 10-ciu latach osiąga 0,7 m wys

Wolnorosnąca odmiana o zwartym,kopulastym pokroju i zielonkawo niebieskim wybarwieniem igieł .Roczny przyrost to 3–6cm 

Wąskokolumnowa forma o powolnym wzroście, osiągająca po 10 latach ok. 1,5 m wys. Pędy główne sztywne, ustawione pionowo 

Pokrój wąskokolumnowy, gęsty krzew o średnio silnym wzroście.

Nowość – odmiana o pokroju kulistym, barwa żółta. Wolnorosnąca

Szybko rosnąca odmiana na żywopłoty. Forma piramidalna, zwarta. Barwa soczystozielona. 

Odmiana karłowa o szerokostożkowym pokroju. Igły żółte, zimą pomarańczowożółte.

Odmiana o pokroju regularnie kulistym, zwartym. Rośnie znacznie słabiej niż "Globosa".

Forma kolumnowa, przypominająca kształtem Thuja Occidentalis "Smaragd". Latem złocistożółta, zimą pomarańczowa. 

Nowa obiecująca odmiana na żywopłoty. Rośnie bardzo szybko, pokrój kolumnowy, barwa soczystozielona.

Odmiana kulista, zielonocytrynowe wybarwienie łusek, średnie tempo wzrostu, po 10 latach osiąga 

Mutacja odmiany Thuja Occidentalis "Holmstrup". Barwa żółta. Mniej zwarta i silniej rosnąca. 
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126 THUJA OCCIDENTALIS "HOSERI" 0,60 zł

127
 THUJA OCCIDENTALIS "HUBNER" 0,60 zł
Żywotnik zachodni - Szybko rosnące drzewo o wąskim, kolumnowym pokroju i regularnej koronie, osiągające po 10 latach uprawy 3 m 
wysokości. Pędy wzniesione, wyprostowane. Gałązki liczne, smukłe,  ciemnozielone

128 THUJA OCCIDENTALIS "KONFETTI" 0,60 zł
Żywotnik zachodni - karłowa odmiana żywotnika zachodniego. Posiada  kremowo nakrapiane, zielone ulistnienie

129 THUJA OCCIDENTALIS "MIKY" 0,60 zł
Odmiana wolno rosnąca, zwarta. 10-letni egzemplarz osiąga 80 cm wysokości i 40 cm średnicy. Forma piramidalna.

130 THUJA OCCIDENTALIS "MR. BOWLING BALL" 0,60 zł
Odmiana o kształcie kulistym. Zielono zabarwione pędy robią wrażenie postrzępionych. Wzrost bardzo wolny.

131 THUJA OCCIDENTALIS "RHEINGOLD" 0,60 zł
Odmiana o bardzo mocnym złocistym wybarwieniu. Forma przejściowa. W młodym wieku przewaga szpilek, później łusek.

132 THUJA OCCIDENTALIS "SELENA" 0,60 zł
Krzew w pokroju kulisty o seledynowo-jasnożółtym wybarwieniu igieł, osiągający wysokość i szerokość ok.1,5 metra.

133 THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" 0,60 zł

134 THUJA OCCIDENTALIS "SPIRALIS" 0,60 zł
Odmiana o pokroju kolumnowym. Gałązki kędzierzawe, skręcone, ciemnozielone,  matowe.

135 THUJA OCCIDENTALIS "SUNKIST" 0,60 zł
Odmiana o pokroju zwartym, kolumnowym. Igły wyłącznie łuskowate. Zabarwienie złociste.

136 THUJA OCCIDENTALIS "TEDDY" 0,60 zł

137 THUJA OCCIDENTALIS "TINY TIM" 0,60 zł
Żywotnik zachodni - Odmiana o powolnym wzroście, zwartym kulistym pokroju, przyrasta rocznie ok 3 cm.

138
THUJA OCCIDENTALIS "WEIMAR" 0,60 zł
Dość silnie rosnące drzewo o wąskim, kolumnowym pokroju. Korona zwarta, regularna. Pędy wzniesione. Wyrazista barwa gałązek
 także w okresie zimy. Jedna z lepszych odmian żywopłotowych, odporna na mróz, zdrowa, słabo zawiązująca szyszki

139
THUJA OCCIDENTALIS "WAXEN" 0,60 zł
Odmiana o jasnozielonej barwie. Młode przyrosty żółte. Rośnie szybko i jest odporna na okiść śniegową.  
Dobra na żywopłoty.

140
THUJA ORIENTALIS "AUREA NANA" 2,00 zł
Odmiana wolno rosnąca, nie wykształca przewodnika, a wiele równorzędnych pędów pionowych. 
Zabarwienie intensywnie żółte.

141 THUJA ORIENTALIS "WESTMONT" 1,00 zł
Owalna, karłowa forma, dorastająca do 1 metra wysokości. Igły ciemnozielone z żółtymi końcami.

142 THUJA PLICATA "AIRON'S GOLD" 0,60 zł
Silnie rosnąca odmiana o pokroju stożkowym. Igły zielonożółte. Bardzo dobra na żywopłot.

143 THUJA PLICATA "CAN CAN" 0,60 zł
Odmiana stożkowa o powolnym wzroście. Igły zielone, błyszczące, młode przyrosty złocistożółte.

144 THUJA PLICATA "COPPER GOLD" 0,60 zł

145 THUJA PLICATA "DURA" 0,60 zł
Odmiana kolumnowa. Igły błyszczące, ciemnozielone. Pokrój zwarty. Rośnie bardzo szybko.

146
0,60 zł

początkowo kulista, później rosnąca w formie szerokiego stożka.
Osiąga po 10 latach uprawy zaledwie 0,6 m wysokości.

147 THUJA PLICATA "GELDERLAND" 0,60 zł

148 THUJA PLICATA "KÓRNIK" 0,60 zł

149 THUJA PLICATA "TIGER GOLD" 0,60 zł

150
THUJA PLICATA "WHIPCORD" 1,20 zł
Odmiana o dynamicznym, płaczącym, kopiastym pokroju i oryginalnych pędach. Wzrost powolny. 
Po 10 latach uprawy krzewy osiągają 0,3 m wysokości i 0,6 m szerokości. Pędy i gałązki sznurowate, długie 

Odmiana o pokroju kulistym. Rośnie wolno do 0,5 m wysokości. Stara odmiana pochodząca ze szkółki p. Hosera.

Forma piramidalna, soczystozielona. Nie rudzieje na zimę.

Forma młodociana jak Thuja Occidentalis "Ericoides" lecz o pokroju kulistym. Odmiana wolnorosnąca.

Odmiana wolniej rosnąca, bardzo gęsta, pokrój wąskostożkowy, kolor żółty.

THUJA PLICATA "ESCHRICHS GRÜNE KUGEL"
Żywotnik olbrzymi 'Eschrichs Grüne Kugel' - karłowa odmiana o ciemnozielonych, błyszczących gałązkach,

Forma kolumnowa, budowa zwarta. Wzrost silny, barwa soczystozielona z połyskiem. Nadaje się na żywopłoty.

Polska odmiana żywotnika olbrzymiego, nieco podobna do Th. Occ. "Aureospicata" lecz bardziej zwarta i atrakcyjna.

Żywotnik o pokroju kolumnowym, igły intensywnie żółte, średnia siła wzrostu.  
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151 THUJA PLICATA "ZEBRINA" 0,60 zł
Budowa szeroka, stożkowa. Igły intensywnie zielone z bardzo charakterystycznymi złotymi paskami. 

152
 THUJA PLICATA "ZEBRINA EXTRA GOLD" 0,60 zł
Żywotnik olbrzymi - Nowa odmiana o luźnym, kolumnowym pokroju i dwubarwnych żółto-zielonych, prążkowanych gałązkach. 
Po 10 latach uprawy dorasta do 2-3 m wysokości

153 THUJOPSIS DOLABRATA "HONDAI" 0,60 zł
Odmiana karłowa, spłaszczona, gęsta, łuski drobne o jasnozielonej barwie.

154 TSUGA CANADENSIS "COLE’S PROSTRATE" 0,80 zł
Wolno rosnąca odmiana o płożącym pokroju, po 10 latach osiąga 1m średnicy. 

     W pierwszej kolejności realizuję zamówienia stałych klientów, z którymi współpracuję od wielu lat. 
Nowe zamówienia przyjmuję według posiadanych mocy oraz według kolejności zgłoszeń. 
           Nadmieniam, że całość młodzieży wykazanej w ofercie sadzonkowana była od 1 lutego 2019r.
Datę i odbiór materiału z każdym odbiorcą uzgadniam wcześniej telefonicznie.
Sadzonkę wysyłamy również pocztą lub spedycją.
                             
                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                       Włodzimierz Zajda.
                                                                     
                         SZKÓŁKA NALEŻY DO ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH.
                                                     Rok założenia 1966.
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