Katalog drzew i krzewów

CIUCHCIA + 2 WAGONY
1.

ARONIA CZARNOOWOCOWA – pakiet 3 sztuk
Krzew aronii dorasta do 3m wysokości, owoce są odporne na choroby i na szkodniki. Aronia znalazła
szerokie zastosowanie w lecznictwie, owoce aronii stabilizują ciśnienie, wzmacniają system
odpornościowy. Świeże lub suszone owoce, zawierają dużą ilość antocyjanów, fenolokwasy, garbniki,
pektyny, witaminy (sporo witaminy C i P) oraz sole mineralne: potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo i
pierwiastki śladowe: jod, mangan, molibden Antytoksyny zawarte w wyciągach z owoców aronii znalazły
zastosowanie w preparatach kosmetycznych, zapobiegających starzenia sie skóry. W przetwórstwie
również maja szerokie zastosowanie w produkcji soków, dżemów, uzupełnieniem mieszanek konfitur. W
winach, galaretkach stosuję sie jako barwnika. Aronie sadzimy 1,5-2m w rzędach, w pierwszych latach po
posadzeniu nie wymaga cięcia. Krzewy maja bardzo małe wymagania glebowe.
Wysokość sadzonki ok. 40 cm., doniczka 1,5 l

2.

ŻYWOTNIK ZACHODNI SZMARAGD – pakiet 3 sztuk

Najpopularniejsza i najczęściej sadzona odmiana żywotnika, Cały rok utrzymuje swą barwę nawet zimą.
Wzrost średnio silny - 10 letnie okazy uzyskują ok. 2m 2,5 m wysokości przy stosunkowo małej średnicy
około 50 - 60cm. Szmaragdowozielone zabarwienie łusek i delikatne pędy mocne zagęszczone oraz
stabilny pokrój i wzrost powodują że wypiera ta odmiana wiele innych typów żywotnika z rynku stając się
podstawowym gatunkiem żywopłotowym. W szczególności dla małych ogrodów przydomowych.
Całkowicie mrozoodporna, mało podatna na szkodniki i choroby. Doskonale nadają się na formowane
żywopłoty, smukłe ,wąskie ściany zieleni.
Wysokość sadzonki ok. 40 - 60 cm., doniczka 1,5 l
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3.

JAŁOWIEC BLUE ARROW – pakiet 3 sztuk

Wyjątkowo zwarta, wąska odmiana jałowca skalnego przypomina odmianę 'Skyrocket'. Posiada pędy podobne, ale
trochę grubsze, łuski odsunięte od pędów. Kolor stalowo - niebieski, budowa regularna, wszystkie pędy wzniesione
pionowo ku górze. Wzrost wolniejszy dorasta do 2,5 metra w 10 lat. Idealny w różnorodnych zestawieniach
kompozycyjnych, nadający się na nie formowane żywopłoty czy szpalery. Z powodzeniem można sadzić ten
jałowiec prawie w skrajnych warunkach siedliskowych. Odmiana o szerokim zastosowaniu w zieleni przydomowej
a także w zieleniach miejskich i osiedlowych .
Wysokość sadzonki ok. 70 cm., doniczka 1,5 l

4.

DEREŃ BIAŁY różne odmiany – pakiet 5 szt.
Odmiana rosyjska wyhodowana w Petersburgu przed 1907r. z odmiany 'Sibirica'. Dorasta do 2 m wysokości. Krzew
ma dość proste pędy, o barwie ciemnowiśniowej, błyszczące, pokryte jasnymi przetchlinkami. Liście są
pomarszczone, na końcu zaostrzone. Barwa zależy od pory roku: wiosną są zielone, latem purpurowo fioletowe,
zaś jesienią i wczesną zimą ciemnoczerwone. Odmiana znosi umiarkowane zimy, można ją chronić zasypując ziemię
pod krzewem liśćmi. Preferuje miejsca słoneczne i półcień. Wiosną zdarza się , że atakowana jest przez mszyce –
dlatego warto przygotować środek przeciw nim. Lubi nawożenie obornikiem, ale można je zastąpić nawozami
granulowanymi. Ważne by był to nawóz zawierający potas i fosfor. Po nawożeniu nastąpi gwałtowny wzrost. Jeśli
ktoś sobie nie życzy gwałtownych przyrostów, to może zrezygnować z nawożenia. Polecana jako roślina
kontrastowa dla iglaków, lub jako ozdoba trawnika.
Wysokość sadzonki ok. 50 cm., doniczka 1,5 l
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5.

RAJSKA JABŁOŃ – pakiet 2 sztuk

Jedna z dostępnych odmian to Malus sargentii. Jabłoń Sargenta - ozdobna - rajska odmiana jabłoni o
drobnych czerwonych owocach utrzymujących sie nawet zima na drzewku ,kwitnie wiosna jasno różowymi
kwiatami ,wzrost średni, raczej karłowy.

Wysokość sadzonki ok. 100 cm., doniczka 1,5 l

6.

PĘCHERZNICA KALINOLISTNA Purpureus – pakiet 3 szt.
Jedna z odmian pęcherznicy o liściach wybarwiających się na kolor ciemnopurpurowy. Rośnie dynamicznie,
już po dwóch – trzech sezonach po posadzeniu może osiągać docelową wysokość, tj. do 2 – 2,5 metra
wysokości i tyle samo szerokości. Późną wiosną odmiana ta kwitnie białymi kwiatami, zebranymi w średniej
wielkości kwiatostany. Są one niewielkie, jednak wspaniale kontrastują z ciemną czerwienią ulistnienia! Do
zalet tego krzewu zdecydowanie można dopisać bardzo niskie wymagania siedliskowe. Może bardzo dobrze
rosnąć także na słabszych glebach, okresowo przesychających.
Aby uzyskać dobre wybarwienie pędów oraz liści należy sadzić tę odmianę w miejscach jak najbardziej
nasłonecznionych – to chyba jedyny poważny warunek uprawy tej pęcherznicy. Polecana do ogrodów
mniejszych oraz wszelkich założeń miejskich – jest to roślina zaliczana do grupy tzw. bezobsługowych. W
ogrodach pięknie współgra zarówno pod względem formy jak i koloru z innymi odmianami pęcherznic oraz
na przykład krzewuszek, które również są łatwe w uprawie. Dzięki cechom tej odmiany bez większych
problemów zagospodarujemy miejsce, które było zbyt nieprzyjazne do wielu innych gatunków.

Wysokość sadzonki ok. 40 cm., doniczka 1,5 l
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7.

ŚNIEGULICZKA CHENAULTA – pakiet 3 sztuk
Krzew bardzo gęsty i obficie ulistniony, dorastający do 1 m wysokości i 1,5 m szerokości. Pędy cienkie, miękko
owłosione, łukowato zwisające. Liście drobne, jajowate, owłosione utrzymujące się do późnej jesieni. Kwiaty
blado-różowe, niepozorne, miododajne. Owoce drobne, fioletoworóżowe. Niewymagający krzew co do gleby
i stanowiska.
Polecany: jako efektowna roślina okrywowa do zastosowania w miejscach słonecznych lub cienistych, na
skarpach i nasypach.

Wysokość sadzonki ok. 30 cm., doniczka 1,5 l

8.

DĄB CZERWONY – pakiet 3 sztuk
Dąb czerwony (Quercus rubra) jest drzewem osiągającym wysokość do 25 metrów o szerokiej, rozłożystej i
bogato ulistnionej koronie. Pień ma dość masywny, prosty, przy tym jednak bardzo krótki i już na nieznacznej
wysokości nad ziemią podzielony na grube konary. Korę ma gładką, szarą, lekko połyskującą. Z wiekiem staje
się brązowawa, spękana i matowa. Liście o długości do 25 cm i szerokości do 15 cm, posiadają 7-11 ostro
zakończonych klap o wrębach dochodzących prawie do połowy blaszki. Ich wierzchnia strona utrzymuje kolor
ciemnozielony, spodnia zaś oscyluje wokół tonów jaśniejszych, białawych lub żółtawozielonych. Na jesieni
liście wspaniale się przebarwiają (od koloru żółtego do ciemnoczerwonego). Kwiaty kwitną w maju, po
rozwinięciu się liści.
Ma małe wymagania i można go sadzić nawet na glebach suchych, piaszczystych i bardzo ubogich. Wykazuje
również dużą odporność na zacienienie, mrozy i zanieczyszczenia powietrza.
Wysokość sadzonki ok. 50 cm., doniczka 2 l
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9.

DĄB SZYPUŁKOWY – pakiet 3 sztuk
Drzewo „Quercus robur” rosnące w całej Europie i północnej Azji, głównie na niżu, dorastające do 35 m
wysokości, choć np. w Puszczy Białowieskiej niektóre stare okazy osiągnęły nawet 42 m ! Pień zwykle nisko
nad ziemią rozgałęzia się na wiele konarów, dlatego pokrój drzewa bywa czasem trochę nieregularny. Kora
pnia bruzdowana szarobrązowa, także na młodszych drzewach. Liście osiągają długość do 12 cm
i szerokość 8 cm, są nieco pofalowane, o 5 – 7 zaokrąglonych klapach sięgających do połowy blaszki,
sprawiające wrażenie asymetrycznych, u nasady liścia widoczne są uszka, od góry liście są ciemnozielone,
a od spodu jaśniejsze. Kwitnie w maju jednocześnie z rozwojem liści, na dwa tygodnie przed dębem
bezszypułkowym. Kwiaty męskie w luźnych kwiatostanach zielonożółte, żeńskie niepozorne
z czerwonawymi znamionami. Żołędzie osiągają długość 3 cm, są otoczone miseczką do 1/3 długości
i zebrane zwykle po 2 lub 3 na wyraźnych szypułkach długości do 8 cm. Wymaga żyznych, próchnicznych
i wilgotnych gleb. W młodości jest cienioznośny. Jest drzewem bardzo długowiecznym i rośnie dość wolno.
Roślina nadaje się do dużych ogrodów, szczególnie leśnych, położonych na żyznych glebach oraz do
wszelkich założeń o charakterze naturalistycznym i parków.
Wysokość sadzonki ok. 60 cm., doniczka 1,5 l

10.

KLON POSPOLITY – pakiet 5 sztuk
Drzewo „Acer platanoides” dorastające do 30 m wysokości, o gęstej i okrągłej koronie. Występujące w całej
Europie i na Kaukazie, w Polsce pospolity w lasach, preferuje gleby żyzne, o średniej wilgotności, unikając gleb
zbyt suchych, jak i podmokłych. Krowina pnia i gałęzi w młodości gładka i szara, w późniejszym wieku
spękana, prawie czarna. Liście osiągają do 17 cm długości i 20 cm szerokości, składają się z 5 lub 7 klap
ułożonymi dłoniasto, w jesieni cytrynowożółte lub czerwonożółte. Kwiaty pojawiają się przed rozwojem liści,
są żółtozielone, zebrane w wielokwiatowe baldachogrona. W trakcie kwitnienia, które przypada na kwiecień,
jest zdecydowanie najbardziej dekoracyjnym spośród rodzimych gatunków klonów. Owoce – dwa płaskie
skrzydlaki długości do 5 cm, przytwierdzone do wspólnej szypułki i prawie poziomo rozstawione względem
siebie. Jest drzewem cienioznośnym.
Drzewo pięknie przebarwiające liście w jesieni, to właśnie dzięki niemu możemy podziwiać polską złotą jesień,
doskonałe drzewo do wszelkich osiedli, parków, a także większych ogrodów o charakterze leśnym
i naturalistycznym. Często sadzony również przy ulicach.
Wysokość sadzonki ok. 40 cm., doniczka 1,5 l
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11.

KRZEWUSZKA w różnych odmianach – pakiet 3 sztuk
Odmiana krzewuszki o bardzo szybkim wzroście. Roślina osiąga około 1,5m wysokości. Krzew o pięknym
kulistym ale nie regularnym pokroju. Liście zielone z kremową cętkowaną obwódką. Kwitnie wcześnie już
w maju kwiaty blado różowe o przewisającym dzwonkowym kształcie. Rośnie najlepiej w pełnym słońcu
wtedy widać pięknie wybarwione liście. Wymagań glebowych nie posiada odmiana w pełni mrozoodporna.
Pięknie wygląda w nasadzeniach pojedynczych ale i dobrze komponuje się z innymi roślinami. Krzewuszkę
powinno się przycinać oraz dwa razy do roku przerzedzać pędy czyli suche, chore lub krzyżujące się pędy
wycinać sekatorem. Roślina bardzo szybko się regeneruje. Jedną z odmian jest Weigela praecox 'Variegata'.

Wysokość sadzonki ok. 40 cm., doniczka 1,5 l

12.

ŚLIWA TARNINA – pakiet 5 sztuk
„Prunus spinosa” - Najczęściej występuje w formie gęstego, ciernistego krzewu, rzadko jako niewielkie
drzewo. Liście długości do 4 cm i szerokości do 1,8 cm, podłużnie jajowate, ciemnozielone na górnej
stronie, a na dolnej żółtawozielone i omszone. Kwiaty wyrastają pojedynczo, mają do 1,5 cm średnicy, są
białe, pięciopłatkowe, z bladoróżowymi żyłkami. Owoce średnicy do 1,5 cm, czarne, pokryte niebieskim
nalotem, o cierpkim smaku, pozostają na krzewie jeszcze wczesną zimą. Rośnie dość pospolicie, często
wśród pól uprawnych. Gatunek w pełni mrozoodporny i bardzo wytrzymały na suszę, może rosnąć nawet
na glebach piaszczystych. Jest światłożądny. Warto posadzić tę roślinę w ogrodzie, gdyż jest to jeden z
najwcześniej i najobficiej kwitnących na wiosnę rodzimych krzewów, jest on wówczas dosłownie obsypany
kwiatami, jak śniegiem. Ponadto rodzi jadalne owoce, które nadają się do spożycia po pierwszych
przymrozkach, tracą wówczas cierpki smak. Z ekologicznego punktu widzenia jest też bardzo ważnym
składnikiem zarośli śródpolnych, roślina ta tworzy wraz z głogami tzw. czyżnie, które stanowią doskonałe
schronienie dla wielu zwierząt i miejsca lęgowe dla ptaków. Bardzo cenny krzew do umacniania zboczy,
wytwarzający dużo odrośli korzeniowych.
Wysokość sadzonki ok. 50 cm., doniczka 1,5 l
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