
1. Główny plac 
 

1a Berberis thunbergii „Green Carpet” - Berberys thunberga 
16 sztuk (cena ok. 12 zł/szt.) 

Niski krzew o płaskokulistym pokroju. Jesienią przebarwia  się na kolor szkarłatny. Kwiaty ma 

żółte. Wymaga gleby od całkiem kwaśnej do umiarkowanie alkalicznej. Dobrze znosi cięcie. 

 

1b Juniperus horizontalis - Jałowiec płożący 
12 sztuk (cena ok. 13 zł/szt.) 

Roślina o pokroju płożącym. Ulistnienie niebieskoszare. Wymagania glebowe 

i wilgotnościowe małe. Lubi stanowiska słoneczne i półsłoneczne. 

 

1c Salix integra „Hakuro - nishiki” - Wierzba całolistna odm. Hakuro - nishiki 
5 sztuk (cena ok. 25-30 zł/szt. szczepione na pniu wys. ok. 140 cm) 

Silnie rosnący krzew o oryginalnym kolorze liści i kulistek koronie. Liście młode różowe 

potem biało- zielone. Mocno cięta, zachowuje gęstą koronę i intensywne zabarwienie. 

 

1d Thuja occidentalis „Golden globe” - Żywotnik zachodni 
8 sztuk (cena ok. 30 zł/szt.) 

Kulista odmiana o powolnym wzroście. Kolor złocistozółty. Polecana do małych ogrodów 

i mieszanych kompozycji barwnych. Wymaga dość żyznych gleb. 

 

2. Nad rzeczką 
 

2a Euonymus Fortunei „Emerald'n Gold” - Trzmielina fortunea  
18 sztuk (cena ok. 8 zł/szt.) 

2b Euonymus Fortunei „Canadale Gold” - Trzmielina fortunea 
18 sztuk (cena ok. 8 zł/szt.) 

Efektowny, zimozielony krzew. Liście ciemnozielone z żółtą lub białą obwódką. Toleruje 

wszystkie uprawne gleby. Może rosnąc na stanowiskach zacienionych i półsłonecznych jak 

również w pojemnikach. 

  

3. Przejście na tylni parking 
 

3a Berberis Thunbergi „Admiration” - Berberys thunberga 
48 sztuk cena ok. 12 zł/szt.) 

Wolnorosnący krzew o kulistym pokroju, niski. Kwiaty ma niepozorne żółte. Liście 

ciemnopomarańczowe z żółtą obwódką. Wymaga gleby od całkiem kwaśnej do 

umiarkowanie alkalicznej. Polecany na rabaty i obwódki. 

 

3b Juniperus Chinensis „Plumosa Aurea”  - Jałowiec chiński 
16 sztuk (cena ok. 13 zł/szt.) 

Karłowa, krzaczasta forma. Ulisnienie złocistożółte. Wymagania glebowe i wilgotnościowe 

małe.  

 

3c Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska 
5 sztuk ( cena ok. 12 zł/szt., większy egzemplarz ok 30 zł/szt.) 

Niski, rozpostarty krzew o powolnym wzroście. Igły krótkie, ciemnozielone. Wymagania 

uprawowe bardzo małe.  



4. Droga za budynkiem 
 

4a Donice betonowe 
 

4b Euonymus Fortunei „Emerald'n Gold” - Trzmielina fortunea 
8 sztuki (cena ok. 8 zł/szt.) 

Efektowny, zimozielony krzew. Liście ciemnozielone z żółtą lub białą obwódką. Toleruje 

wszystkie uprawne gleby. Może rosnąc na stanowiskach zacienionych i półsłonecznych jak 

również w pojemnikach. 

 

4c Juniperus Pfitzeriana „Gold Star” - Jałowiec Pfitzera 
4 sztuki (cena ok. 30- 35 zł/szt.) 

Niska, krzewiasta odmiana jałowca o średniosilnym wzroście. Zabarwienie złocistożółte. 

Wymagania glebowe małe. 

 

5. Parking 
 
5a Hedera helix - Bluszcz pospolity 
12 sztuk (cena ok. 9 zł/szt.) 

Forma pnącza. Zimozielona roślina o skórzastych liściach. Lubi stanowiska zacienione lub 

półcieniste. Nie lubi gleb kwaśnych. Polecana do stosowania przy murach lub jako roślina 

okrywowa. 

 

5b Salix integra „Hakuro - nishiki”  - Wierzba całolistna odm. Hakuro - nishiki  
9 sztuk (cena ok. 25-30 zł/szt. szczepione na pniu wys. ok. 140 cm) 

Silnie rosnący krzew o oryginalnym kolorze liści i kulistek koronie. Liście młode różowe 

potem biało- zielone. Mocno cięta, zachowuje gęstą koronę i intensywne zabarwienie. 

 

5c Spirea japonica „Walbuma” - Tawuła japońska 
50 sztuk (cena ok. 12 zł/szt.) 

Niski rozłożysty krzew. Kolor liści zróżnicowany: najmłodsze pomarańczowe, starsze- żółte. 

Kwiaty ciemnoróżowe, kontastujące z zabarwieniem liści. Niewymagający krzew na wszystkie 

gleby ogrodowe. 

 

6. Za budynkiem 
 

6a Euonymus Fortunei - Trzmielina Fortune'a szczepiona na pniu 
4 sztuki (cena ok. 40 zł/ szt.) 

Efektowny, zimozielony krzew. Liście ciemnozielone z żółtą lub białą obwódką. Toleruje 

wszystkie uprawne gleby. Może rosnąc na stanowiskach zacienionych i półsłonecznych jak 

również w pojemnikach. Koronę można ciąć co zagęszcza jej kulisty pokrój. 

 

6b Hosta - Funkia 
16 sztuk (cena ok. 8 zł/ szt.) 

Bylina o efektywnych dużych liściach. Liście często z kolorowym brzegiem. Dostępne w wielu 

odmianach. Kwiaty bladoliliowe, w kwiatostanach przypominających we wczesnej fazie 

karczochy. Lubi gleby żyzne. Stanowiska cieniste i dość wilgotne. 

 



7. Zbiornik retencyjny 
 
7a Euonymus Fortunei „Canadale Gold” - Trzmielina Fortunea  
(cena ok. 8 zł/ szt.) 

Efektowny, zimozielony krzew. Liście ciemnozielone z żółtą lub białą obwódką. Toleruje 

wszystkie uprawne gleby. Może rosnąc na stanowiskach zacienionych i półsłonecznych jak 

również w pojemnikach.  

 

6b Hosta - Funkia 
12 sztuk (cena ok. 8 zł/ szt.) 

 

7c Iris sibrica - Kosaciec syberyjski  
7 sztuk( cena ok. 15 zł/ szt.) 

Ma liście wąskie zielone. Kwiaty niebieskie, fioletowe w zależności od odmiany. 

Roślina wyrastająca do 100 cm. Kwitnie w czerwcu. Sadzony jest na rabatach, także na 

stanowiskach nadwodnych. 

 

7d Viburnum plicatum - Kalina japońska 
5 sztuk ( cena ok. 18- 25 zł/szt.) 

Malowniczy krzew, pięknie kwitnący. Kwiaty białe. Lubi stanowiska osłonięte. Toleruje cień 

jak również stanowiska słoneczne. Bardzo dekoracyjny krzew soliterowy na eksponowane 

zaciszne stanowiska. Lubi dość żyzne gleby. 

 

 

 

 

 

 

Zalecenia pielęgnacyjne 
 

• Berberis thunbergii ' Green Carpet' - Berberys Thunberga, 

• Juniperus horizontalis, 

• Thuja occidentalis ' Golden Globe' - Żywotnik zachodni, 

• Berberis Thunbergi ' Admiration' - Berberys Thunberga, 

• Juniperus Chinensis ' Plumosa Aurea'  - Jałowiec chiński, 

• Pinus mugo var. pumilio - Sosna górska 

Gatunki lubiące rosnąć w podłożu kwaśnym. Polecam zastosowanie podłoża pod iglaki. 

Wystarczy wymieszać istniejące podłoże podczas sadzenia z podłożem pod iglaki. 

 

Pozostałe rośliny zastosowane w projekcie można sadzić w podłożu ogrodniczym nie 

kwaśnym. 

 

Jeśli chodzi o pielęgnacje, zastosowane zostały odmiany które nie będą wymagać częstych 

prac pielęgnacyjnych. Można zastosować raz w roku nawóz pod rośliny iglaste. 

Jedyną rośliną która będzie wymagać cięcia raz w roku to wierzba Hakuro - nishiki. Odmiana 

szczepiona na pniu lepiej się prezentuje jeśli raz w roku nadamy koronie kulisty krztałt. Cięcie 

zagęści też koronę.  


