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OFERTA KRZEWÓW OWOCOWYCH W DONICZKACH
Lp.
1

Odmiana
Agrest ‘Hinnomäki Red’

2

Aronia krzaczasta

3

Borówka amerykańska
‘Bluecrop’

4

Borówka amerykańska
‘Duke’

5

Borówka amerykańska
‘Patriot’

6

Jagoda kamczacka
‘Tomiczka’

7

Jagoda goji ‘Red Goji’

Opis
Odmiana pochodząca z Finlandii, całkowicie
mrozoodporna, samopylna, owocująca na
początku lipca, o słodko-kwaśnych, nie
opadających owocach.
Krzewy o niewielkich wymaganiach
glebowych i wysokiej odporności na mrozy.
Ciemnogranatowe aromatyczne jagody, o
lekko cierpkim smaku, są skarbnicą
witamin i minerałów.
Najbardziej wartościowa i popularna
odmiana borówki, dojrzewająca od połowy
lipca, bardzo plenna(4-9 kg owoców). Duże
owoce, o zielonkawym, słodko-winnym
miąższu, są nadzwyczaj smaczne.
Bardzo plenna i szybko rosnąca odmiana,
dojrzewająca w sierpniu. Jędrne owoce o
zróżnicowanej wielkości, są soczyste i
aromatyczne, doskonałe do deserów i na
przetwory.
Półkarłowa odmiana borówki, dojrzewająca
pod koniec lipca, o dużych, bardzo
smacznych owocach i wysokiej plenności
(do 9 kg). Zalecana do spożycia na surowo.
Bardzo obficie owocująca rosyjska
odmiana. Owoce duże, smaczne, słodko
kwaśne, dojrzewają w drugiej połowie
czerwca. Odmiana odporna na mrozy,
choroby i szkodniki.
Krzewy o nieregularnym pokroju,
wymagają miejsca słonecznego i żyznego.
Wydłużone owoce, barwy czerwono
pomarańczowej dojrzewają od sierpnia do
października. Jagody goji uznawane są za
najzdrowsze owoce świata.

Cena w zł
12,00

12,00

15,00

15,00

15,00

15,00

12,00

8

Jeżyna bezkolcowa
‘Thornfree’

9

Malina czarna ‘Black
Jewel’

10

Malina czarna ‘Glen Coe’

11

Malina czerwona
‘Dorman Red’

12

Malina czerwona
‘Willamette’

13

Malina żółta ‘Fallgold’

14

Malina żółta ‘Golden
Everest’

15

Malina żółta ‘Valentina’

16

Malinojeżyna
‘Boysenberry’

17

Malinojeżyna
‘Loganberry’

18

Morwa biała

Odmiana silnie i szybko rosnąca (3-5m),
nawet w półcieniu i na słabych glebach. Nie
tworzy odrostów korzeniowych. Kwaskowe
owoce pojawiają się obficie pod koniec lata
(5-10 kg). Doskonała na przetwory.
Odmiana dająca duże, czarne owoce o
bogatym aromacie. Owocuje na dwuletnich
pędach od czerwca do października. Nadaje
się do bezpośredniego spożycia i na
domowe przetwory.
Odmiana odporna na choroby i mało
wymagająca. Duże, czerwono fioletowe
jagody o wyrazistym smaku dojrzewają pod
koniec sierpnia. Nadaje się do deserów, na
marmolady i soki.
Odmiana o dużych, okrągłych, błyszczących
owocach. Bardzo plenna, owocuje w lipcu i
sierpniu. Owoce aromatyczne, soczyste, o
zbilansowanym smaku.
Odmiana odporna i łatwa w uprawie,
doskonała dla początkujących ogrodników.
Zaletą tej maliny jest długi okres
owocowania, od czerwca do sierpnia.
Odmiana samopylna, polecana w uprawie
amatorskiej, o prawie bezkolcowych
gałęziach. Owocuje na pędach dwuletnich,
więc przycina się ją po zbiorach, a wiosną
pozostawia pędy ubiegłoroczne.
Odmiana owocująca na pędach
jednorocznych, o dużych, żółtych, owalnych
owocach. Bardzo słodkie, aromatyczne,
nadają się do deserów i na przetwory.
Odporna na mróz i choroby, obficie
owocująca odmiana o jagodach barwy
morelowo łososiowej. Dojrzewa od połowy
lipca do września, zarówno na pędach
dwuletnich jak i jednorocznych.
Odmiana wymagająca ciepłego, osłoniętego
od wiatru stanowiska oraz zabezpieczania
na zimę. Słodkie, soczyste, purpurowe
owoce, dojrzewają wcześnie, od lipca do
połowy sierpnia.
Bezkolcowa odmiana amerykańska, o
dużych, podłużnych, ciemnopurpurowych
owocach. Aromatyczne, smaczne lekko
kwaskowate, dojrzewają obficie od lipca od
sierpnia. Owocuje na dwuletnich pędach.
Roślina ozdobna i użytkowa. Białe, słodkie
niewielkie owoce, przypominają kształtem
jeżyny i mają wyjątkowe właściwości
zdrowotne w leczeniu cukrzycy i w walce z
otyłością.
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19

Pigwowiec japoński

20

Porzeczka ‘Biała z
Jüteborg’

21

Porzeczka czarna
‘Titania’

22

Porzeczka czerwona
‘Jongheer van Tets’

Nieduże, rozłożyste, pięknie kwitnące
krzewy, jesienią wydają okrągłe, żółte
owoce, o kwaskowatym smaku i twardej
skórce. Nadzwyczaj aromatyczne, o
licznych walorach prozdrowotnych,
wymagają przetwarzania.
Jedna z najlepszych odmian porzeczki
białej, mrozoodporna, o długich, gęsto
wypełnionych owocostanach, dojrzewa w
drugiej połowie lipca, może być uprawiana
w pojemnikach.
Odmiana bardzo popularna, całkowicie
mrozoodporna, obficie owocująca w
połowie lata. Owoce o specyficznym,
cierpkim zapachu są nadzwyczaj bogate w
witaminy i mikroelementy.
Roślina mrozoodporna, o niewielkich
wymaganiach i o cennych, bogatych w
witaminy i mikroelementy owocach,
dojrzewających w czerwcu/lipcu, świetna
do bezpośredniego spożycia i na przetwory.
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