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OFERTA KRZEWÓW OWOCOWYCH W DONICZKACH

Lp.

Odmiana

1

Agrest ‘Hinnomäki Red’
C4

2

Jagoda goji ‘Red Goji’ C4

3

Jeżyna bezkolcowa
‘Thornfree’ C4

4

Malina czerwona ‘Fallred’
C4

5

Malina czerwona
‘Willamette’ C4

6

Malina żółta ‘Fallgold’ C4

7

Malinojeżyna
‘Loganberry’ C4

Opis
Odmiana pochodząca z Finlandii, całkowicie
mrozoodporna, samopylna, owocująca na
początku lipca, o słodko-kwaśnych, nie
opadających owocach.
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.
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 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.
Bezkolcowa odmiana amerykańska, o
dużych, podłużnych, ciemnopurpurowych
owocach. Aromatyczne, smaczne lekko
kwaskowate, dojrzewają obficie od lipca od
sierpnia. Owocuje na dwuletnich pędach.
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8

Pigwowiec japoński C4

9

Porzeczka ‘Biała z
Jüteborg’ C4

10

Porzeczka czarna
‘Titania’ C4

11

Porzeczka czerwona
‘Jongheer van Tets’ C4

12

Żurawina ‘Pilgrim’ C4

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.
Niewielka krzewinka o długich pędach,
odporna i plenna, odporna na mrozy, o
mięsistych, czerwono różowych jagodach,
smacznych i trwałych, wykorzystywanych
w kuchni i w medycynie.

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

