Ceny zł/szt+8% Vat

Piwonia drzewiasta
Odmiana

Czerwona

9 zł - kłącze po szczepieniu , 10 zł - kłącze z podziału, 14
zł- kłącze 2-3 oczka,

Cai Hui

Roślina karłowata, w części rozłożysta, nie wysoka o kwiatach
pionowych i bocznych, mocno kwitnąca o uporządkowanej
formie

Cao Zhou hong

Rosliny średniej wielkości, pędy rozłożone, kwiaty
wyprostowane, odporna na trudne warunki.

Chen hong

Chun hong jiao yan

Forma korony, kwiaty duże 16x7 cm, długa łodyga.

Kwiaty w kształcie chryzantemy, długa sztywna łodyga.

Cong zhong xiao

Kwiat w formie Chryzantem, silny wzrost, prosta łodyga,
kwiaty 14x5 cm

Dan lu yan

Kwiaty w formie róży 13x4 cm, wczesne kwitnienie, silny
wzrost.

Fei yan hong zhuang

Kwiaty duże pełne 16x6 cm, długa sztywna łodyga, silny
wzrost.

gui fei cha cui

hong bao shi

Hong tu

Hong xia ying ri

Hong zhu nv

Kwiaty podwójne, prosta sztywna łodyga, szybko rosnąca.

Forma róży, kwiaty 16x5 cm, długa łodyga.

Kwiaty w formie lotosu 17x5 cm, obfite kwitnie.

Kwiaty pełne 16x6 cm, obfite kwitnienie, średnio wczesna.

Kwiaty w formie korony 15x6 cm, obficie kwitnie, silny
wzrost.

Hu hong

Kwiatyw formie korony lotosu zwarte 17x5 cm, silny wzrost.

Hua Wang

Wysoka roślina o grubych długich pędach, obficie kwitnąca.

Huo lian jin dan

Pełna forma kwiatu o prostych łodygach, silny wzrost, nowa
odmiana.

Juan ye hong

Lu he hong

Pełne kwiaty na długich łodygach, silny wzrost, póżno
kwitnąca.

Kwiaty pełne 15x7 cm, proste długie łodygi, kwitnąca obficie,
silny wzrost.

Luo han hong

Kwiaty jak w chryzantemach 16x6 cm sztywne łodygi, póżno
kwitnąca.

ni hong huan cai

Kwiaty pełne 13x8 cm, łódygi proste długie, póżne kwitnienie.

Ping shi yan

Forma korony, kwiaty 12x6 cm, długa łodyga.

Rou fu rong

Kwiaty pełne w formie chryzantemy 17x5 cm, silny wzrost.

Shan hu tai

Kwiaty w formie korony 17x10 cm, obfite kwitnienie .

Sheng dan lu

Pełne kwiaty 13x8 cm, łodyga prosta długa, silny wzrost
póżno zakwita.

Shi ba hao

Kwiaty duże w formie chryzantemy, 20x8 cm, na mocnych
długich łodygach, silny wzrost .

Shi cai hui

Kwiaty w formie korony 17 x 7 cm, silny wzrost.

Shou zhong hong

Kwiaty w formie korony 17x 6 cm, łodyga dostatecznie długa,
kwitnąca obfice.

Tao hong xian mei

Pełne kwiaty 16 x3 cm z bocznymi kwiatostanami, wcześnie
kwitnąca.

Yin hong qiao dui

Kwiaty w formie róży, 15x 6 cm, długa łodyga, silny wzrost,
wczesne obfite kwitnienie, wrażliwa na choroby.

Ying luo bao zhu

Pełne delikatne kwiatostany 15x 8 cm, sredni wzrost, pożne
kwitnienie.

Ying ri hong

Pełne obfite kwiatostany 17x6 cm, wczesne kwitnienie.

Zhi hong

Pełne kwiaty 16x6 cm, obfite kwitnienie, szybko rosnąca.

Zhong sheng hong

Pełne kwiaty, pózno kwitnąca

Kwiaty pokroju Lotosa 17x3 cm, silnie rosnąca wczesna
odmiana.

Zhu sha lei

Zhuang yuan hong

Kwiaty w koronie 15x6 cm , dosyć długie proste łodygi, silny
wzrost.

Purpurowe
9 zł - po szczepieniu, 10 zł z podziału, 14 zł - kłącza 2-3 oczka.

Bai yuan hong xia

ia

Kwiaty w koronie 16x7 cm, silne liczne łodygi,wcześnie
kwitnąca, Uwaga: Cena tej odmiany realatywnie 10/14/18
zł/szt.

Kwiaty w formie korony 16xy cm, silne liczne łodygi, odmiana
wczesna.

Da zong zi

Ge jin zi

Guan qun fang

Kwiaty w formie róż 17x7 cm, długi proste łodygi.

Chryzantema forma kwiatów 16x5 cm, płożąca, póżno
kwitnąca.

Kwiaty pełne w formie korony, duże 18x11 cm, łodyga niska,
roślina płożąca.

Jia ge jin zi

Kwiaty pełne w 15x9 cm, średnia łodyga, póżne kwitnienie.

Luo yang hong

Róża/Chryzantemum wygląd kwiatu 16x6 cm, łodyga długa
prosta.

Shen hei zi

Kwiat w kształcie lotosu 16x4 cm, łodyga długa, płożąca ,
wcześnie kwitnąca.

Shou an hong

Kwiat o koronie pełnej 15x10 cm, długa prosta łodyga, pózno
kwitnaca.

Wu long peng sheng

Kwiaty pełne 16x6 cm, długie łodygi, płożaca, szybko rosnąca.

Kwiaty o symetrycznej koronie 14x6 cm, długie łodygi,
płożąca, obficie kwitnąca.

Zhong sheng zi

Zi bao guan

Forma korony 13x7 cm, łodygi długie płożaca.

Zi die xian jin

Typowa forma lotosu 18x6 cm długie łodygi, płożąca.

Kwiaty w formie Chryzantemy 15x5 cm długie łodygi roślina
płożaca, wcześnie kwitnąca.

Zi feng chao yang

Białe
9zł - szczepiona, 10zł - z podziału, 15zł - kłącza 2-3 oczka.

Bai he wo xue

Bai xue ta

Pełne kwiaty w formie korony 17x 6 cm. długie łodygi silnie
kwitnąca.

Kwiat biały w formie korony 16x9 cm sztywne łodygi,
płożąca.

Bai yu

Kwiat w formie korony 16x8 cm, mocna łodyga, płożąca,
szybko rosnąca.

Feng dan

Kwiaty pojedyńcze proste długie łodygi, silnie rosnąca,
wczesna.

Liu li guan zhu

Forma kwiatu okrągła 16x7 cm, sztywne długie łodygi,
płożąca.

Qiang xiang bai yu cui

Kwiaty w formie korony 15x7 cm, długie łodygi, wczesna.

Qing shan guan xue

Kwiaty w formie korony 12x5 cm, mocne łodygi, płożąca,
mocno kwitnąca, odmiana wczesna.

Qing xiang bai

Kwiaty w kształcie korony 15x7 cm, długie proste łodygi,
silnie kwitnąca, wczesna.

Sai xue ta

Kwiaty w kształcie korony 17x9 cm, silne długie łodygi,
wczesna.

Shui jing bai

Korona kulista 16x8 cm, mocne grube łodygi, płożąca

Xiang yu

Kwiaty obfite w formie korony 20x7 cm gruba, długa, silna
łodyga

Xue lian

Kwiaty w formie lotosu 15x7 cm, łodyga dostatecznie długa,
płożąca , silnie rosnąca.

Kwiaty w formie lotosu 17x4 cm, sztywne proste łodygi,
odmiana wczesna

Yu ban bai

Pełne duże kwiaty w formie korony, 17x13cm, długie łodygi,
płożąca, odmiana póżna.

Yu lou dian cui

Różówe
9zł - szczepiona, 10zł - z podziału, 15zł - kłącza 2-3 oczka.

Fen er qiao

Fen he piao jiang

Fen zhong guan

Kwiaty w formie róż 16x6 cm, sztywna, długa, prosta łodyga,
szybko rosnąca.

Kwiaty lotosu, średnia długość łodyg, płożąca, wcześnie
kwitnąca.

Kwiaty w koronie 16x9 cm, długa sztywna łodyga.

Gong yang zhuang

Kwiaty w formie korony duże, lekko purpurowe 20x9 cm,
łodyga dostatecznie długa, płożąca, wcześnie kwitnąca..

Lu fen

Kwiaty w kształcie korony 17x7 cm, łodyga dostatecznie
długa, wczesna, obficie kwitnąca.

Qun ying

Shao nv qun

Si he lian

Xian ren chu dong

Xue ying tao hua

Yin fen jin lin

Forma chryzantem średnia łodyga.

Forma róży 16x5 cm, długa sztywna łodyga, silny wzrost.

Forma kwiatu lotosu 14x5 cm, długa prosta łodyga, wczesna .

Odmiana pełna 14x6 cm średnia łodyga, silnie kwitnąca.

Kwiaty w formie korony 16x9 cm łodyga długa prosta, silnie
rosnąca.

Kwiaty w formie korony 15x8 cm, łodyga gruba, odmiana
płożąca póżno kwitnąca.

Kwiaty w formie korony 18x8 cm, łodyg dostatecznie długa,
odmiana płożąca.

Zhao fen

Niebieskie
9zł - szczepiona, 10zł - z podziału, 15zł - kłącza 2-3 oczka.

Lan bao shi

Pełna 16x6 cm,łodyga długa prosta.

Lan fu rong

Pełna, duże kwiaty 20x8 cm, silnie kwitnaca, łodyga długa
prosta, średnio póżna.

Lan tian piao xiang

Okrągła forma, kwiaty 14x11 cm, łodyga długa prosta, średni
póżna.

Lan tian yu

Forma korony kwiaty 15x5 cm, gruba łodyga, roślina płożąca.

Ling hua zhan lu

Pełny duży kwiat 20x6 cm, długa łodyga, roslina płożąca,
póżne kwitnienie.

Wan shi sheng se

Kwiat w formie korony 17x8 cm, srednia długość łodygi,
roslina płożąca

Yu hou feng guang

Duże kwiaty róży 19x7 cm,długa prosta łodyga.

Kwiat w kształcie korony dwubarwny 16x8 cm, średnia
łodyga, silnie kwitnąca.

Zi lan kui

Zielone

15zł - szczepiona, 20zł - z podziału, 32zł - kłącza 2-3 oczka.

Dou lv

Korona kulista 12x6 cm mocna łodyga,, średni wzrost kwitnie
póżno.

Lv xiang qiu

Kulista forma kwiatu 18x10 cm kolor zielony przechodzący w
różówy, długie łodygi, silnie rosnąca, póżna.

Duże kwiaty okrągła korona 20x12cm, długie łodygi, silnie
kwitnaca, póżna odmianan.

Lv yu

Zhan lv

Pełny kwiat na długiej łodydze, odmiana płożąca.

wielokolorowe
15zł - szczepiona, 20zł - z podziału, 32zł - kłącza 2-3 oczka.

Hua er qiao

Pokrój róża z przebarwieniami 16x6 cm, długa prosta łodyga,
silny wzrost.

Hua hu die

Czarny kolor
Guan shi mo yu

Róza w kwiecie dwukolorowa.

17zł - szczepiona, 23zł - z podziału, 32zł - kłącza 2-3 oczka.

Kwiat w koronie, lśniący 17x8 cm, łoduga prosta długa, silny
wzrost.

Hei hai bo tao

Kwiat w formie lotus 16x3 cmmocne proste łodygi,
wcześniekwitnąca.

Hei hai sa jin

Forma kwiatu anemony 16x6 cm silny wzrost.

Hei hua kui

Qing long wo mo chi

Wu jin yao hui

Kwiat w formie chryzantemy 17x6 cm,grube łodygi, płożąca.

Kwiat w formie anemony, duże kwiaty 19x6 cm, długa
łodyga, płożąca odmiana, silny wzrost.

Forma róży, lśniąca 16x5 cm, łodyga długa, płożąca, silny
wzrost.

Kwiat w formie korony liśniący 16x7 cm , mocna łodyga
plożąca odmiana, silny wzrost.

Yan long zi zhu pan

żółte
17zł - szczepiona, 23zł - z podziału, 32zł - kłącza 2-3 oczka.

Chu e huang

Huang hua kui

Jin ge

Kwiat w formie korony z żółtym środkiem 15x6 cm, długa
pionowa łodyga, silnie rosnąca.

Kwiat lotus 17x4 cm łodyga długa prosta, silny wzrost.

Kulista forma kwiatu, gruba łodyga, mocno kwitnąca, silny
wzrost, odmiana póżna.

Jin gui piao xiang

Kwiat w formie korony 17x7 cm, łodyga wystarczająco długa,
silny wzrost, odmiana płożąca, wczesne kwitnienie.

Jin yu jiao zhang

Kwiat w formie korony 15x6 cm, silna łodyga, odmiana
płożąca, wczesne kwitnienie.

Yao huang

Kwiat w formie korony, jasno żłółty 16x10 cm, długa prosta
łodyga, silny wzrost.

