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Hidcote Blue Strain (l.wąskolistna) fioletowo-niebieska 50 cm bardzo odporna Odmiana ‚Hidcote Blue Strain’ tworzy zwarte kępy szarozielonych liści nad 
którymi latem pojawiają się fioletowoniebieskie kwiaty zebrane w kłosowate 
kwiatostany. Odmiana miododajna i używana przez nas do kulinariów. Bardzo 
odporna. Wolniej rosnąca. Kwitnie dwa razy w sezonie.

Hidcote Blue  (l.wąskolistna) lawendowo-purpurowy 50 cm bardzo odporna Odmiana godna zaufania, bardzo popularna i odporna na mrozy lawenda. Two-
rzy dużą, półokrągłą, foremną kępę. Kwiaty mają barwę fioletowopurpurową 
wpadającą w niebieski i wypełniają powietrze słodkim zapachem przez całe 
lato. Wolniej rosnąca. Kwitnie dwa razy w sezonie.

Munstead (l.wąskolistna) ciemno-niebieska 50 cm bez okrywy Odmiana podobna do „Hidcote”, będąca typową odmianą starych ogrodów. 
Stała się popularna dzięki swojej wytrzymałości i niezawodności. Kwiaty mienią 
się różnymi odcieniami purpury, roztaczając wokół intensywny zapach. Powta-
rza kwitnienie.

Thumbelina leigh (l.wąskolistna) fioletowo niebieska 30 cm wymaga okrycia Angielska odmiana tworząca mocną, nisko rosnącą kępę. Obsypana bardzo gę-
sto pełnymi, dorodnymi kwiatami w głębokim kolorze o słodkim i silnym zapa-
chu. Jest rośliną o najbardziej zbitym, pełnym pokroju wśród znanych odmian. 
Odporna na suche warunki. Odmiana karłowata o soczystozielonym kolorze 
liści. Kwitnie kilka razy w sezonie.

Ellegance Purple (l.wąskolistna) purpurowo-fioletowy 40 cm bez okrywy ‚Ellegance Purple tworzy zwarte kępy, nad którymi od lipca do września poja-
wiają się pachnące, purpurowofioletowe kwiaty, które dość wolno przekwitają. 
Doskonała na rabaty, obwódki, do ogródków skalnych, uprawy w pojemnikach 
na patio, oraz na suche bukiety. Najlepiej rośnie i kwitnie w pełnym słońcu i na 
dobrze przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych stanowiskach. Toleruje lek-
ko kwaśną ziemię. Kwitnie dwa razy w sezonie.
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Blue Scent Early (l.wąskolistna) niebieskopurpurowy 50 cm bez okrywy Odmiana ‚Blue Scent Early’ tworzy zwarte kępy, nad którymi od lipca do wrze-
śnia pojawiają się pachnące, niebieskopurpurowe kwiaty. Doskonała na rabaty, 
obwódki, do ogródków skalnych, uprawy w pojemnikach na patio, oraz na suche 
bukiety. Najlepiej rośnie i kwitnie w pełnym słońcu ale toleruje też niższe pH 
i lekki półcień.  Powtarza kilka razy kwitnienie. Szybko rośnie.

Edelweiss (lawandyna) biały 50 cm bez okrywy Odmiana ‚Edelweiss’ tworzy zwarte kępy, nad którymi od lipca do września po-
jawiają się pachnące,białe długie i okazałe kwiaty. Doskonała na rabaty, obwód-
ki, do ogródków skalnych, uprawy w pojemnikach na patio, oraz na suche bu-
kiety. Najlepiej rośnie i kwitnie w pełnym słońcu i na dobrze przepuszczalnych, 
umiarkowanie wilgotnych stanowiskach. Nie powtarza kwitnienia. Zimozielona.

Platinum Nico (lawandyna) atramentowy 70 cm bez okrywy Jedna z najlepiej zimujących odmian lawendy, jednocześnie bardzo dobrze 
znosząca upały. Kwiaty o intensywnym zapachu, osadzone na długich pędach 
zdobią roślinę przez całe lato i doskonale nadają się na świeże i suche bukiety. 
Wspaniale prezentuje się na rabatach, patio i jako niski żywopłot. Najlepiej ro-
śnie i kwitnie w pełnym słońcu i na dobrze przepuszczalnych, umiarkowanie 
wilgotnych stanowiskach. Z reguły nie powtarza kwitnienia.

Lavance Purple (l.wąskolistna) lewendowy 45 cm bez okrywy ‚Lavance Purple’ tworzy zwarte kępy, nad którymi od lipca do września pojawia-
ją się pachnące, lawendowego koloru kwiaty. Doskonała na rabaty, obwódki, 
do ogródków skalnych, uprawy w pojemnikach na patio, oraz na suche bukiety. 
Najlepiej rośnie i kwitnie w pełnym słońcu i na dobrze przepuszczalnych, umiar-
kowanie wilgotnych stanowiskach. Kwitnie dwa razy w sezonie.
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Rosea (l.wąskolistna) różowy 40 cm bez okrywy Odmiana ‚Rosea’ tworzy zwarte kępy zielonych liści nad którymi latem poja-
wiają się różowe kwiaty zebrane w kłosowate kwiatostany. Wymaga dobrze 
przepuszczalnego podłoża i pełnego słońca, w ciężkiej gliniastej glebie nie prze-
zimuje.

6,00 zł

NAZWA KOLOR WYSOKOŚĆ ZIMOWANIE DLACZEGO WARTO CENA

Zamów min. 100 szt. i zyskaj
tej samej odmiany rabat 100 zł


