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tel. 22 101 34 34



Niekwestionowany król wiosennych rabat. Wspaniały, oryginalny wygląd, pięknie  
pachnące, okazałe kwiaty dają możliwość stworzenia bajecznie kolorowych kompozycji. 

HIACYNTY (HYACINTHUS)
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Delft Blue  (5 szt)

6,50 zł

                    IV-V                  25 cm                

Jan Bos  (5 szt)

City Of Haarlem  (3 szt)

Dark Dimension (1 szt)

Peter Stuyvesant (3 szt)

Top White  (3 szt)

Woodstock  (5 szt)

Splendid Cornelia  (3 szt)

6,80 zł

6,05 zł 6,10 zł 6,55 zł

7,50 zł

6,50 zł

15,70 zł
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Peter Stuyvesant (3 szt)

Top White  (3 szt)

Urocze zwiastuny nadchodzącej wiosny. Ich kwiaty pojawiają się jeszcze przed stopnie-
niem śniegu. Można je uprawiać zarówno w ogrodach jak i doniczkach.

KROKUSY (CROCUS)

   Grand Maitre (10 szt)

Gipsy Girl (10 szt)

   Jeanne D’arc  (10 szt)

  Mix (10 szt)       Golden Yellow (10 szt)        Orange Monarch (3 szt)

                    III-IV                 15 cm                Wielkokwiatowe

Botaniczne

Herald (3 szt) Picturatus (3 szt) Tricolor (10 szt)

                    III-IV                  15 cm                

7,10 zł

7,10 zł

7,10 zł 5,60 zł

6,50 zł 6,30 zł 7,10 zł 6,00 zł

7,70 zł



Cesarska - zachwyca wzniosłą sylwetką i dostojną koroną złożoną z kilku jaskrawych 
kwiatostanów. Perska -  posiada oryginalne szare liście i niespotykany,  

prawie czarny kolor kwiatów. Kostkowata urzeka filigranową sylwetką i ciekawie 
przebarwionymi kwiatami. 

SZACHOWNICE (FRITILLARIA)
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    Persica (1 szt)
– niesamowita i oryginalna roÊlina  

o czarnych kwiatach

90 cm                

Luciliae Alba (10 szt) Pink Giant  (10 szt)

    Rubra (1 szt)
– o du˝ych pomaraƒczowych kwiatach 

i pióropuszem krótkich liÊci 

90 cm                   Raddeana (1 szt)
–  inspirujàce kremowe kwiaty z wyraênymi  

˝ółtymi pr´cikami

60 cm                

    Lutea Black Stam (1 szt)
–  czarne łodygi

90 cm                       Meleagris Alba (10 szt)
– kwiaty przypominajàce szachownic´

20 cm                       Meleagris Mix (20 szt)
– drobne kostkowate kwiaty 

20 cm                

Roślina kochająca zimę.  Zwraca uwagę opalizującymi gwiazdkami kwiatów,  
które wspaniale kontrastują z bielą śniegu.

ÂNIE˚NIKI (CHIONODOXA)

Luciliae  (10 szt)

                    II-III                  

                    IV-V               

12,10 zł16,45 zł

35,90 zł10,45 zł11,50 zł

15,30 zł

7,20 zł4,70 zł6,20 zł



Pink Giant  (10 szt)
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   Raddeana (1 szt)
–  inspirujàce kremowe kwiaty z wyraênymi  

˝ółtymi pr´cikami

60 cm                

       Meleagris Mix (20 szt)
– drobne kostkowate kwiaty 

To niewielkie ale bardzo atrakcyjne i łatwe w uprawie rośliny cebulowe.
Spektakularny efekt uzyskamy sadząc je w licznych grupach na obwódkach rabat,  

skalniakach lub przy ścieżkach.

    Album (5 szt)     Artist (5 szt)    Blue Spike (5 szt)

 Golden Fragrance (3 szt)       Pink Sunrise (3 szt)    Valerie Finnis (10 szt)

SZAFIRKI (MUSCARI)

                    IV-VI                  20 cm                

– pi´kne maleƒkie kwiaty kształtem podobne 
do cyklamenów. 

PSIZÑB 
(ERYTHRONIUM PAGODA) (3 szt)

– niezwykle wdzi´czne roÊliny o intensywnie 
słodkim zapachu. 

–  zakwita bardzo wczesnà wiosnà i ze wzgl´du 
na swoja jaskrawà barw´ stanowi mocny 

akcent wÊród roÊlin cebulowych. 

FREZJA DOUBLE MIX 
(FREESIA) (5 szt)

MIECZYK BIZANTYJSKI 
(GLADIOLUS) (5 szt)

                    IV-V                  20-25 cm                                    III-IV                  35 cm                                    V-VI                   50-70 cm                

  4,50 zł

3,75 zł 3,50 zł

6,80 zł

5,70 zł

5,05 zł

9,30 zł 16,75 zł 7,80 zł



Wielosezonowa, niezawodna roślina rabatowa o bardzo dekoracyjnych kwiatostanach. 
Rozkwita gdy inne cebule już zakończyły kwitnienie 

idealnie uzupełniając lukę. 

CZOSNEK OZDOBNY (ALLIUM)
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       Giganteum (1 szt)
– ogromne, fioletowe, kuliste kwiatostany  

o Êrednicy 12-15 cm.

120-150 cm                                Nigrum (5 szt)
– drobne kwiaty zebrane w kuliste baldachy przypo- 

minajà wyglàdem dmuchawiec. Odstrasza krety!

60 cm                 Schubertii  (1 szt)
–  przestrzenna kula o jasno purpurowych  

gwiazdkowatych kwiatach 

40 cm                

       Mount Everest (1 szt)
–  jego atutem jest atrakcyjny wyglàd i intensywny 

zapach, który odstrasza gryzonie.

40 cm                     Obliquum Yellow (1 szt)
–  interesujàce, puszyste kwiatostany.

80-90 cm                     Round And Purple (1 szt)
– jego gwiazdkowate kwiaty tworzà okazałe   

ró˝owo-fioletowe kule.

90 cm                

                    V-VIII              

14,60 zł14,50 zł

4,80 zł7,20 zł9,55 zł

8,60 zł

– wyjàtkowy rarytas o niespotykanych kwiatach 
przypominajàcych lizaki. 

SZCZAWIK 
(OXALIS VERSICOLOR) (3 szt)

– idealnie nadajà si´ na skalniaki oraz 
na rabaty w ogrodzie. 

–   wiosna tworzy g´ste, ozdobne kwiatostany. 
Najlepszym stanowiskiem sà ogródki skalne. 

JASKIER MIX 
(RANUNCULUS) (5 szt)

PUSZKINIA
(PUSCHKINIA LIBANOTICA) (10 szt)

                    VI-VII                 20 cm                                    V-VI                  20-25 cm                                    II-IV                  10 cm                

4,35 zł10,30 zł 4,99 zł



 Schubertii  (1 szt)
–  przestrzenna kula o jasno purpurowych  

gwiazdkowatych kwiatach 

40 cm                

90 cm                
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Niewielkie rośliny o różnokolorowych kwiatach kształtem przypominających zwisające 
dzwoneczki. Najlepiej prezentują się pod drzewami, w trawie albo na rabatach.  

         Bifolia Blue (10 szt)

 Peruviana  (1 szt)

Bifolia Pink (10 szt)

Campanulata Mixe  (10 szt)        Siberica Alba (10 szt)

CEBULICE (SCILLA)

                    IV                                    

–  pełne uroku drobne, jasnoróêowe kwiaty
z czerwonym oczkiem

CYKLAMEN
(CYCLAMEN NEAPOLITANUM) (1 szt)

                 Bungei (1 szt)   

                    VIII-IX                15 cm                

                    VI-VII                  100-120 cm                

6,05 zł

12,80 zł

9,80 zł

6,10 zł

9,80 zł

7,80 zł

8.90 zł 9,80 zł

10-15 cm                

20 cm                

15 cm                

10-15 cm                

10-15 cm                20-30 cm                

PUSTYNNIKI (EREMURUS) 

               Pinokkio (1 szt)   
–  interesujàca roÊlina o przepi´knych kwiatostanach. Doskonale komponuje si´ z trawami.

Wymaga êyznej i przepuszczalnej gleby z duêà iloÊcià piasku
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Apeldoorn (1 szt) Sunray  (1 szt)

Przepiękna ozdoba ogrodowych rabat zachwycająca kolorami i zapachami. 
LILIE (LILIUM)

Grand Crue  (1 szt)

3,20 zł3,90 zł3,20 zł

Geneve  (1 szt) Staccato  (1 szt)Sorbet  (1 szt)

3,20 zł3,10 zł3,20 zł

Boogie Woogie (1 szt) Lady Alice   (1 szt)Josephine  (1 szt)

5,35 zł3,90 zł5,55 zł

Azjatyckie – stanowią najliczniejszą grupę lilii wyróżniającą się bogactwem kształtów i kolorów.

Hybrydowe – wydzielają rajski, subtelny zapach wanilii.

                    V-VIII                80-100 cm                

                    V-VIII                  100-120 cm                

Regale (1 szt)

Triumphator  (1 szt)



Sunray  (1 szt)

Staccato  (1 szt)

Lady Alice   (1 szt)

Regale (1 szt)

Tiger White  (1 szt)

African Queen  (1 szt)

4,40 zł

4,70 zł4,70 zł

Triumphator  (1 szt)

Red Velvet   (1 szt)

Sheherezade (1 szt)

4,50 zł

5,20 zł4,60 zł

Tràbkowe – okazałe i duże kwiaty w kształcie wydłużonego kielicha.
                    V-VIII                120-150 cm                

Blushing Girl (1 szt) Sweet Rosy (1 szt)

8,85 zł8,85 zł

Broken Heart (1 szt) Magic Star (1 szt)

8,85 zł8,85 zł

Orientalne – o bardzo dużych, intensywnie pachnąch kwiatach.

                    V-VIII                80 cm                

Tygrysie – silnie pachnące,  
oryginalnie wybarwione kwiaty  

pokryte cętkami

                    VI-VIII                 100 cm                

–   niezwykle wczeÊnie kwitnàca Ênie˝yczka  
potrafiàca swoim ciepłem stopiç Ênieg  

zmuszajàc zim´ do odejÊcia.

PRZEBIÂNIEG PEŁNY
(GALANTHUS DOUBLE (3 szt)

                    II-III                  15 cm                

9,05 zł

9
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Pretty Woman (1 szt) Honeymoon  (1 szt)Lavon  (1 szt)

6,30 zł6,30 zł6,30 zł

Bell Song   (1 szt) Purple Prince  (1 szt)Donato (1 szt)

6,30 zł6,30 zł6,30 zł

Drzewiaste – dorastają do 2 m i mogą kwitnąć nawet miesiąc, olśniewając wielkimi, pachnącymi kwiatami.

                    VI-VIII                150-200 cm                

Przepiękna ozdoba ogrodowych rabat zachwycająca kolorami i zapachami. 
NARCYZY (LILIUM)

Acropolis  (5 szt)

Pełne – charakteryzują się bardzo dużą ilością płatków i podzielonym przykoronkiem.

Flower Drift  (5 szt) Irene Copeland  (3 szt) Double Campernelle (5 szt)

                    IV-V                  40 cm                

7,99 zł 7,80 zł 6,55 zł 6,85 zł



Honeymoon  (1 szt)

Purple Prince  (1 szt)

Altruist   (3 szt)

Wielkoprzykoronkowe – mają duży przykoronek, który jest krótszy od płatków.

Ring Of Fire (3 szt) Slim Whitman (3 szt) Barrett Browning (5 szt)

                    IV                      35 cm                

6,70 zł 10,40 zł 5,65 zł 6,70 zł

Berlin (3 szt)

Split Corona –  charakteryzują się rozszczepionym przykoronkiem.

Cassata (5 szt) Papillon Blanc (5 szt) Tiritomba (3 szt)

                    IV                       35 cm                

9,40 zł 8,30 zł 7,45 zł 7,90 zł

Sprinter (3 szt)

NowoÊç!

Horn Of Plenty (3 szt)

                    IV-V                       35 cm                

10,40 zł 9,30 zł
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Lemon Glow (3 szt) King Alfred (3 szt)Full Throttle (3 szt)
6,20 zł5,60 zł9,20 zł

Tràbkowe – kwiaty rosną pojedynczo na pędach, są duże i maja okazały przykoronek.

                    IV                       40 cm                

Imperator  (5 szt) Symphony  (5 szt)

Ich barwnymi kwiatami można się cieszyć od początków wiosny do połowy lata.  
Z tych niezawodnych roślin można stworzyć żywy obraz, sadząc je w niejednorodnych  

i wielobarwnych grupach.

IRYSY (LILIUM)

Golden Harvest  (5 szt)

3,70 zł3,50 zł3,50 zł

Clairette  (5 szt) R. Harmony  (5 szt)R. Danfordiae  (5 szt)

3,75 zł3,80 zł5,49 zł

                    VII-VIII               55 cm                
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King Alfred (3 szt)

Symphony  (5 szt)

R. Harmony  (5 szt)

TULIPANY (TULIP)

Apricot Fox (5 szt)

Columbus (3 szt)

Outbreak  (5szt)

Slawa (5 szt)

   Mata Hari  (5 szt)

 Ravana (5 szt)

                    IV                           

Crossfire (3 szt) Double Toronto (5 szt) Monsella (5 szt)

                    III-IV                  40-50 cm                

7,45 zł

6,50 zł 6,40 zł

8,15 zł

6,00 zł 6,30 zł 7,40 zł 6,40 zł

7,20 zł

Triumph – odmiana ceniona za trwałość, oryginalne matowe płatki z jaskrawymi obrzeżami, 
uprawiana głównie na kwiat cięty. 

Dragon King  (5szt)

8,40 zł

Pełne wczesne – ich duże liczne, nieuporządkowane płatki upodabniają się do bogatych  
kwiatostanów piwonii.
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 50 cm     50 cm     50 cm    

 45 cm     40-50 cm     30-35 cm    



Abigail (5 szt) Black Hero (3 szt) Blue Diamond (5 szt) Creme Upstar (5 szt)

                    IV-V                  45 cm                

7,20 zł 7,30 zł 6,10 zł 7,15 zł

Pełne póêne - długo kwitnąca odmiana o bardzo dużych i pełnych kwiatach.

Marjan (3 szt) Ballade (5 szt)

Holland Chic (5 szt)

Match (5 szt)

Mona Lisa (5 szt)

                    IV-V                  60 cm                

6,55 zł

6,05 zł 8,40 zł

8,60 zł

6,40 zł

Liliokształtne – o pięknym, smukłym kształcie kwiatu, ze szpiczasto zakończonymi płatkami.

Lasting Love (5 szt)

7,60 zł
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                    V                    45 cm                                    III-IV               40 cm                                    IV-V               35 cm                

                    IV-V                  40-50 cm                                    IV-V                  50 cm                

                    IV-V                  45 cm                                    IV-V                  40-50 cm                                    IV-V                  55 cm                



Ballade (5 szt)

Mona Lisa (5 szt)
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Kaufmaniana – dekoracyjne, paskowane lub plamiste  z pofalowanym brzegiem 
 liście dodają im atrakcyjności  poza okresem kwitnienia.  

        Chopin (5 szt) Fur Elise (5 szt)

Heart’s Delight (5 szt)

Casa Grande (5 szt)

6,50 zł7,20 zł

6,50 zł

8,10 zł

Daydrea (5 szt) Light And Dreamy (3 szt)

5,35 zł 6,20 zł

Hakuun (5 szt)

6,40 zł

Mieszaƒce darwina – duże, jednokolorowe kwiaty o błyszczących, owalnych płatkach.  
Doskonale prezentują się w wazonach.

                    IV-V                  50-60 cm                

                    V                        40-45 cm                                    IV-V                  20 cm                

                    IV-V                    20 cm                                    IV-V                  50 cm                

–  olbrzymi kwiat. Kielich do 20 cm wysokoÊci. 



Blue Heron (5 szt) Canasta (5 szt) Rundale Palace (3 szt) Lingerie (3 szt)

7,80 zł 6,90 zł 9,60 zł 7,70 zł

Strz´piaste – wykształcające płatki o charakterystycznie piłkowanych, igiełkowych brzegach.

                    V                    35 cm                

Bright Parrot (5 szt) Double Flaming Parrot (2 szt) Elsenburg (3 szt) Inzell Parrot (5 szt)

6,70 zł 10,20 zł 8,05 zł 7,90 zł

Papuzie – wyjątkowa odmiana o dużych, ciężkich, dwuramiennych kwiatach, o bardzo postrzępionych  
i powyginanych płatkach.

                    V                    50 cm                

Artist (5 szt) China Town (5 szt) Doll’s Minuet (5 szt) Spring Green (5 szt)

7,00 zł 8,40 zł 8,60 zł 7,99 zł

Egzotyczne –  odmiana wytwarza przepiękne, jaskrawe kwiaty z oryginalnym, zielonym zabarwieniem.

                    IV-V               30 cm                
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                    V                    55 cm                                    V                    40 cm                                    V                    30 cm                

                    IV-V               30 cm                                    IV-V               55 cm                                    IV-V               55 cm                



Atlantis (5 szt) Shirley (5 szt)

                    IV-V                  40-50 cm                

5,90 zł 6,60 zł 4,60 zł

Pojedyncze póêne –  osiągają spore rozmiary i z uwagi na trwałość świetnie 
nadają się na kwiat cięty.

                    IV-V                  45 cm                                    IV-V                  60 cm                

Queen Of Night (3 szt)
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Najpiękniejsze byliny ogrodowe, łatwe w uprawie, a przy tym długowieczne.  
Dekoracyjne kwiatostany są duże, kuliste i dodatkowo pięknie pachną.

      Rubra Plena (1 szt)

Shirley Temple (1 szt)

Sarah Bernhardt  (1 szt)

Rosea Plena (1 szt)     Felix Crousse (1 szt)

PIWONIE (PAEONIA)

11,20 zł

11.20 zł11,20 zł

11,20 zł 11,20 zł

                    V-VI            

   80 cm                

   50 cm                   50 cm                

   50 cm                

   80 cm                



18

Cenna bylina o wyjątkowo dekoracyjnych liściach i i oryginalnych kwiatach. Można je 
sadzić w cienisych zakątkach ogrodu.

   Golden Tiara (1 szt)

Blue Cadet (1 szt)

Royal Standard (1 szt)

Mediovariegata (1 szt) Aureomarginata (1 szt)

FUNKIE (HOSTA)

4,25 zł

4,25 zł4,25 zł

4,25 zł 4,25zł

                    VII                     40 cm                

 Bremen (1 szt) Deutschland (1 szt)

5,90 zł 5,90 zł

Amethyst (1 szt)

Niezastąpione w miejscach zacienionych, mają wysoką mrozodporność i są bardzo 
łatwe w uprawie. Mają pięknie pachnące, lekkie i puszyste kwiatostany.

TAWUŁKI (ASTILBE)

                    VI-VII               50-70 cm                

5,90 zł



Royal Standard (1 szt)

Aureomarginata (1 szt)

                    VII-VIII              60-90 cm                

Amethyst (1 szt)
LEGENDA: kwitnienie wysokość docelowa

stanowisko słoneczne, półcieniste, cień

mrozoodporność całkowitazalecane okrywanie
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 Stella D’oro (1 szt)

Hall’s Pink  (1 szt)

Sammy Russel  (1 szt)

Catherine Woodbury (1 szt) Bertie Ferris (1 szt)
4,45 zł

4,45 zł4,45 zł

4,45 zł 4,45 zł

Długowieczne byliny o przepięknych kwiatach i kępiastym wzroście. Najlepiej rosną, 
kwitną i rozwijają się na glebach żyznych o dostatecznej ilości wilgoci.

LILIOWCE (HEMEROCALLIS)

America (1 szt) Peach Blossom (1 szt)

5,90 zł 5,90 zł



Wszystkie wysyłane przez nas rośliny są oznaczone nazwą gatunku i odmiany, starannie 
zabezpieczone. Pakowane są w dostosowane wielkością pudełka kartonowe. Przygoto-
wana paczka zostaje oznaczona specjalnymi znakami informującymi o delikatnej zawar-
tości kartonu i posiadają naklejkę góra, dół.

Rośliny wysyłamy w dni robocze z wyłączeniem piątków i 2 dni poprzedzających świę-
ta i długie weekendy, wyłącznie za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej GLS. 
Gwarantuje to dostawę towaru w ciągu 24 godzin od nadania przesyłki. O terminie do-
starczenia informujemy sms-em wysłanym pod numer podany w zamówieniu pod wa-
runkiem podania numeru komórkowego. Status przesyłki można śledzić na stronie firmy 
kurierskiej: https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek, podając numer przesyłki (numer 
przesyłki znajduje się w emailu i sms informującymo terminie wysyłki – nie udzielamy 
informacji o numerze przesyłki przez telefon). Kurier przed doręczeniem paczki będzie się 
z Państwem kontaktował indywidualnie.

www.dzialkowiecsklep.pl

Wysyłkowy sklep ogrodniczy gwarancjà 
bezpiecznych i szybkich zakupów.

Atrakcyjne rabaty dla posiadaczy Karty Stałego Klienta  
(szczegóły na www.dzialkowiecsklep.pl)

Specjalny sposób pakowania roÊlin jest gwarancjà, 
˝e dotrà nieuszkodzone i gotowe do sadzenia.

Koszty wysyłki:
a.  Wpłata na konto (77 1050 1025 1000 0023 6147 8544) – 16 zł
b.  Płatność przy odbiorze przesyłki – 18 zł

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu wysyłkowego.
Regulamin dostępny na www.dzialkowiecsklep.pl

Poleç nas i zyskaj 20,00 zł na kolejne zakupy – szczegóły na www.dzialkowiecsklep.pl

Pełna oferta na www.dzialkowiecsklep.pl
Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo „działkowiec” Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 
00-728 Warszawa, tel. 22 101 34 34, KRS 0000010992 – wydawca miesięczników ogrodniczych 

www.facebook.com/dzialkowiecsklep

Fotografie: Shutterstock.com/ Marco Foto, UM FOTO, Sokor Space, perlphoto


