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Acorus calamus - (Tatarak zwyczajny)   4,69 zł 

Acorus calamus Variegatus (Tatarak zwyczajny pstry)    7,51 zł 

Acorus gramineus Ogon (Tatarak trawiasty - żółto-zielony)  7,51 zł 

Acorus gramineus variegata (Tatarak trawiasty - biało-zielony)  7,51 zł 

Ajuga reptans tricolor (Dąbrówka rozłogowa) 4,69 zł 

Ajuga reptans variegata (Dąbrówka rozłogowa pstra)  5,22 zł 

Alisma parviflora (Babka drobnokwiatowa)  5,63 zł 

Alisma plantago major rubra (Babka czerwona)  4,17 zł 

Alisma plantago-aquatica (Żabieniec - babka wodna) 5,63 zł 

Artemisia vulgaris "Variegata-" (Bylica pstra)  6,26 zł 

Aruncus Dioicus (Parzydło leśne)  15,65 zł 

Asarum europeum (Kopytnik pospolity)  4,17 zł  

Asclepias Tuberosa (Trojeść Bulwiasta (Orange Shodes) 7,30 zł 

Asplenium scolopendrium undulatum (Języcznik zwyczajny) 7,30 zł 

Astilbe arend si carolina ( Tawułka ) 10,43 zł  

Astilbe arendsii ametyst (Tawułka) 10,43 zł 

Avena candida (Owsica wiecznie zielona)  10,43 zł 

Azolla caroliniana (Azola karolińska)  1,88 zł 

Bistora major (Rdest wężownik)  7,30 zł 

Briza (Drżączka) 8,35 zł 

Brunnera macrophylla (Brunera wielkolistna)  15,65 zł 

Butomus umbellatus (Łączeń baldaszkowaty) 7,51 zł 

Butomus umbellatus Schneeweisschen (Łączeń baldaszkowaty)  7,51 zł 

Calla palustris (Czermień błotna)  5,63 zł 

Callitriche palustris (Rzęśl bagienna) 5,63 zł 

Caltha palustris (Kaczeniec błotny) 3,76 zł 

Caltha palustris (Multiplex Kaczeniec pełnokwiatowy) 11,27 zł 
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Caltha palustris Alba (Kaczeniec biały)  9,39 zł 

Caltha palustris Auenwald (Kaczeniec błotny olbrzymi)  7,51 zł 

Caltha palustris Biflora (Kaczeniec biały dwukwiatowy) 0,00 zł 

Carex morrovii Variegata (Turzyca morrovi)  4,17 zł 

Carex muskingumensis Aureovariegata (Turzyca muskingeńska) 5,63 zł 

Carex ornithopoda Variegata (Turzyca ptasie łapki pstra)  5,63 zł 

Carex pseudocyperus (Turzyca nibyciborowata)  4,69 zł 

Carex riparia (Turzyca brzegowa)  5,63 zł 

Carex riparia Variegata (Turzyca brzegowa pstra)  7,51 zł 

Carex sylvatica (Turzyca leśna) 5,63 zł  

Ceratophyllum Demersum (Rogatek sztywny)  5,77 zł 

Cladophora (Gałęzatka kulista) 5,63 zł 

Crassula Helmsii Recurva (Grubosz Helmsa) 5,63 zł 

Cyperus involucratus (Cibora zmienna, trawa nilowa "papirus"  9,39 zł 

Dactylis glomerata variegata 8,35 zł 

Dactylorhiza latifolia, Orchis majalis- (Kukułka szerokolistna,storczyk) 20,87 zł 

Darmera peltata ( Tarczownica )  9,39 zł 

Eichhornia crassipes - (Hiacynt wodny) 6,26 zł 

Eleocharis palustris (Ponikło błotne) 7,51 zł 

Elodea canadensis ( Moczarka kanadyjska)  5,63 zł 

Elymus hispidus (Wydmuchrzyca niebieska) 6,26 zł 

Epilobium parviflorum (Wierzbownica drobnokwiatowa)  5,63 zł 

Equisetum Fluviatile (Skrzyp bagienny)  6,00 zł 

Equisetum hyemale (Skrzyp zimowy)  5,63 zł 

Equisetum hyemale Robustum (Skrzyp zimowy) 7,51 zł 

Equisetum scirpoides (Skrzyp arktyczny)  5,63 zł 

Eryngium agavifolium (Mikołajek agawolistny)  12,52 zł 

Eryngium planum (Mikołajek płaskolistny) 6,26 zł 

Eryngium varifolium (Mikołajek różnobarwny)  6,79 zł 
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Eupatorium maculatum (Sadziec Konopiasty) 7,51 zł 

Filipendula ulmaria (Wiązówka błotna) 5,63 zł 

Filipendula ulmaria Rubra (Wiązówka błotna czerwona)  14,08 zł 

Filipendula ulmaria Variegata (Wiązówka błotna pstra)  11,27 zł 

Glyceria Maxima (Manna mielec)  3,76 zł 

Glyceria maxima Variegata ( Manna mielec pstrolistna)  5,63 zł 

Gunnera manicata ( Parzeplin gunera )  29,21 zł 

Heuchera cascade dawn (Żurawka)  7,30 zł 

Heuchera Palace purple (Żurawka) 7,30 zł 

Hibiskus palustris/Hibiscus moscheutos - (Hibiskus bagienny) 14,08 zł 

Hippuris vulgaris (Przęstka pospolita) 4,69 zł 

Holcus mollis Albovariegatus (Kłosówka miękka Albovariegatus) 4,17 zł 

Hottonia palustris (Okrężnica bagienna) 7,51 zł 

Houttuynia cordata chameleon (Tułacz pstry) 4,69 zł 

Houttuynia cordata Floreplena- (Tułacz sercowaty pełnokwiatowy) 10,43 zł 

Hydroharis morsus ranae (Żabiściek pływający)  1,88 zł 

Imperata cylindrica Red Baron  12,52 zł 

Iris germanica Pandora (Kosaciec, Irys bródkowy)  8,35 zł 

Iris laevigata variegata ( Kosaciec, Irys gładki pstry )  18,78 zł 

Iris pseudacorus 'Flore pleno (Kosaciec, Irys żółty pełny)  9,39 zł 

Iris pseudacorus (Kosaciec, Irys żółty) 4,69 zł 

Iris pseudacorus Variegata (Kosaciec , Irys żółty pstry) 7,51 zł 

Iris sibirica alba (Kosaciec, Irys syberyjski biały) 7,30 zł 

Iris Sibirica Butter and Sugar (Kosaciec, Irys syberyjski)  12,52 zł 

Iris sibirica cambridge (Kosaciec, Irys syberyjski niebieski)  7,30 zł 

Iris sibirica Cesar Bbrother (Kosaciec, Irys syberyjski)  8,35 zł 

Iris sibirica Dawn Waltz (Kosaciec, Irys syberyjski) 9,39 zł  

Iris sibirica snow queen (Kosaciec, Irys syberyjski snow queen)  12,,52 zł 

Juncus bulbosus (Sit drobny) 4,69 zł 
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Juncus effusus (Sit rozpierzchły) 4,69 zł 

Juncus effusus Spiralis (Sit rozpierzchły spiralny)  7,51 zł 

Juncus ensifolius (Sit mieczolistny) 4,69 zł 

Lemna (Rzęsa wodna)  1,88 zł 

Ligularia dentata Otello (Języczka pomarańczowa) 10,43 zł 

Ligularia Przewalskii (Języczka Przewalskiego) 10,43 zł 

Limnobium spongia(Limnobium gąbczaste) 4,69 zł 

Lliatris spicata (Liatra )  8,35 zł 

Luzula silvatica Variegata (Kosmatka olbrzymia pstra) 7,51 zł 

Lysichiton americanus (Tulejnik amerykański)  23,47 zł 

Lysichiton Camtschatcensis (Tulejnik kamczacki)  18,78 zł 

Lysimachia aurea (Tojeść rozesłana złota) 4,69 zł 

Lysimachia ciliata Firecracker (Tojeść orzęsiona bordowa)  11,27 zł 

Lysimachia clethroides (Tojeść orszelinowata)  12,52 zł 

Lysimachia nummularia (Tojeść rozesłana)  4,69 zł 

Lysimachia punctata Variegata ( Tojeść kropkowana pstra) 7,51 zł 

Lysimachia Punktata (Tojeść Kropkowana) 4,69 zł 

Lysimachia thyrsiflora (Tojeść bukietowa) 4,69 zł 

Lysimachia vulgaris (Tojeść pospolita)  5,63 zł 

Lythrum salicaria (Krwawnica pospolita) 4,69 zł 

Macleaya aurea (Bokkonia)  8,35 zł 

Matteuccia struthiopteris (Pióropusznik strusi)  10,43 zł 

Mentha aquatica (Mięta wodna) 4,69 zł 

Menyanthes trifoliata (Bobrek trójlistny) 4,69 zł 

Mimulus luteus (Kroplik złoty) 4,69 zł 

Miscanthus sacchariflorus (Miskant cukrowy) 8,35 zł 

Miscanthus sinensis "Variegatus (Miskant chiński 'Variegata')  15,65 zł 

Miscanthus sinensis giganteus (Miskant olbrzymi)  15,65 zł 

Miscanthus sinensis punktata (Miskant chiński) 12,52 zł 
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http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/446-macleaya-aurea-bokkonia.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/447-matteuccia-struthiopteris-pioropusznik-strusi.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/356-mentha-aquatica-mieta-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/357-menyanthes-trifoliata-bobrek-trojlistny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/358-mimulus-luteus-kroplik-zloty.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/448-miscanthus-sacchariflorus-miskant-cukrowy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/452-miscanthus-sinensis-variegatusmiskant-chinski-variegata-.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/449-miscanthus-sinensis-giganteus-miskant-olbrzymi.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/450-miscanthus-sinensis-punktata-miskant-chinski.html


Miscanthus sinensis zebrinus (Miskant chiński paskowany)  12,52 zł 

Miscanthus sinensis'Rotsilber'(Miskant chiński Rotsilber) 12,52 zł 

Myosotis palustris (Niezapominajka błotna)  4,69 zł 

Myosotis palustris Variegata (Niezapominajka błotna pstra) 7,51 zł 

Myriophyllum aquaticum (Wywłócznik wodny) 5,63 zł 

Myriophyllum spicatum - (Wywłócznik kłosowy) 5,89 zł 

Nelumbo lutea- (Lotos żółty)  60,00 zł 

Nelumbo nucifera ‘Momo Botan’- (Lotos ‘Momo Botan’)  60,00 zł 

Nuphar Lutea - Grążel żółty 14,08 zł 

Nymphaea 'Arc-en-Ciel - Lilia wodna 'Arc-en-Ciel  59,10 zł 

Nymphaea 'Hidden Violet' - (Lilia wodna "ukryty fiolet")  0,00 zł 

Nymphaea Alba - Lilia wodna  21,60 zł 

Nymphaea Albatros - Lilia wodna 31,92 zł 

Nymphaea Albida - Lilia wodna  21,60 zł 

Nymphaea Attraction - Lilia wodna  21,60 zł 

Nymphaea Aurora - Lilia wodna 32,86 zł 

Nymphaea Barbara Dobbins - Lilia wodna 34,43 zł 

Nymphaea Black Princess -Lilia wodna ang. "Czarna Księżniczka" 69,48 zł 

Nymphaea Carnea - Lilia wodna 32,86 zł 

Nymphaea Charles de Meurville - Lilia wodna  42,25 zł 

Nymphaea Colorado - Lilia wodna  31,30 zł 

Nymphaea Conqueror - Lilia wodna  42,25 zł 

Nymphaea Escarboucle - Lilia wodna 51,64 zł 

Nymphaea Firecrest - Lilia wodna 42,25 zł 

Nymphaea Gloire du Temple sur Lot - Lilia wodna  51,64 zł 

Nymphaea Gloriosa - Lilia wodna  42,25 zł 

Nymphaea Gonnere - Lilia wodna 41,73 zł 

Nymphaea Holland - Lilia wodna 31,30 zł 

Nymphaea James Brydon - Lilia wodna 31,30 zł 

http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/451-miscanthus-sinensis-zebrinus-miskant-chinski-paskowany.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/453-miscanthus-sinensis-rotsilber-miskant-chinski-rotsilber.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/359-myosotis-palustris-niezapominajka-blotna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/360-myosotis-palustris-variegata-niezapominajka-blotna-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/podwodne/296-myriophyllum-aquaticum-wywlocznik-wodny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/476-myriophyllum-spicatum-wywlocznik-klosowy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/497-nelumbo-lutea-lotos-zolty.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/478-nelumbo-nucifera-momo-botan-lotos-momo-botan.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/257-nuphar-lutea-grazel-zolty.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/479-nymphaea-arc-en-ciel-lilia-wodna-arc-en-ciel.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/477-nymphaea-hidden-violet-lilia-wodna-ukryty-fiolet.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/258-nymphaea-alba-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/259-nymphaea-albatros-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/261-nymphaea-albida-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/260-nymphaea-attraction-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/262-nymphaea-aurora-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/472-nymphaea-barbara-dobbins-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/306-nymphaea-black-princess-lilia-wodna-ang-czarna-ksiezniczka.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/263-nymphaea-carnea-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/264-nymphaea-charles-de-meurville-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/265-nymphaea-colorado-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/267-nymphaea-conqueror-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/266-nymphaea-escarboucle-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/268-nymphaea-firecrest-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/269-nymphaea-gloire-du-temple-sur-lot-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/270-nymphaea-gloriosa-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/271-nymphaea-gonnere-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/272-nymphaea-holland-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/273-nymphaea-james-brydon-lilia-wodna.html


Nymphaea Joe Tomocik - Lilia wodna  31,30 zł 

Nymphaea Marliac Chromatella - Lilia wodna  25,35 zł 

Nymphaea Marliac Rosea - Lilia wodna  36,52 zł 

Nymphaea Mayla - Lilia wodna  51,12 zł 

Nymphaea Paul Hariott - Lilia wodna  46,01 zł 

Nymphaea Red Spider Lilia wodna 46,01 zł 

Nymphaea Rene Gerard - Lilia wodna 46,01 zł 

Nymphaea Rose Arey - Lilia wodna  46,01 zł 

Nymphaea Rosenympha - Lilia wodna 46,01 zł 

Nymphaea Sioux - Lilia wodna  41,73 zł 

Nymphaea Sulphurea - Lilia wodna  40,42 zł 

Nymphaea Sunny Pink - Lilia wodna  36,52 zł 

Nymphaea Wanvisa - Lilia wodna  78,00 zł 

Nymphaea Wilfrone Gonnere - Lilia wodna  31,30 zł 

Nymphoides Peltata (Grzybieńczyk wodny)  9,24 zł 

Oenathe aquatica flamingo (Kropidło pstrolistne) 4,69 zł 

Orontium aquaticum (Oroncjum wodne) 15,65 zł 

Penisetum japonicum (Rozplenica japońska) 12,52 zł 

Phalaris arundinacea Feesey (Mozga trzcinowata Feesey) 8,35 zł 

Phalaris arundinacea Picta (Mozga trzcinowata)  8,35 zł 

Phragmites australis Karka (Trzcina australijska Karka pstra) 5,63 zł 

Phragmites australis syn.communis (Trzcina pospolita) /1000szt. 1877,93 zł  

Phragmites australis Variegatus (Trzcina pstrolistna złota) 5,63 zł 

Physostegia virgiliana variegata ( Odętka wirginijska pstra) 15,65 zł 

Pistia stratiotes (Pistia, Topian) 5,63 zł 

Platycodon grandiflorus (Rozwar wielkokwiatowy) 5,22 zł 

Polygonum amphibium (Rdest ziemnowodny)  7,51 zł 

Pontederia Alba (Rozpław sercolistny biały) 9,39 zł 

Pontederia cordata (Rozpław sercolistny) niebieski  5,63 zł 

http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/493-nymphaea-joe-tomocik-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/274-nymphaea-marliac-chromatella-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/275-nymphaea-marliac-rosea-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/276-nymphaea-mayla-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/277-nymphaea-paul-hariott-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/278-nymphaea-red-spider-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/279-nymphaea-rene-gerard-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/280-nymphaea-rose-arey-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/281-nymphaea-rosenympha-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/282-nymphaea-sioux-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/283-nymphaea-sulphurea-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/284-nymphaea-sunny-pink-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/307-nymphaea-wanvisa-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/285-nymphaea-wilfrone-gonnere-lilia-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/287-nymphoides-peltata-grzybienczyk-wodny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/361-oenathe-aquatica-flamingo-kropidlo-pstrolistne.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/468-orontium-aquaticum-oroncjum-wodne.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/454-penisetum-japonicum-rozplenica-japonska.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/456-phalaris-arundinacea-feesey-mozga-trzcinowata-feesey.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/455-phalaris-arundinacea-picta-mozga-trzcinowata.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/293-phragmites-australis-karka-trzcina-australijska-karka-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/495-phragmites-australis-syncommunis-trzcina-pospolita-1000szt.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/496-phragmites-australis-variegatus-trzcina-pstrolistna-zlota.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/457-physostegia-virgiliana-variegata-odetka-wirginijska-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/plywajace/404-pistia-stratiotes-pistia-topian.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/458-platycodon-grandiflorus-rozwar-wielkokwiatowy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/286-polygonum-amphibium-rdest-ziemnowodny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/362-pontederia-alba-rozplaw-sercolistny-bialy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/363-pontederia-cordata-rozplaw-sercolistny-niebieski.html


Potamogeton Crispus (Rdestnica kędzierzawa) 7,51 zł 

Potamogeton lucens (Rdestnica połyskująca) 7,51 zł 

Potamogeton natans (Rdestnica pływająca) 7,51 zł 

Potamogeton perfoliatus (Rdestnica przeszyta) 7,51 zł 

Potentilla palustris (Siedmiopalecznik pięciornik błotny)  5,63 zł 

Ranunculus lingua Grandiflora (Jaskier wielkokwiatowy) 4,69 zł 

Rodgersia aesculifolia (Rodgersja kasztanowcolistna)  14,61 zł 

Rumex hydrolapathum (Szczaw lancetowaty)  5,63 zł 

Rumex sanquineus (Szczaw krwistoczerwony)  6,26 zł 

Sagittaria australis Benni (Strzałka australijska Benni)  14,08 zł 

Sagittaria Florepleno (Strzałka pełnokwiatowa) 14,08 zł 

Sagittaria gigantea (Strzałka olbrzymia)  14,08 zł 

Sagittaria latifolia (Strzałka szerokolistna) 5,63 zł 

Sagittaria sagittifolia (Strzałka wodna)  5,63 zł 

Salvinia natans (Salwinia pływająca)  3,76 zł 

Saxifraga ubridum variegata (Skalnica pstra) 6,26 zł 

Scirpus lacustris Albenscens (Oczeret jeziorny biały)  9,39 zł 

Scirpus lacustris tabernaemontana (Oczeret jeziorny)  5,63 zł 

Scirpus mucronatus (Oczeret sztyletowaty)  5,63 zł 

Scirpus tabernaemontanii Zebrinus (Oczeret paskowany)  7,51 zł 

Sedum alboroseum mediovariegata (Rozchodnik olbrzymi pstry) 15,65 zł 

Sium erectum (Marek szerokolistny)  4,69 zł 

Sparganium erectum (Jeżogłówka gałęzista) 4,69 zł 

Stratiotes aloides (Osoka aloesowata) 7,51 zł 

Symphytum officinale (Żywokost lekarski) 7,51 zł 

Trapa Natans (Kotewka orzech wodny)  7,51 zł 

Tricyrtis hirta Variegata-(Trójsklepka owłosiona pstra)  7,30 zł 

Trollius chinensis (Pełnik chiński) 9,39 zł 

Trollius europeus (Pełnik europejski) 11,27 zł 

http://rosliny-wodne.pl/podwodne/297-potamogeton-crispus-rdestnica-kedzierzawa.html
http://rosliny-wodne.pl/podwodne/298-potamogeton-lucens-rdestnica-polyskujaca.html
http://rosliny-wodne.pl/podwodne/299-potamogeton-natans-rdestnica-plywajaca.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/288-potamogeton-perfoliatus-rdestnica-przeszyta.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/364-potentilla-palustris-siedmiopalecznik-pieciornik-blotny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/365-ranunculus-lingua-grandiflora-jaskier-wielkokwiatowy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/459-rodgersia-aesculifolia-rodgersja-kasztanowcolistna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/366-rumex-hydrolapathum-szczaw-lancetowaty.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/460-rumex-sanquineus-szczaw-krwistoczerwony.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/368-sagittaria-australis-benni-strzalka-australijska-benni.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/367-sagittaria-florepleno-strzalka-pelnokwiatowa.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/369-sagittaria-gigantea-strzalka-olbrzymia.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/370-sagittaria-latifolia-strzalka-szerokolistna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/371-sagittaria-sagittifolia-strzalka-wodna.html
http://rosliny-wodne.pl/plywajace/405-salvinia-natans-salwinia-plywajaca.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/461-saxifraga-ubridum-variegata-skalnica-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/372-scirpus-lacustris-albenscens-oczeret-jeziorny-bialy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/373-scirpus-lacustris-tabernaemontana-oczeret-jeziorny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/374-scirpus-mucronatus-oczeret-sztyletowaty.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/375-scirpus-tabernaemontanii-zebrinus-oczeret-paskowany.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/462-sedum-alboroseum-mediovariegata-rozchodnik-olbrzymi-pstry.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/376-sium-erectum-marek-szerokolistny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/377-sparganium-erectum-jezoglowka-galezista.html
http://rosliny-wodne.pl/plywajace/406-stratiotes-aloides-osoka-aloesowata.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/378-symphytum-officinale-zywokost-lekarski.html
http://rosliny-wodne.pl/podwodne/407-trapa-natans-kotewka-orzech-wodny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/463-tricyrtis-hirta-variegata-trojsklepka-owlosiona-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/379-trollius-chinensis-pelnik-chinski.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/380-trollius-europeus-pelnik-europejski.html


Typha angustifolia 'Zebratails' - (Pałka wąskolistna "Zebra") 14,08 zł 

Typha angustifolia (Pałka wąskolistna)  4,69 zł 

Typha gracilis ( Pałka delikatna)  4,69 zł 

Typha latifolia (Pałka szerokolistna)  5,63 zł 

Typha latifolia Variegata (Pałka szerokolistna pstra)  16,90 zł 

Typha laxmanii (Pałka wysmukła) 5,63 zł 

Typha minima (Pałka mała) 4,69 zł 

Utricularia vulgaris (Pływacz zwyczajny)  7,51 zł 

Valeriana Officinalis (Kozłek lekarski, waleriana)  8,35 zł 

Veronica beccabunga (Przetacznik bobowniczek)  4,17 zł 

Yucca flaccida Golden Sword ( Juka zwisłolistna "złoty miecz")  31,30 zł 

Yucca glauca (Juka sina)  15,65 zł 

Yucca gloriosa ( Juka wspaniała)  12,52 zł 

Zestaw "Najpiękniejsze lilie wodne"- 1  112,68 zł  

Zestaw "Najpiękniejsze lilie wodne"-2 125,20 zł  

Zestaw konesera  112,68 zł  

Zestaw lilii wodnych  93,90 zł 

Zestaw mini oczko  65,73 zł 

Zestaw naturalistyczny 56,34 zł 

Zestaw oczyszczający 51,64 zł 

Zestaw Ogródek wodny 51,64 zł 

Zestaw Pływający 38,60 zł 

Zestaw podstawowy I 56,34 zł 

Zestaw podstawowy II  65,73 zł 

Zestaw polecany 51,64 zł 

Zestaw stale kwitnący  75,12 zł 

Zestaw strumieniowy  51,64 zł 

Zestaw traw ozdobnych 65,73 zł 

  

http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/382-typha-angustifolia-zebratails-palka-waskolistna-zebra.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/381-typha-angustifolia-palka-waskolistna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/383-typha-gracilis-palka-delikatna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/384-typha-latifolia-palka-szerokolistna.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/385-typha-latifolia-variegata-palka-szerokolistna-pstra.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/386-typha-laxmanii-palka-wysmukla.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/387-typha-minima-palka-mala.html
http://rosliny-wodne.pl/podwodne/300-utricularia-vulgaris-plywacz-zwyczajny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/470-valeriana-officinalis-kozlek-lekarski-waleriana.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/467-veronica-beccabunga-przetacznik-bobowniczek.html?
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/464-yucca-flaccida-golden-sword-juka-zwislolistna-zloty-miecz.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/465-yucca-glauca-juka-sina.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/466-yucca-gloriosa-juka-wspaniala.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/289-zestaw-najpiekniejsze-lilie-wodne-1.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/473-zestaw-najpiekniejsze-lilie-wodne-2.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/388-zestaw-konesera.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-30-120-gleboka/494-zestaw-lilii-wodnych.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/389-zestaw-mini-oczko.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/390-zestaw-naturalistyczny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/391-zestaw-oczyszczajacy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/392-zestaw-ogrodek-wodny.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/408-zestaw-plywajacy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/393-zestaw-podstawowy-i.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/394-zestaw-podstawowy-ii.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/395-zestaw-polecany.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/396-zestaw-stale-kwitnacy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-30-przybrzezna/397-zestaw-strumieniowy.html
http://rosliny-wodne.pl/strefa-0-sucholubna/398-zestaw-traw-ozdobnych.html


 
 
 
 
 


