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FIRMY

ST. SZUKALSKI W BYDGOSZCZY
HURTOWY SKŁAD I HODOWLA NASION

1. Niniejszy cennik unieważnia wszelkie poprzednio wydane oierty i cenniku

2. W interesie kupujących zaznaczam, że zamówienia na nasiona i różne artykuły, na
leży możliwie jak najwcześniej nadsyłać, abym je mógł na czas wykonać.

3. D ^ " Szanowni odbiorcy moi, przez łaskawie udzielone zamówienia iirmie mojej, ak
ceptują niżej wymienione warunki sprzedaży.

4. Sprzedawane u mnie nasiona są pierwszej jakości, jednak nie odpowiadam za wynik
plonu, który jest zależny od wielu czynników, jak gleby, klimatu, umiejętności wysie
wu, hodowli itp.

5. Towaru wydanego lub wysłanego z magazynów moich z powrotem nie przyjmuję
i na inny nie zamieniam. Ewentualne koszty stąd powstałe ponosi zamawiający.

6. Odbiorca winien natychmiast po nadejściu przesyłki wzgl. odbioru towaru takowy zba
dać, a ewentualna reklamacja winna nastąpić odwrotnie O ile reklamacja okaże się
uzasadniona, uwzględniam ją, w szczególności co do siły kiełkowania — najdalej
w przeciągu 14 dni od daty wysyłki towaru.— Po wysiewie nasion, wszelkie gwarancje
udzielone z mej strony — ustają, jak również DBF' za wynik plonów nie przyjmują
żadne) odpowiedzialności.

7. Gwarancję dotyczącą wylubu (kaniaki) w koniczynach lub lucernie, podtrzym uję
w przeciągu 14 dni od daty wysyłki towaru, w którym to czasie wolno kupującemu,
celem wymiany kwestionowanego towaru takowy zwrócić po uprzednim przedłożeniu
urzędowej analizy, stwierdzającej, iż kaniaka w nasieniu się znajduje.

8. Po udowodnieniu, że dostarczone nasiona (specjalnie przy nasionach rolnych)
nie odpowiadały próbie gwarancji, biorę je na swój koszt z powrotem —= I zwracam

należność w wysokości sumy uwidocznionej w rachunku (fakturze) za odnośny towar.
— Za wszelkie inne szkody ponad sumę rachunku, w żadnym wypadku — nie odpo
w iadam .

9. Sprzedaż uskuteczniam zasadniczo za gotówkę loco Bydgoszcz. — T ow ar w y syła m

tylko na wyłączny rachunek i ryzyko zamawiającego, to znaczy, że z chwilą oddania
towaru przez firmę moją do ekspedycji PKP wzgl. Urzędu Pocztowego, — za ew entualne

szkody powstałe w czasie transportu nie biorę żadnej odpowiedzialności.
10. Zastrzegam sobie zmianę cen podanych w niniejszym cenniku, a to wskutek ewentualnej

zmiennej koniunktury — zapewniam jednak Szanownych Odbiorców, że starać się będę
o utrzym anie zawsze jak najniższych cen.

11 K W Ceny za nasiona obliczam następująco: za 1 00 kg. przy odbiorze powyżej
20 kg., za 10 kg. powyżej 5 kg., za 1 kg. powyżej 250 gr., za 100 gr. powyżej
5 0 gr., zaś poniżej 5 0 gramów obliczam po cenach 10 gramowych.

12. Koszty opakowania i opłat pocztowych ponoszą Szanowni Odbiorcy. opakow ań pa
pierowych, kartonowych i worków nie przyjmuję z powrotem.

13. W razie niewykupienia zamówionej przesyłki, zamawiający ponosi pełna

powiedzialność prawną za wynikające z. tego tytułu straty.

14. Przy przesyłkach za pobraniem pocztowym — rachunek znajdować się będzie zawWn

wewnątrz przesyłki, zaś przy wysyłkach kolejowych, i tak zwanych „Próbach bez w a r 

tości" rachunek wysyłam oddzielną pocztą.
15. Miejscem d opełnienia obopólnych zobowiązań jest Bydgoszcz. —- Wszelkie ewentualne

spo ry za łatw ia Sąd Rozjemczy p rzy Giełdzie Zbożowo-Towarowej w Bydgoszczy lyj)
Sąd Grodzki w Bydgoszczy. z poważaniem

Bydgoszcz, w styczniu 1938 r. ST. SZlIKA

Ws*eIftiepnedtnM * nin. cennifta - loshifgam pranmie.



T.

śm^Mk Posiadaczom kanarków

mtf i innych ptaszków
9

' f^iT poiecam

3 rewelacyjne środki,
które winny być stale stosowane w każdej hodowli kanarków.

1. BALNEUM

Skuteczny środek kąpielowy do tępienia
pasożytów u kanarków i t. p. ptaków

butelka o zawart, 30 gr zł 0,85
2. SALUS

Dezynfekcyjny proszek przeciw płaszczyń-
cowi i innym pasożytom, gnębiącym kanarka
i inne ptaszki hodowane w klatkach

pudełko rozpylające o zawart. 10 gr ntto zł 0,50

3. SMAKOŁYK

Zdrowotny dodatek do codziennego pokarmu
dla młodych i starszych kanarków

torebka o zawart. 10 gr ntto zł 0,30

Nakleić j
znaczek j

pocztowy j
za15gr

i

Do firmy

St. Szukalski
Hurtowy Skład Nasion

Bydgoszcz
Skrytka pooztowa 25

to zdrowotni; pokarm óla kanarków.

\ Nakleić

i znaczek

j pocztowy
i za15gr

Do firmy

St. Szukalski
Hurtowy Skład Nasion

Bydgoszcz
Skrytka pocztowa 26



Niniejszym proszę o wysłanie odwrotną pocztą poniżej wyszcze
gólnione artykuły, wypisanez„Cennika Gł6wnego“ na1939r.

Należność za towar, portorium i opakowanie zł -

......... .

JBĘgT proszę pobrać przez zaliczenie pocztowe.
Olwaga: Galą kwotę wraz z kosztam i wysyłki można

wpłacić w najbliższym Olrzęózie P ocztowym na moje konto
WP.K.O. lir 206263. 'fgĘf Przy wysyłaniu pieniędzy
proszę przeznaczyć odpowiednią kwotę z ł ...................g r ..............

na portorium i opakowanie.

ilość WYSZCZEGÓLNIENIE
CENA

zł gr

---

---

Adres
zamawiającego *

Imię i nazwisko .................. ......................

Zamieszkanie
_____________________

Poczta ..........................*. .. .. .. .. .. .. .. .. Powiat

St. kolej. ............................. Województwo

Niniejszym proszę o wysłanie odwrotną pocztą poniżej wyszcze
gólnione artykuły, wypisane z „Cennika Głównego1*na 1939y.

Należność za towar, portorium i opakowanie zł —• ■s
M T proszę pobrać przez zaliczenie pocztowe.

01waga: Gałą kwotę wraz z kosztam i wysyłki można

wpłacić w najbliższym Olrzędzie P ocztowym na moje konto
WP.K. Oa nr 206263. P rz y wysyłaniu pieniędzy
proszę przeznaczyć odpowiednią kwotę z ł ....................a r ...........

na portorium i opakowanie.

ilość WYSZCZEGÓLNIENIE
CENA

zł 1?r

Adres
zamawiającego;

Imię i nazwisko

Zamieszkanie...............................................

Poczta ........................................ Powiat

St, kolej.................................... Województwo



SI. S Z Ę J H A L S

3-furtoroy skład i hodorola nasion

BYDGOSZCZ
JHurtoroe składy nasion i biura

ulica DWORCOWA 8
^Telefon centrali no Bydgoszczy nr 3 8 - 3 9

Ofó ęjęj n

C e n n ik N a s io n

oraz

Narzędzi i przyborów ogrodniczych

rok

STALE FILIE:

Sdiinia

ul. Starowiejska nr 3 2

Telefon nr 32-48

®ttWMdzicąeiz

Rynek 18

§5

fOiidgoszez

Rynek
Marsz. Piłsudskiego 27

(Dogodny punkt dla przyjeż
dżających autobusami).

Własny gmach centrali w Bydgoszczy

Adres do listów:

Bydgoszcz
Skrytka pocztowa 2 5

Adres dla telegramów:
„Szukalski, Bydgoszcz"

Konta czekowe:

Pocztowa Kasa Oszczędności
Poznań Nr 206263

Konta bankowe:

Bank Związku
Spółek Zarobkowych
Oddział Bydgoszcz

i&Ł-mmjrWai*Miktkemdiuip r z e m y s łu n tie lli. &omow:xa.
JFtliastofic£qce l%TOOO mress^ańcóro.
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Wszystkie nasiona w arz y w ................................... 3 —32
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Groszki łuskowe i marszczone................................... 34

Fasola karłowa zielono-strączkowa........................... 35

Fasola karłowa żółto-strączkowai B ó b ......................36

Fasola tyczkowa, ozdobna i kukurydza •••. 37
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Lucerna i koniczyny •

........................................... 40
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........................... 4^
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Mój znak firmowy

gwarantuje dobroć moich nasion

OOszystkie torebki z nasiona
mi kwiatów i warzyw„ które

z moich składów wychodzą,
są zaopatrzone powyższym

znakiem.
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Nasiona kwiatów gruntowych jedno
rocznych (alfa b e ty c z n ie ) ........................ 51—93
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Nasiona kwiatów dwuletnich i trwałych do
zasuszania • 109

Nasiona bratków i fiołków ..........................110—111
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Nasiona roślin doniczkowych kwitnących:
Begonie, Cinerarie, Cyclameny, Gloxi-

nie, Primule •
.................................... 112—117
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Stale czynne nowoczesne aparaty dla oceny
wszelKicłi sprzedawanych nasion w firmie mojej.
ODzorowo prowadzone plantacje nasion na ogólnei przestrzeni 125 ha.

Prośba do Sz. odbiorców niniejszego cennika ^

Wydanie niniejszego cennika związane jest ze znacznym nakładem kosztów.

To też zwracam się do Szan. Odbiorców z uprzejmą prośbą, ażeby w wy
padku niekorzystania z cenn ka, takowego nie niszczyli ale wręczali go

Swoim zainteresowanym znajomym.

Czcionkami Drukarni Bydgoskiej Sp. Akc. Poznańska 12-14. Nakładem firmy St. Szukalski, Bydgoszcz,



WYBOROWE MflSIOHfl WARZYW
do hodowli inspektowej i gruntowej.
^Wszelkie gatunki nasion sprzedawane przez firmę moiq. są o gwarantowanej i spraw
dzonej (w c/„) sile kietkowania — które to przed rozsprzeóażą badam w moim labo-

ratorium na speci. aparatach (kiełkownikachi. OJiezależme od oowpższegn nadmienić

sobie pozwolę, że za dostarczanie moim Odbiorcom pierwszorzędnych nasion,

otrzymwę od nich stale liczne podziękowania i uznania, które świadczą na/dobitniej
o nailepszei jakości nasion u mnie zakupionych

Wieloletnia

specjalność
mojej firmy

Wieloletnia

specjalność
mo;ei firmyNasiona kalafiorów

Wszystkie odmiany kalafiorów sprowadzam w dużych ilościach wprost od hodowców duń
skich i holenderskich, którzy jak wiadomo, są najlepszymi hodowcami nasion warzywnych,

jak: kalafiory, kapusty, rzodkiewki, pomidory i inno.

HOCF* §atunki najwcześniejsze wysiewa się począwszy od stycznia, zaś letnie i jesienne od połowy
kwietnia do czerwca, — Ola i/4 ha wysiewa się okoio 150 gramów

Jeden z moicfkstaluctkodhio re óir donosi:
„ Jestem bardzo zadowolony z przysłanych mi nasion.
Zwłaszcza kalafiory udały mi się w tym toku wsoaniale.

OOyrażam niniejszym podziękowanie Szan. firmie".
~R.ę. QV. <B.

Fotografia zadowolonego warzyw nika i hodowcy
„Kalafiorów Erfurckich“. — Rezultaty te osiągnął on dzięki
dobremu nasieniu, zakupionemu w firmie mojej.

KALAFIORY

ERFURCKIE KARŁOWE
(Erfurter Zwerg)

Najwcześniejsze z pomiędzy
wczesnych odmian.

Erfurckie karłowe — oryginalne
54. ELITE . Ściśle selekcjonowane

i zbierane tylko z prawdziwych
pięknych typowych mateczni
ków.1kgzł200,— 100gzł25,—
10gzł3,— Porcja zł 0,40

Erfurckie Irarlowe
55. I WYBÓR — prawdziwe, naj

wcześniejsze inspektowe i grun
towe o czysto-bialych delikat
nych różach.

Dobry gatunek dla ogrod
ników handlowych.
1 kg zł 120,— 100 g zł 15,—
10gzł2,— Porcja zł 0,30

2 roghór foatafiorón?
ewfuTC&icfk podany jest na 5 str.



KuM a fio ru odmiany najwcześniejsze

Kalafiory
„Excelsior"
olbrzymie, karłowe

najwcześniejsze
Chluba wszystkich in

spektowych igrunto-

wych odmian; gatunek
ten winien być w każ
dym postępowym go
spodarstwie ogrodni-
czym wypróbowany.

1 kg zł 500,—
100 gr zł 55,—
10 gr zł 6,50

Porcja zł 0,70

H ELIO S oryginalne duńskie

Wcześniejsze o 10 dni od Erfurckich i Śnie
żnej Kuli. W ogrodnictwach handlowych są
od daw na bardzo rozpowszechnione.

Oryginalne nasiona kalafiorów „HELIOS"
sprzedaję w pudełkach blaszanych — napeł
nionych i szczelnie zalutowanych przez ho
dowcę w Kopenhadze.
10 gramów w oryg. opak. kosztuje zł 4,60
40a. Kalafiory Helios — oryginalne duńskie.

Luzem — pakowane w moich zakł.
100 g zł 32,— 10 g zł 4,20 Porcja zł 0,45

42. »&3iałąji Cttprzijm" (White Giant).
Prawdziwy typowy gatunek.

Tworzy nadzwyczaj wielkie, ścisłe, śnieżno
białe róże — dorastające do 2 0 cm średnicy, za
kryte silnie krótkimi liśćmi. Wczesnym doj
rzewaniem i wielkością główek, zasługują na

szczególne wyróżnienie.
1kgzł250,— 100gzł35,— 10gzł4,50

Porcja zł 0,50
43. R M T 3L Wypróbowana nswość ostatnich lat

Nadają się dobrze do wczesnej uprawy w

inspektach, a także do upraw y wiosennej,, le
tniej i Jesiennej. Łatwo zimują, ściśle bezkon
kurencyjny i odporny gatunek na susze i duże

upały. Jednym słowem „kalafior przyszłości",
godny wypróbowania i polecenia.

100 g zł 100,— 10 g zł 12,— Porcja zł 1,40
45, karłowe najwcześniejsze

O lśniąco białych, wielkich i foremnych ró
żach. nap" W świecie ogrodniczym są od wielu
lat zaprowadzone i bardzo cenione.

1kgzł170,— 100gzł20,— 10gzł3,—
Porcja zł 0,35

2 nowe wartościowe odmiany,
jakie rynek nasienny w ostatnim czasie pozyskał.
46. O JĘkMMA. Nowa specjalność duńska.

Gatunek ten jest tylko mniej więcej o 10
dni późniejszy od erfurckich karłowych. W o
bec czego zaliczane są do klasy wczesnych
odmian. Główki różane m ają bardzo duże
i wyrównane błyszcząco śnieżno-białe, zakry
te silnie dużymi i grubymi liśćmi, które je
znakomicie chronią przed suszami i skwar
nymi dniami Godne polecenia próbnej
hodowli. 100 g zł 50,— 10 g zł 6,— Porcja zł 0,70
47. Niezrównane,

karłowe, krótkolistne i najwcześniejsze.
Jest to t. zw. „ Sport” holenderskich od

mian. Wyhodowane zostały drogą wieloletniej
selekcji z odmian Erfurckich i Śnieżnej kuli.

Wyróżniają się nieporównaną wczesnością
i wspaniałością silnie zwartych delikatnych
śnieżnych główek. Wyborne do wczesnej upra
wy na gruncie. Można je śmiało polecić ho
dowcom w arzyw (specjalistom).

100 g zł 22,— 10 g zł 2,80 Porcja zł 0,40
50. „śnieżna 3£u?«i“ — extra —

Karłowe, najwcześniejsze, wydają tak w in
spekcie, jak i w gruncie wielkie, ścisłe, śnież
no-białe róże. Znana i ulubiona odmiana

ogrodników handlowych.
1kgzł120— 100gzł15,— 10gzł2,—

Porcja zł 0,30
52. ^seściofii^odniorre (Sechswochen)

Nadzwyczaj wczesne, o pięknych, dużych,
białych różach. Dobre do inspektów oraz

odporne n a susze i upały.
1 kg zł 120,— 100 g zł 15,— 10gzł2,—

Porcjia zł 0,30

4



Kalafiory
56 —

Erffurckie, karłowe II. wybór
o w ielkich śnieżno-białych różach,
DOT* dobre do późniejszej hodowli
inspektowej i gruntowej .

1kgzł98, 100 g zł 12,—
10gzł1,70 Porcja zł 0,25

57 Kopenhaskie targowe — wczesne

Pierwszorzędna inspektowa i wczesna

duńska odmiana o dużych, śnieżno-białych
główkach. Odporna na rozmaite zmiany atmo
sferyczne. 1 kg zł 320,— 100 g zł 36,—

10gzł4,— Porcja zł 0,50
58 Jlzj*Mtw§£fcie

Wczesne, o w ielkich, ścisłych, czysto-białych
różach. Dat?" Do masowej uprawy. 1 kg zł 60,—

100gzł7,— 10gzł1,— Porcja zł 0,20
60.

„(FwiwnwMS**ircsesne-^arfoirre
Wyborowa włoska odmiana, wyrastajląca

bardzo nisko, tworzy dość duże główki o czy
sto-białych różach. □Sp" Dobra na rozsadę do

dalszej sprzedaży. 1kgzł65,—
100gzł8,— 10gzł1,20 Porcja zł 0,20

odmiany średnio-wczesne

62 gz&rąjfro f

Wyborna odmiana, nadająca się do później
szej! hodowli w ciągu lata. Główki m ają duże,
śnieżno-białe,, zakryte silnie liśćmi. Są bardzo

odporne na suszę i upały. Zasługują na szer
sze zainteresowanie. 1 kg zł 180,—

100 g zł 25,— 10 g zł 3,20. Porcja zł 0,40

63 „Jfóristfal" średnio-raczesne
o dużych krystaliczno-blałych różach.

CUP" Nieprześcigniony i od paru lat wypró
bowany specjalny gatunek, nadający si~ świe
tnie do hodowli gruntowej — począwszy od

maja do lipca. 1 kg zł 250,—
100 g zł 32,— 10gzł4,— Porcja zł 0,50

_____________________

65 '

ID m imsfkie eksportowe, olbrzymie.
oryginalne, karłowe, średnio-wczesne,

o wielkich, twardych, białych różach i du
żych, zakręconych liściach. Nadzwyczaj wy
trzymałe na letnie i jesienne chłody. N aj
lepsze i jedyne do wysiewu na późniejsze,
tji. w miesiącach od majia do lipca.

Nasiona zbierane z typowrc’ elit.
1 kg zł 175,— 100 g zł 20,—
10 g zł 2.40_______________ P o rcj a zł 0,30

Nowość S

53

Oryginalne kalafiory
Dippe’go „£>rfolg“

Jest to pierwszorzędna odmiana

poszukiwana stale przez każdego
hodowcę jarzyn. Mogą być wysie
w an e począwszy od lutego do poło
wy lata. Mało jest podobnycl od
mian, aby co do wielkości główek,
które są zupełnie śnieżno-białe,
mogły tej nowej odmianie dorów
nać. Kalafiory Erfolg, obfitują w

silne i zwięzłe ulistnienie, które je
chroni przed skwarnymi upałami
i suszami. Każde warzywnictwo
handlowe winno wypróbować tą

nową wartościową odmianę.

100 g zł 60,— 10gzł7,—
Porcja zł 0,75

Póżno-jesierme odmiany Kalafiorów
70 Algierskie
o lśniących, dużych, białych
główkach. Znakomite.

1kgzł62,— 100 g zł 6,80
10 g zł 0,90 Porcja zł 0,15

80FranRfurcKie olbrzymie,jesieńae
Dobra odmiana gruntu .✓a, o wiel
kich głowach i dużych liściach.

Sadzić w 1 m odstępach.
1kgzł43,— 100 g zł 4,50
10gzł0,60 Porcja zł 0,15

86Non plus ultra

Nadzwyczaj wielkie o

ładnych, czysto-biał. różach.

1kgzł42,— 100 g zł 4,60
10 g zł 0,50 Porcja zł 0,10

5



KAPUSIA ślowios<q

Jćapusta <Ż)ytmarska Jćapusta <Brunświcka

MAftAIminii

ZKapusta ^Kopenhaska

.Wcześniejsze odmiany kapust wysiewa się na początku lutego do marca w dobrze przygoto
w any ciepły inspekt. Przy wysiewie nasion zważać należy, aby wysiew nie był zbyt gęsty.
Odmiany późne, przeznaczone do użytku domowego, wysiewa się w połowie kwietnia do

maja w inspekcie chłodnym wzgL w gruncie na rozsadniku. Wczesne odmiany kapust moż
na wysadzać do gruntu już w kwietniu, jak tylko minie obawa mrozów — w odstępach
co 40 cm w dobrze uprawionej ziemi, którą trzeba możliwie w jesieni dobrze nawozić.

Późniejsze odmiany wysadza się do gruntu od maja do czerwca w odstępach 60—70 cm.

Odmiany wczesne i najwcześniejsze
OZowy niezawodny handlowy gatunek.

86. f i i h e r n a okrągła, ścisła, olbrzymia.
Najwcześniejsza z pomiędzy wszystkich
wczesnych odmian. Do użytku można ści
nać już z początkiem lipca, a w sprzyja
jących warunkach nawet wcześniej.
100 g zł 20,— 10 g zł 2,60 Porcja zł 0,40

89. GPicmszĘfZ6 ióv.

okrągła, twarda, olbrzymia, bardzo wcze
sna. — Wcześniejsza o 2 tygodnie od

Dytmarskiej najwcześniejszej
1kgzł25,— 100gzł3,— 10gzł0,40

90. £r#urcft«s ircsesna

0 małych, ścisłych, twardych, nie pękają
cych głowach. □SP" Posiada dużo odżyw
czych witamin.

ljsg zł 20,— 100gzł2,50 10g zł0,35
'Wiedeństza

najwcześniejsza extra. Wyśmienita do pę
dzenia i wczesnej hodowli.

1kgzł28,— 100gzł3,50 10g zł0,50
100.Diiim crs^a —nairoc^eśnleissa

ulepszona, prawdziwa, o wielkich, ści
słych, ciężkich głowach. (Ditm. Treib).

Specjalny gatunek dla handlujących
wczesnymi warzywami.

1kgzł24— i00gzł2,80 10g zł0,40

102. £>mtmawsfia
średnio-wczesna, o podobnych zaletach
poprzedniej. W Poznańskim i na Pomo
rzu w dużych ilościach hodowana.

1kgzł22,— 100gzł2,50 10gzł0,30

105. 'Warszanisfia
najwcześniejsza — prawdziwa, o głowach
owalnych, średniej wielkości. — Na ryn
kach centralnej Polski prawie że najwię
cej hodowana.

1kg zł28,— 100 gzł3,20 10gzł0,45
HO. J^openfiasfiatorbowa

bardzo wczesna (Lipcówka). Dobra duń
ska odmiana do wczesnej uprawy.
EB&AF" Standardowa, ściśle selekcjonowana.

1kg zł20.— 100 g zł2,60 10gzł0,40

112. CZERWCÓWKA, olbrzymia. Jedna z n aj
wcześniejszych odmian. Tworzy głowy
duże, okrągłe, ścisłe i nie pękające. W y
siana w styczniu—lutym i wysadzona
wczas do gruntu, wydaje pierwsze
zbiory już w czerwcu.

1kg zł21,— 100gzł2,70 10gzł0,40

Na 1 hektar (na rozsadę) wysiewa się z odmian wczesnych 34 kg, z odmian późnych
1 kg nasienia. Pod jedno okno inspektowe wysiewa się 15—20 g nasienia. Jedno okno in
spektowe kapusty sianej daje około 1000—1500 sztuk rozsady. Na obsadzenie pół hektara

ziemi potrzeba 12 okien, czyli 3 skrzynie dobrej, pikowanej rozsady. _________
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i!i
utowiasta- liała

Sława imm

Bardzo wczesna,

0 dużych, ścisłych
1 ciężkich gło
wach. Wy
borna, letnia, ta r 
gowa odmiana, w

ostatnim czasie
bardzo pokupna.

1kgzł14,—
100 g zł 1,80

10gzł0,25

Odmiany późne, zimowe—masowo

115. Jim a g e r, na niskich głąbach, późna,
0 ciężkich i ścisłych główkach. N ajtrw alsza

w przechowaniu na zimę. CUP" Nasiona

oryginalne duńskie pochodzą wprost od

hodowcy, który w roku 1835 po raz pierw
szy tą odmianę wprowadził na rynki świat.

1kgzł20,— 100gzł2,80 10gzł0,35

hodowane, przydatne do kiszenia
116. Jtnsasgar

na niskich głąbach, późna — 1-szy odsiew.

Tych samych zalet co oryginalna.
1kgzł16.— 100gzł2,— 10gzł0,3t

120.BB£WMSWICKA

późna o wielkich, silnie spłaszczonych,
twardych i nie pękających głowach. Naj
lepsza odmiana do hodowli na niskich

glebach.
1kgzł13,— 100gzł1,70 10gzł0,25

Do wciesnielszego podhodowania młodych rsślinsk warzywnych w inspekcie,
szklarni i t. p. pomieszczeniu a nawet w odpowiednio przygotowanym gruncie, polecani

Specjalne doniczki lekturowe
które służą dla: kalafiorów, kapust, kalarep, pomidorów i innych wczesnych warzyw.

Opisy i ceny są podane w dziale (JpKZĘfbOWÓttf

Kapusta g«°.?yiasła
bialca

Magdeburska
Późna, o wielkich pła-
sko-okrągłych głowach
Najlepsza do uprawy

polnej i kiszenia.

1kgzł12,—
100 g zł 1,50

10gzł0,20

Pchełkę ziemna
na roślinach kalafiorów, ka
pustnych i innych pokre
wnych —niszczy radykalnie
,»RASSlCOŁ“

DÓB* za pomocą opylania
Oryg. puszka 1 kg zł 5, —

7



KAPUSTA
głowiasta

czerwona
na sałaty

(iTłotkohl)

Uprawa taka jak kapusty białej.

08Br Na 7, ha czyli 1 morgą

magdeburską potrzeba wy
siać na rozsadę 7, kg nasienia

130. Jffaco, najwcześniejsza —1-szej klasy
— Odmiana o głowach średniej wielkości,
twardych, ciężkich, krwisto-czerwonych.
'jar* Najlepsza na użytek letni i jesien
ny. — Nasiona oryginalne duńskie.
1kg zł58— 100 gzł6,50 10gzł0,80

135. Łrfurcfza, najwcześniejsza, selek
cyjna — o małych okrągłych, bardzo ści
słych, krwisto czerwonych, delikatnych
główkach. 100gzł3,— 10gzł0,40

HO. (fkerls m eikai, średnio-wczesna. Tworzy
główki zupełnie okrągłe, średniej wiel
kości, bardzo ciemne i twarde. Na
leży ją rzadko sadzić.
1 kg zł23,— 100 g zł 2,70 10 g zł0,40

145. X c n ii, średnio-wczesna, o twardych
głowach ciemno-krwisto-czerwonej bar
wy. .Tedna z najlepszych targowych od
mian.
1kg zł28,— 100 g zł 3,30 10 g zł0,45

150. Ztąftawsfka . olbrzymia, średnio-wcze
sna, ciemno-czerwona, rynkow a odmiana.

1kg zł24,— 100 g zł 2,80 10 g zł0,40

155. JfttUWZfństzOL g lo r r a (Mohrenkopf),

średnio-wczesna, o wielkich, ciężkich,
ścisłych czarno-czerwonych głowach.

Jedna z lepszych sałat, odmian.

1kgzł26,— 100gzł3,20 10gzł0,45
153. 3f£isscndw ujpf, późna, duńska — o wiel

kich, okrągłych, ścisłych i ciężkich gło
wach ciemno-niebieskiej barwy. Hodo
wana w dobrych warunkach, wiąże gło
wy wcześnie — dorastające od 5— 6 kg
każda.

1kgzł30,— 100 gzł 3,6010 g zł0,50

160. Jfi&femdcwsfza wielka, późna, krwi-

sto-czerwona. □W * Poszukiwana i dobra
do przechow. Sadzić w 50 cm odstępach.
1kgzł32,— 100g zł 3,80 10 g zł 0,55

162. Kamienna głowa, — duńska, późna,
0 wielkich, bardzotwardych, ciemno
czerwonych głowach. Szlachetny gatunek.
1k£zł26,— 100g zł 3,20 10 g zł 0,45

Kapusta różyczkowa (brukselska)
(Rosenkohi oder Sprossenkohi)

190. AIGBURTH, pólwysoka, o dużych plennych główk.
1kgzł18,— 100 g zł2,20 *10 g zł 0,30

195. HERKULES, średnia-wysoka, posiada głąb gruby
z licznymi ścisłymi główkami. Dobrze się przech.
1kgzł16,— 100 gzł2,— 10 gzł0,25

198. & e st & "Viet — wysoka — wczesna, wyrastająca do

80 cm, o licznych dość dużych i ścisłych ciemno
zielonych główeczkach — delikatnych w smaku.

1kgzł15,— 100gzł2,—
’ 10 gzł 0,25

2 0 0 . ttwwM&scIsfka, wysoka, — bardzo wytrzymała
m r znakomita odmiana, przynosi duże zbiory
1kgzł14,— 100 g zł 1,80 10gzł0,25

205. £vfu rc:tza , pólwysoka, ulepszona o niewielkich, ści-

ścisłych główeczkach. Dobry gatunek handlowy.
1kgzł16,— 100gzł2,— 10 gzł 0,30

208. SPIRAL (spiralowa), średnio-wysoka, nowa holen
derska odmiana, wydająca nadzwyczaj bogate plony.
1kgzł16,— 100gzł2,— 10 gzł 0,38



^Księżniczka zimowych Żelazna głowa

Hu pusgiławiusicawwłusHu
(ODirsing oóer Savoyerkohl).

165.

168.

Adwent, najwcześniejsza — Nadreńska.

Ukazuje się na targach o dwa ty
godnie wcześniej od innych odmian. W y
siana z końcem sierpnia i późną jesie-
nią, lekko nakryta, wydaje wczesne

zbiory już z końcem maja.
1kgzł 28,100gzł3,50 10 g zł0,50
WIEDEŃSKA, niska, najwcześniejsza
(Wiener Treib), żółto-zielona, kędzierża-
wa. Jedna z najlepszych inspektowych
i gruntowych odmian.

1kgzł 20,— 100gzł2,50 10 g zł0,35
fmimimiiimiiiiiiiiniiiHmimiimiimiiiiimmiiiiiiHłiiimimmiiHiiiHiin

170. Żelazna 9łOW3 (Eisenkopf), bardzo wcze
sna i największa. Wiąże główki ścisłe,
ciężkie i nie pękająee.

1kgzł U—100gzł1,80 10 g zł0,25
mmii

172. Dwumiesięczna — (Zweimonats), najw cze
śniejsza, o silnie zwartych główkach,
najlepsza do wczesnej hodowli w inspek
tach i na gruncie.

1kg zł22,— 100gzł2,60 10gzł0,35

175, Uimska, niska — najwcześniejsza,
zielona, pierwszorzędna odmiana do wcze
snej hodowli.

1kg zł15,— 100gzł1,80 10gzł0,25

180. VERTUS, późna, o w ielkich, zielonych,
silnie fryzowanych głowach, znana han
dlowa odmiana.

1kgzł15,— 100gzł1,80 10gzł0,25
182. KSIĘŻNICZKA ZIMOWYCH (Winterfu rst)

ciemno-zielona, trochę kędzierżawa, n aj
późniejsza z dotychczas znanych odmian.
□WF" Doskonała na zimowy użytek.
1kg zł18,— 100g zł2,30 10gzł0,30

Kapusta chińska
Sałatowa „Pe ■

kantońska żółto
Tsai“

■ zielona

Do wysiewu począwszy od lipca, przy wcześniejszym
wysiewie wystrzela w nasienie. Do użytku jest go
towa po 8 —10 tyg. Tworzy główki wydłużone w

kształcie granata. 1 kg zł 16,— 100 g zł 2,— 10 g 0,25

JARnoz zim om

(<Blatter- oóer §riinkohl)
Wysiewa się od maja do czerwca.

210. Jfaw m uż misfei zielony, fryzowany
1kgzł10,— 100 g zł 1,20 10gzł0,20

215. Jarmuż p ółw y s oki zielony, fryzowany
1kgzł10,— 100 g zł 1,20 10gzł0,20

Jarmuż
wysoki

zielony
fryzowany

220. jfaYIYl11Ż — ozdobny—dekoracyjny

o liściach silnie fryzowanych, w przeróżnych
odmianach mieszanych. 100 g zł 1,80 10 g 0,25

1kgzł10,—
100grzł1,20
10grzł0,20
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KALAREPA
W siew a się o każdej porze roku

225

Jinśielsfka
(Engl. weisser Glasskohlrabi).

Bardzo wczesna, drobnolistna i de
likatna, szkląca. Dostarcza znacz
nie większych zbiorów od innych
odmian. W ogóle jest nie do zastą
pienia w wczesnej inspektowej
i gruntowej hodowli. □BP" Nie

podlega łykowaceniu.
1kgzł12,— 100 g zł 1,60

10gzł0,25
228.

Angielska, niebieska, wczesna

szkląca, drobnolistna, znakomita.

1kgzł22,— 100 g zł 2,60
10gzł0,40

230. Non plus ultra, biała, najwcześniejsza,
małolistna, bardzo delikatna, doskonała
do wczesnej inspekjtowej hodowli.

[ * "

Dojrzewa o 2 tygodnie wcześniej od

Wiedeńskiej. 100 g zł 4,— 10gzł0,60
232. Delikates, biała, oryginalna, wczesna i de

likatna, małolistna, doskonała do ho
dowli inspektowej i gruntowej.
1kgzł20,— 100gzł2,60 10gzł0,40

234. Dreienbrunnen (Erfurcka), prawdziwa,
biała, wczesna, bardzo delikatna, dobra
do pędzenia n a wczesną tak w inspekcie
jak i w gruncie.
1kgzł25,— 100gzł3,— 10gzł0,45

238. Goliat, biała, ulepszona, olbrzymia, późna,
najlepsza do hodowli w gruncie.
1kgzł17,— 100gzł2,30 10gzł0,35

240. Goliat, niebieska, ulepszona, olbrzymia,
późna, CUP" tylko do gruntu.
1kgzł17,— 100 g zł2,— 10gzł0,30

242. Wiedeńska, biała (Wiener weisser Glass-

kohlrabi), szkląca, najwcześniejsza, mało-
listna, w yborna do wczesnej hodowli. —

W ogrodnictwie dużo hodowana.

1kgzł26,— 100 g zł2,80 10 g zł 0,40
243. Wiedeńska, niebieska (Wiener blauer

Glasskohlrabi), najwcześniejsza.
□BP" Tych samych zalet co poprzednia.
1kgzł24— ICOgzł2,60 1Cgzł0,40

PRAGAdopędzenia
srebrzysto - biała najwcześniejsza.

(Prager Treib)
Bardzo delikatna, małolistna, od
porna na wczesne przymrozki
i rozmaite wpływy atmosferyczne.
□BP" Specjalny, czecho-słowackiego
pochodzenia gatunek, nadający się
tylko do wczesnej hodowli w in

spektach i w gruncie.
264. Praga — nasiona luźne

100 g zł 18,— 10 gzł2,40
Porcja zł 0,50

247. Praga. — W oryginalnym opa
kowaniu. □■£ " Torebki są

napełniane przez hodowcę
w Pradze czeskiej i tamże

automatycznie zamykane.
______

Na torebkach znaiduty się ________

opisy w języku niemieckim,

5gzł2,— 10gzł3,80
Q7asiona tych dwóch odmian sa ory
ginalne — importowane wprost oó

hodowcy spectnbsty z QDragiczeskiej.

Oliebieskte gatunki
kalarep nie lękowa
cieią (ótzewieią )
tak szybko jak bia
łe: poleca się je
szczególniej óo

fabrykacji konserw

Mój znak firmowy

gwarantujący
dobroć moich nasion

10



f&ru6ien> stołow a

(Kohlruben oder Wrucken) Ceny zmienne

Na V4 ha na rozsadę wysiewa się 250 g, ikg| K1hip
zaś rzutem 3—5 kg. — Drylem 2% kg. złotych

P O T Nasiona wyhodowane z rozsady
250. Smalcowa, hiala, krótkolistna .

*
. 9,- 1,50 0,25

252. Smalcowa, żółta, krótkolistna . . . 8- 1,20 0,20

255. Perfection, żółta, delikatna, gładka .

'JS8?" Jedna z lepszych kuchennych odm. 8 - 1,20 0,20

258. Hoffmana, biała, olbrzymia ....
9—1,50 0,25

260. Hoffmana, żółta, olbrzymia ....
71,— 0,20

IMAUCHĘW-KAROTA"n y do wczesnejhodowli
265 Ej

Pańska-Inwa (
inspektowa kulista =s
— najwcześniejsza. ==

(tyjansec OTlarkt) =

Ulubiona odmiana, |=

służy przeważnie do ==

wczes. hodowli insp. =

1kgzł20,— 1

100gzł 2,40=
10gzł 0,40=

266

Paryska do pędzenia „Grelot“
najkrótsza, gruba, tępa, dobra do zapraw.

(ęjarisec ^reib)

Wyborna odmiana rynkowa do hodowli in
spektowej i gruntowej. GPOP* Trochę krótsza
od Duwickiej, lecz znacznie słodsza.

1kgzł26,— 100gzł3,20 10gzł0,45

268

DuwicKa
krótka - wcze
sna — słodka,
znacznie dłuższa

•{^ i grubsza od pa-
rYskiej ,.Grelot“
J est uważana za

'i najlepszą z wcze-

snych. inspekto-
iir•, wych odmian.

ij'1kg12,-
100 g 1,60

10 g 0,20

Geurande
krótka, bardzo gruba,

ciem no-czerwona

Pierwszorzędna od

miana do hodowli in

spektowej.
1kgzł12,—

100 g zł 1,60
10gzł 0,20

270 M A R O I A „Gonsenheimska**

Średnio-długa, bardzo wczesna, czerwona. I GPBP* Ulubiona odmiana warzywników.
Wyborna do hodowli inspektowej i gruntowej. j W zachodniej Polsce jest masowo hodowana.

1kgzł26,— 100gzł3,— 10gzł0,50

11

272 Karota Holenderska

Bardzo wczesna

krótka odmiana
o ładnym, czer
wonym zaoar-

wieniu.

Dobra
również

do

uprawy

grunto
wej.
1kg

zł 16,—

160 g
zł2—

10g
zł 0,3©



Marchew odmiany
półdługie

275 Marchew Nantejska „Touchon"
pÓfriługCE, Wt)£zesna, — Selekcyjna —

Cylindryczna i tępo zakończona o ceglasto-czer-
wonej barwie. Najwięcej rozpowszechniona w ho
dowli na wielką skalę. Nasiona pochodzą z pier
wszorzędnej holenderskiej hodowli. ZHP" Wypró
bowany gatunek dla pp. ogrodników handlowych.
1kgzł15,— 100 g zł 1,80 10gzł0,25

276. Marchew Nantejska, półdługa, ulepszo na

ceglasto-czerwona. Kontrolowanej hodowli.

1kgzł12,— 100 g zł 1,50 10gzł0,20

Pole kwitnących nasienników marchwi nantejskiej
(Jedna z wielu moich licznych plantacyi).

279.

Marchew
Vertou

pól dłużni
slożhoirafce,
zupeime bez serca.

Nadzwyczaj soczysta i de
likatnego smaku. — Fa
chowcy oceniają ją, że jest
znacznie wcześniejsza i

lepsza od Nantejskiej.
Wypróbowana przed

dwoma laty na moich po
lach doświadczalnych.
1kgzł18,—100gzł2,40

10gzł0,30

12



- Marchew Amsterdamska
— póldluća —

wczesna czerwona

Delikatna o bardzo

krótkiej naci i prawie
że bez rdzenia. Szcze
gólnie polecenia godna
do wczesnej hodowli

gruntowej.
1kgzł20,—

100 g zł 2,40
10gzł0,35

280

Ułorcfieii) ioiidi/ńs& a
tawśorwa

półdługa, tępa, czerwona, soczysta
(Jiaro tten JSondoner OTlarkt)

Podobna do Nantejskiej, lecz trochę krótsza,
śpiczasto zakończona i bez rdzenia.

□Bp" Znana i dobra odmiana handlowa.

1kgzł11,— 100 g zł 1,50 10gzł0,20

277

J7foarcfiera> Uravx^/urc^a
Średnio-długa, ciemno-czerwona.

Bardzo słodka. Jedna z najlepszych do

wczesnej gruntowej uprawy.

DBp" Obecnie dużo hodowana.

1kgzł15,— 100gzł2,— 10gzł0,30

Pfarclmew Feonio
Silnie długa, cylindrycznej formy i zupeł
nie gładkim korzeniu — o ciemno-poma-
rańczowej barwie (bez rdzenia). Jest to

nadzwyczaj dobry, zimowy, duński gatu
nek otrzymany z krzyżowania odmian
marchwi nantejskiej. Wymaga głębokiego
pulchnego gruntu, uchodzi za jedną z naj
lepszych do przechowania na zimę. W Polsce

hodowaną jest od 3 lat dopiero. W szero
kich kołach warzywników duńskich pole
cana jest jako dobra dochodowa odmiana.

1kgzł15,— 100gzł2,— 10gzł0,30

Nasienie importowane,



llwrclieił/
BRUNŚWICKA

Długa — zimowa — czerwona

Dobra do przechowania, nie ulega gniciu.
3^ * Znakomity gatunek do masowej upr. w polu.

1 kgzł8, 100 g zł 1,20 10gzł0,15

385MARCHEW ST.VALERY
diuga, czerwona, środka.

Wyborny gatunek na użytek zimowy.
1kgzł2,50 100 g zł 0,50 10gzł0,10y

Wszystkie marchwie n r Qla V4 ha — wysiewać
rzadko rzutem około P/g kg dobrze otartego nasienia.

Odmiana

St. Yalery

Pietru s z litM

Wysiewa się wprost do gruntu od marca do maja.
Na V\ ha potrzeba wysiewać około 134 kg.

290. 1f?Mf*2?©TE>€a# krótka, wczesna — Kontrolowana.

Dobra do użytku letniego i jesiennego.
1kgzł6,60 100 g zł 0,80 10gzł0,15

292. pófdługa, ulepszona. 0 Czy

sto-białym, średnio-długim, grubym, gładkim
korzen iu . 3*P" Najwięcej obecnie hodowasr
Poszukiwana i dobra rynkowa odmiana.

1kgzł5,60 100 g zł 0,70 10gzł0.15

293. BARDOWICKA, DŁUGA, PÓŹNA, ZIMOWA.

Nadaje się do przechowania.
1kgzł7,— 100gzł1,— 10gzł0,20

ISJfflr" Zaleca się pietruszkę i marchew wysiewać również w je
sieni, — ii. w czasie od października do listopada. OJDysiew
jesienny daje o 2 —3 tygodni wcześnie/sze zbiory.

Pietruszka Bardowicka d aia s

Pietruszka cukrowa krótka

14
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Pietruszka naciowa
(Schnitt-cPetersilie),

3^ "

Odmiany te nie tworzą ko
rzeni, tylko sam e liście naciowe,
których to używa się do ubierania

półmisków, przypraw y ro so łów
i różnych potraw.
296. Zwyczajna, tzw. do obcinania.

1kgzł12,— 100 g zł 1,40
10gzł0,20

298. Kędzierzawa, czyli fryzowana,
1kgzł8,— 100gzł1,—

10gzi0,15
u mWŁMAW£

Pożywny i obfity w witaminy
300. Student Sutton‘a, długi, biały,

gładki.
1kgzł5,— 100 g zł 0,70

10gzł0,15
302. Okrągły biały, wczesny.

1kgzł12,— 100 g zł 1,40
10gzł0,20

303. Odmiany mieszane.

1kgzł4,— 100 g zł 0,80
10gzł0,15
^orseniowa

(Gichorienwwze l).

Korzenie cykorii używ a się do wy
robu surogatu kawy.

306. Cykoria Kujawska, półdługa.
1kgzł4— 100gzł0,60

10gzł0,15
307. Cykoria Magdeburska, długa,

gładka.
1kgzł6,— 100 g zł 0,80

10gzł0,20

( Gichonensalat>

W ostatnim czasie znajduje
szerokie zainteresow anie w pol
skiej kuchni.
308. Brukselska Witloof, delikatna

1kgzł12,— 100 g zł 1,60
10gzł0,25

310. „Kauucyńska broda”

1kgzł1P»- 100 g zł 1,20
10gzł0,20

312. Skorzonera
Rosyjska olbrzymia

(óchwarzwurzeln)

Wysiew a się z począt
kiem marca w 25 cm

od siebie położonych
grządkach — w ziemi
dobrze uprawionej, wil
gotnej i pulchnej, lecz
nie świeżo nawożo
nej. Po pew nym czasie, gdy roślin
ki podrosną, należy je poprzery
w ać tak, ażeby przestrzeń między
jedną a drugą roślinką wynosiła
do 10 cm najwyżej. Korzonki są

czarne, przyrządza się je w ten

sposób, jak szparagi lub kalafio
ry. Dają one wyborną i smaczną

janiynkę. 1 kg zł 28,— 100 g zł 3,40
10gzł0,50

Selery korzeniowe
Nasiona selerów ko
rzeniowych wysiewa
się możliwie jak naj

wcześniej, tj. już od

połowy lutego w cie
płym inspekcie w

temperaturze około
15° C. Z końcem
kwietnia w ysadza
się rozsadę do grun
tu w 35 cm odstę
pach. Przy wysadza
niu należy zważać,,
ażeby roślinki nie

sa d zić za głęboko.

318. Selery A labaster, olbrzymie, bia- 1kRI »gfIogr
łe, gładkie. Dobra odmiana dla złotych________
rynków warzyw nych .... 20,— 2,30 0,35

319. Selery Imperator, olbrzymie,
o silnym ulistnieniu. Wolne
od rdzy, jedne z największych 2>®0

320. Selery Hamburskie targowe,
wielkie, gładkie, czysto-białe. 25

_

3 050
Bardzo pokupne ....

* ’ ’

322. Selery Praskie, olbrzymie,
wczesne, delikatne i gład
kie. ZJSP" Jedne z lepszych 19,— 2,30 0,35
handlowych odmian . . .

324. Selery jabłkowe, okrągłe, krót-

kolistne, gładkie, w czesne , 21,— 2,40 0,35
326. Selery Erfurckie targowe, w iel

kie, krótkolistne, nadzwyczaj!
w czesne. Dobre do przechow . 22,— 2,50 0,35

Selery naciowe wie *w<>r*3<e korzeni

samobielace się. — i‘&lcich-Sellertej.
328. Pascal Wbite Giant, olbrzymie, białe.

100 g zł 2,20 10gzł0;30

Solsefia
FIcsbhiibS długa-biała

zwana „Qivsiane korzonki“ — (źffafecwurzelri).

Korzonki salsefii służą n a ten sam cel co skorzonery*
z liści przyrządza się sałatę i to przeważni© w porze zi
mowej. 1kgzł 20,— 100g^ft«0'^g zl0,35

ln is

%,....



BURACZKI
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(Geny mogą uleóz zmianie).

335.Egi|»Si€iC5 płasko■ okrągłe
ciemno-czerwone — zwyczajne. Dobre
do masowej hodowli.

1kgzł7,— 100gzł1,— 10gzł0,20

335a«Egipskie płasko-okrągłe
ciemno-czerwone, ulepszone.
1kgzł8,— 100gzł1,20 10gzł0,25

336.J^edyni, plosfto -ófegg^lc
ciemno-czerwone, wczesne. Jedne
z najlepszych odmian.

1kgzł9,— 100gzł1,40 10gzł0,25
342.€ros6i|pfavrie-o^iq^te

0 delikatnym miąższu, lśniąco-czer-
wonej barw y i ciemnych liściach.
□W * Wyborne ćwikłowe — sałatowe
burdiCzki

1kgzł8,— 100gzł1,20 10gzł0,25
345.Jlan plIMSultra Najlepsze

Póldługie, bardzo ciemno-czerwone i
ciemnolistne. Doskonałe na

barszcz itp. zapraw.
1kgzł 6,— 100gzł0,90 10gzł0,20

B u r a c z k i udają się prawie w każdej glebie; najlepiej sprzyja im jednak dobrze

uprawiona i pulchna. Zważać należy jednak na to, aby nie była za dużo i świeżo nawożona,
bo w tych warunkach bulwy buraczków słabiej się zabarwiają. Najlepiej jest na
wozić glegę jesienią. Na K ha = 1 mg. magd. wysiewa się około 4K kg.

RZEPA STOŁOWA
ta k z w an a Majowa (Speise-Riiben oder Mairuben).

Wysiewa się wprost do gruntu od kwietnia do lipca
— zależnie od czasu, w który m się chce sprzątać. Rzepę
należy siać bardzo rzadko. — Za gęsto wzeszłą rozsadę
przerywa się.
354. „Vertus“, półdługa, biała, wczesna.

1kg zł10,— 100 g zł 1,40 10gzł0,20
358. Złota kula, okrągła, złoto-żółta, wczesna.

1 kg zł8,— 100 gzł 1,20 10gzł0,15
361. Śnieżna kula, okrągła, biała, bardzo wczesna.

1kg zł8,— 100 gzł 1,20 10gzł0,15
363. Monachijska (Miinchener Treib), najw cześniejsza,

płasko-okrągła, biała z czerwoną główką, deli
katna i znakomita.

1 kg zł9,— 100 gzł 1,30 10gzł0,20
365. Teltowska, krótka, biała, delikatna, prędko roz

w ijająca się. Używana do użytku letniego i Je
siennego, można ją spożywać także niegotowaną.
tj. w surowym stanie.

1kgzł16,— 100gzł2,— 10gzł0,30
366. Odmiany mieszane 100gzł1,— 10gzł0,15
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tSSST {Rzepa wcześnie sia- I
na wydaje pierwsze zbiory I

już po 8—10 tygodniach. |

I saasr % wżytek jesienny
wysiewa się od czerwca do

lipca,



{Boćwinaliściowa
Bogata w witaminy — wyborna na kompoty.
Hodowla boćwiny jest ta sama jak buraczków stoło

wych; siać trzeba jednak rzadziej, a więcej przerywać,
gdyż rośliny dorastają dość dużych rozmiarów. Boćwina
nie tworzy bulwy, tylko obfite liście naciowe. Z młodych
liści przyrządza się smaczny szpinak. Szyp.ułki, czyli
ogonki, które stają się bardzo grube i mięsiste, służą do

kompotów. Boćwina odznacza się dużymi liśćmi o łodyż
kach żywo zabarwionych na kolor srebrzysty lub żółty;
z tego to powodu używaną bywa także do ozdoby i deko
racji ogrodów.
348. Lukullus, złoto-żółta, szerokolistna.

1kgzł8,— 100g zł1,— 10gzł0,20
350. Boćwina srebrzysto-biała, delikatna.

1kgzł7,— 100g zł1,— 10gzł0,20

375. Królowa majowych, ulepszona „Askania“

Specjalna odmiana do najwcześniejszej ho
dowli inspektowej. Nadzwyczaj wczesna od
m iana, w ydająca silnie rozwinięte główki,
znacznie wcześniej niż inne gatunki.

1kgzł14,— . 100 g zł 1,70 10gzł0,25

SAEA1A Q“ TMasis
Odmiany do najw cześniejszej hodowli

370.(Hottncra. Najwcześniejsza o wiel
kich, ścisłych głowach. Nadzwyczaj plen
na. W uprawie inspektowych odmian zaj
m uje pierwsze miejsce.
1kgzł15,— 100gzł1,80 10g zł0,25

372. lfesaK sha- (Kaiser Treib) jasno-żółta,
krucha, najwcześniejsza. Tylko do
hodowli inspektowej.
1kg zł14,— 100gzł1,60 10g zł0,25

374.Jiainierina głoiu«(Steinkopf),złoto-
żółta i wczesna o wielkich, kształtnych,
ściśniętych, twardych główkach.
1kgzł14,— 100gzł1,60 10g zł0,25

Ifróloroa m aforrijcfi(tTflaikónigin)
Wypróbowana odmiana handlowa.

'UW?** Polecenia godna do wczesnej, chłodnej
uprawy inspektowej i gruntowej. Nadzwyczaj
odporna na wszelkie niespodzianki atmosfe
ryczne. Tworzy główki o miękkich, zielonko-

wato-żółtych liściach z delikatnymi żyłkami.
376. I wybór nasienia

1kgzł 10,— 100gzł1,40 10gzł6,20
377. II wybór nasienia

1kgzł8,— 100 g zł 1,20 10gzł0,15

Kto pragnie wyhodować sa
łatę o główkach dużych i ści
słych, ten musi nasiona wy
siewać jak najrzadziej i nie
szczędzić czasu na pikowa
nie i przesadzanie, przez co

wzmocni młode roślinki. Do

gruntu sałatę wysadzać moż
na już w połowie kwietnia,
naturalnie o ile pogoda na

to pozwoli. Aby mieć zawsze

młodą sałatę, można w ciągu
lata wysiewy ponawiać w od
stępach czasu co dwa lub

trzy tygodnie. Wzorowa u-

prawa sałaty polega na oczy
szczaniu grząd lub zagonów
z chwastów, spulchnianiu
ziemi i częstym podlewaniu.

17
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383

PARYSKA, cukrowa,
wczesna, żółta, bardzo soczy
sta, wiąże główki wielkie
i silnie rozwinięte. Wy
borna amatorska odmiana
do uprawy gruntowej w cią
gu wczesnego i późnego lata.

1kgzł10,— 100 g zł 1,20

10gzł0,20

385

MŁOT/1GŁCWA
Nowa cenna odmiana od kil
ku lat przez hodowców-

warzywników wypróbowana.
Tworzy ścisłe, duże główki o

bardzo delikatnych, złoto-

żółtych listkach. □SP" Ucho
dzi za jedną z lepszych grun
towych odmian. 1 kg zł 14,—
100 g zł 1,80 10gzł0,25

384

(Kryształom gtoolbrzymia
ępóźno wyrasta w nasienie.

(ffźiesen-Jiristal-Jćoptsałat).

Największa i najtrwalsza ze wszystkich
©dmian. Zew nętrzne liście m a zielone, lekko

fryzowane, zaś wnętrze główki jest jasno
zielone o delikatnych krystaliczno-błyszczą-
eych żyłkach i nadzwyczaj soczystych, m ięk
kich listeczkach. □ 8 P" Specjalny gatunek sa
łaty odpornej na upały i dobry na letni uży
tek, zasługujący na szczególne wyróżnienie.

1kgzł20, 100 g zł 2,40 10gzł0,40

Cud Stuttgardu Bardzo szlachetna od
miana, wyprodukowana niedawno w Niem
czech. Wydaje tak w wczesnej jak i późnej
hodowli nazwyczaj wielkie, kruche i ścisłe

główki o jasno-żółtym zabarwieniu. Według
opinii fachowców należy do najlepszych od
m ian ostatnio wyhodowanych.

1kgzł15,— 100gzł2,— 10gzł0,30

988 Sałata Dippego
późno nDĘfrastaLicąca n> nasienie

1-szy odsiew oryginalnej hodowli B-ci Dippe
o wielkich żółtych, zwartych głowach. Pom i
mo dużych i ścisłych główek jest to bardzo

delikatna, soczysta odmiana, udająca się naj
lepiej w okresie gorącego lata. Najpóźniej ze

wszystkich odmian wyrasta w nasienie. Bar
dzo dobry i pewny gatunek dla każdego
ogrodnika-warzywnika.

1kgzł15,- 100gzł2,— 10gzł0,30

390 BERLIŃSKA (Królewska), złoto-żółta,
wczesna wielka i miękka. Zasobna
w witaminy. Ceniona i po
szukiwana Ziarna ciemne.

1 kgzł12,- 100gzł1,5010gzł0,25

393 GtOffA" żółta
(9~rotzkopt gelb er).

Bardzo wielka i wytrzymała, o ścisłych,
cytrynowo-żółtych główkach. Należy do rzędu
najdelikatniejszych i najlepszych wczesnych
gruntowych odmian. Bogata w witaminy.

1kgzł9,— 100 g zł 1,20 10gzł0,15

395 Sałata letnia, różne odm. miesz.

1kgzł8,— 100gzł1,— 10gzł0,15

SAŁATA do obrywania (Listkowa lub Skubanka)
. (tylucksalat)

Są to odmiany nie w»ążące główek.
Hodowla sałaty listkowej jest taka

sam a jak sałaty głowiastej!. Sałaty
listkowe nie wiążą główek, do użyt
ku służą tylko listki, które w m iarę
obrywania stale odrastają — dajląc
Drzez całe lato również tak dobrą sa
łatę |ak głowiasta.

400. Amerykańska, żółta z brunat. brzegan
1kgzł13,— 100 g zł 1,60 10g zł 0,2

402 Ausftralska

żółta, delikatna, wyborowa.
1kgzł14,— 100 g zł 1,80 10g zł 0,2

403. Gatunki mieszane

1kgzł12.— 100g1,50 10g0,25



Sałata zsmouja
(cU)intei-J{oplsałat)

Wysiewa się od lipca do września. Zimę wytrzymuje
dobrze w gruncie pod pokrywką śniegu. Służy do użytku
kuchennego wśród zimy.
405. Nansena, żółta. 1 kg zł 18,— 100 g zł 2,20 10 g zł 0,35
406. Maślana głowa, tworzy żółtawe główki delikatnego

smaku. 100gzł2,80 10gzł0,50
408. Żelazna głowa o twardych, ścisłych, jasno-żółto-

zielonych główkach. ZJSF" Najlepsza odmiana.

1kgzł12,— 100 g zł 1,50 10gzł0,25

ENDYWIA letnia samo-zwijającasię

Saiaia rzymska »»**

(óommer - Cnówien). złoiych

416. Trianon, rzymska, żółta, wcze
sna, ścisła 100gzł5,— 0,60

418. Paryska, żółta, delik. 100 g5,— 0,60
ENDYWIA gimnw a. Scaroie

(OJUmtet - Ćnówien).
420. Escariol, żółta, - szerokolistna,

o liściach falistych 100 g zł 4,— 0,50
422. Meaux, mchowa, jasno-zielona .

100 g zł 4,50 0,55

ENDYWIA: Wysiew odmian letnich
uskutecznia się z końcem czerwca, zaś odmian

zimowych od lipca do połowy sierpnia. Okres

wegetacyjny u endywii trw a 3—4 miesiące.
Nasiona wysiewa się na rozsadniku, a podro-
śniętą rozsadę wysadza się do gruntu lub

opróżnionego inspektu — jako poplon po ze
branych wcześniej warzywach. Sadzić w 40 cm

odstępach.

430. RZEŻUCHA WIELKANOCNA
zwyczajna — zielona (Oster-Kresse).

Używaną bywa powszechnie do

przybierania stołów wielkanocnych.
Na parę dni przed świętami wielka

nocnymi obsiewa się nią doniczki (wy
wrócone), krzyże, butelki itp. przedmioty.
Przedmiot, który m a być obsiany, obwią
zuje się pakułami lub rzadkim płótnem,
zwilżając je dobrze wodą, oblepiając n a 
stępnie nasieniem rzeżuchy. Tak oble
piony przedmiot należy pozostawić w

miejscu ciepłym i widnym, nie zapomi
nając przy tym o parokrotnym skrapia-
niu w ciągu dnia ręcznym rozpylaczem.

Rzeżucha nadzwyczaj szybko kiełkuje
i w kilku dniach obrasta dany przedmiot.

1kgzł3,— 100gzł0,5010gzł0,15

i£<»$ZPONIIA
rodzaj sałaty obfitującej w witaminy

(Rabinschen oder Feldsalat)
• Zaliczana jest do rzędu sałat zimowych.

Zimę wytrzymuje w gruncie bez żadnego
okrycia. Wysiewa się rzutem od sierpnia do

października. — CJ8P" W Holandii Francji
i Niemczech jest spożywana w każdym domu.

410. Roszponka Hoienuerska, w ielkolistna g ru
boziarnista, najlepsza.
1kgzł20,— 100gzł2,40 10gzł0,40

412. Roszponka Niemiecka (d* Etampes), zwy
czajna, o listkach owalnych.
1kgzł15,— 100gzł2,— 10gzł0,30

425.GlcqK»iB«iNrakowsHie
lub Sałata szparagowa

(Spargelsalat zum Einniachen)
Sposób upraw y jest ten sam, jak sałaty głowiastej. Dla celów

kuchennych bierze się tvK o łodyżki, oczyszcza z kory włókn.
i zaprawia tak jak ogórki korn szonowe Głąbiki krakowskie są
znane oddawna jako pierwsz^rz^dne marynaty,

__________

100 gr zł 2 — ln gr zł O 30________

433. Rzeżucha wodna sałatowa
Wysiane nasionka przykrywa się cośkolwiek zie

mią i nakrywa taflą szkła. Z początku wymaga
dużo ciepła i skrapiania delikatnym rozpylaczem.
Podrośnięte roślinki przesadza się do doniczek, trzy
mając je w umiarkowanym cieple. Z wyrośniętych,
silnych roślinek uszczykuje się młode gałązki i za
sadza w przygotowany szeroki płytki rów, wypeł
niony czystą, bieżącą źródlaną wodą.

Rzeżuchę wodną używa się wyłącznie na sałaty.
= 10gzł2,— Porcja zł 0,30
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RZODKIEWKA
iwalesi^czncB

Rzodkiewkę można wysiewać
prawie przez caiy rok w oóst.

czasu co 2 —3 tygodnie,

434. Ognista kula
(Scarlet §lobe)

Nowa, bardzo wczesna, o

lśniąco szkarłatno - czerwo
nych, ładnych i dużych bulw-
kach silnie kulistego kształ
tu oraz małej ilości listków.
Jest to dobrze w iążąca się
odmiana i godna polecenia
dla dużych zakładów ogrod-
niczo-warzywnych.

1kgzł10,— 100 gzł1,40
10gzł0,20

Jlon plu s ultra
okrągłą, czerwono-szkarłatna,

krótkolistna, inspektowa
i gruntowa. Najwięcej upra
wiana z pomiędzy wszyst
kich czerwonych odmian.

435. Zwyczajna
1kgzł7,60100gzł1,—

10gzł0,15
436. ULEPSZONA 1 kg zł 9,60

100gzł1,40 10gzł0,20

— 440. -

................. .

SCARLET GEM. „SZKARŁATNA PERŁA”

okrągła, szkarłatno-czerwona z małym
białym ogonkiem. Bardzo wczesna

i godna polecenia, doskonała odmiana.
1kgzł9,— 100gzł1,30 10gzł0,20

Pod jedno okno inspektowe wysiewa się 20

gram ów nasienia rzutem i to jak najrzadziej.
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438

OKRĄGŁA, ROŻOWO-CZERWONAZBIAŁYMKOŃCEM
krótkolistna, inspektowa i dobra jako grun
towa. Bardzo łubiana, ogólnie hodowana.

1kgzł8,— 100 g zł 1,10 10gzł0,15
442.

Polskoflogo,
pół czerwona — pół biała, bardzo soczysta
i nie parciejąca. Jedna z najlepszych do ho
dowli w chłodnych inspektach i w gruncie.

OD centralnejPolsce najwięcej sprzedawana
1kgzł8,60 100 g zł 1,20 10gzł0,20

443.
S A X A okrągła, szkarłatno-czerwona

krótkolistna, soczysta, najwcześniejsza. Wy
borna, inspektowa i gruntowa odmiana. Ma
sowo uprawiana przez warzywników.

1kgzł9,— 100 g zł 1,30 10gzł0,20

445. EKSPRESS, okrągła, lśniąco-szkarłat-
no-czerwona, o bardzo delik. miąższu.

1kgzł10,— 100gzł1,40 10gzł0,20,

447. Wiirzbursiia olbrzymia
okrągła, jasno-karmazynowa, bardzo wczesna

i soczysta, □gp* Największa z dotychczas zna
nych odmian — nie parciejąca.

1kgzł10,— 100 g zł 1,40 10gzł0,20

448 Łrfurcfra - z Preienbruimeii

okrągła, lśniąco czerwona. Dobra inspektowa
krótkolistna odmiana. — Ciesząca się na ryn
kach warzywnych dużym wzięciem.

1 kg zł '9,60 100 g zł 1,40 10gzł0,20



4 4 9 . RZODKIEWKA, RUBIN oNgkb rubinowo-czerwona, najwcześniejsza
Wyrównana, krótkolistna, o delikatnym sina- I szy się dużym zainteresowaniem.

ku, b. soczysta. Na targach jarzynowych cie- I 1 kg zł 9,— 100 g zł 1,30 10gzł0,20

450. S€$S$l€B 1o « Iim ('Siszapfen)
Długa, biała, soczysta, przeświecająca

Rozwija 10—15 cm długie, czysto białe bulwy
już w trzy tygodnie po zasianiu. Powszechnie,
hodowana jako dobra, pokupna odmiana.

1kgzł7,— 100gzł1,— 10 g -zł 0,15
d 454. PIERWSZY ZBIÓR — (Erste Ernte),

owalna, ognisto - szkarłatno - czerwona,
=5 małoliistna. Jedna z nowszych i lepszych
= odmian do wczesnej hodowli winspekcie
= 1kgzł11,— 100gzł1,50 10gzł0,25

452. Rzodkiewka biała
okrągła, delikatna, wczesna

1kgzł12,— 100 gzł 1,60 10gzł0,25
.

455.

Różne wyborowe odmiany mieszane

1kgzł5,— 100gzł 0,70 10gzł0,15
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii

sZFfo ^ J letnia i zimowa
® U R 1 © MW? (Rettich-Samem

456. Majowa — Drezdeńska, okrągła, złoto-

żółta, b. dobra i wczesna (Biindel)
1kgzł10,— 100gzł1,40 10gzł0,20

457. Letnia, okrągła, biała, delikatn a

1kgzł8,— 100gzł1,20 10gzł0,15
458. Letnia okrągła, czarna.

1kgzł7,— 100gzł1,— 10gzł0,15
4-60. Jesienna — Monachijska, wielka, o biało-

szarej zewnętrznej barwie.

1kgzł10.— 100gzł1,40 10gzł0,20

Odmiany letnie wysiewa się oó marca óo czerwca, zaś odmiany
zimowe oó lipca óo sierpnia wprosi óo gruntu, rzutem lub

w rząóki, lecz nie za gęsto.

Odmiany zimowe przechowywać załadowane zimą w piwnicy w piasku.

462. Zimowa, okrągła, czarna „Murzynka”.
1kgzł10,— 100gzł*1,40 10gzł0,20

463. Zimowa, długa, czarna, „Erfurcka”.
1kgzł12,— 100gzł1,60 10gzł0,25

464. Zimowa, okrągła, biała, delikatna.

1kgzł7,— 100 g* zł 1,— 10gzł0,15
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CEBBULA

€c6ulfl roijftodoygfflin« g siciru

lepie# si^ pggccftoirMyc.

470

ŻYTAWSKA OLBRZYMIA

oUtrcągła, śSłim, xn?vc&aivMi
(Zittauer Riesen, rundę, gelbe).

1kgzł12,— 100gzł1,50 10gzł0,25
470a

Żytawska, olbrzymia, eksportowa,
okrągła, żółta, najlepsza do przechowa
nia i dalekich transportów. □ 8P" Dobry
gatunek dla produkujących warzywa,
1kgzł15,— 100gzł 2,— 10gzł0,39

472

W02ŁSMA (warszawska)

olfor&ążaitsM,
Wysoko-kulista, wytrzymała i najtrwal
sza w przechowaniu. □81?*' Najwięcej
obecnie w Polsce hodowana,
1kgzł14,— 100gzł1,80 10gzł0,30

?SHF° Ola V4 ha — 1 m magd., wysiewa się 1V2/?g
dobrego nasienia ę)od jedno okno inspektowe
potrzeba 50 do 60 gramów.

0)o obsadzenia 1 morgi magdb. wystarcza
10 okien inspektowych dobrze wzeszlei rozsady.

475. Holenderska, blado-czerwona, płasko-okr.,
bardzo ostrego smaku, wytrzymała.
1kgzł24,— 100gzł2,80 10gzł0,50

480. Madera, płasko-okrągła, wielka, m iękka
i delikatna, o blado - różowej barwie.
IJST' Wymaga wczesnego wysiewu
i ciepłego miejsca. Służy przeważnie
n a letni użytek.
1kgzł35,— 100gzł3,80 10gzł0,50

482. ,.Żelazna głowa“ c»««m«>pn
płasko - okrągła, ciemno - żółta o deli
katnym smaku. Tworzy cebule silne
i śćisłe, dorastające do kg. — Naj
lepsza do przechowania ze wszystkich
znanych odmian. □tp "

Importowana.
1kgzł28,— 100gzł3,20 10gzł0,45

491. RÓŻNE GATUNKI razem zmieszane.

1kgzł8,— 100 g zł 1,20 10gzł0,20

485. Paryska biała, wczesna, płaska, dość du
ża, mało wymagająca, przydatna na kon
serwy i marynaty.

®1 kg zł 22,— 100gzł2,60 10gzł0,40
487. Królowa „White Queen” srebrzysto-biała,

drobna, używana bywa przeważnie do

zapraw. G8 F" Od lipca począwszy.

1kgzł25— 100gzł2,80 10gzł0,50
488. Siedmiolatka, zimowa, trwa na jednym

miejscu przez szereg lat, n a wiosnę daje
pierwszą z cebul do użytku.
1kgzł10,— 100gzł1,40 10gzł0,20

490. Wiosenna, najwcześniejsza, biała, średnia.

□81?*' Można ją także wysiewać po
cząwszy od sierpnia do jesieni, wtenczas

już z początkiem maja wydaje pierwsze
zbiory.
1kgzł24,— 100gzł2,70 10gzł0,45

Cebula
Holenderska
jasno ■ żółta

ptisko-o^rrgfa

ostrego smaku

Nadaje się dobrze
do przezimowania
sjgir Wyborna ja
ko targowa odmiana.

1kg 11,-
100 gr 1,50

10 2T zł 0,20
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iR O ItY zimoweiteinie

Nasiona porów letnich wysiewa się w połowie lutego
w inspekcie umiarkowanym o 15° C., albo w połowie mar
ca w inspekcie chłodnym. Odmiany zimowe wysiewa się
z początkiem kwietnia na rozsadniku o dość wilgotnej
glebie. Chcąc rośliny przezimować, trzeba je zadołować
w piwnicy, albo w skrzyni, którą w razie silnych mrozów

należy dobrze nakryć słomą lub matami.

500. Pory Karentańskie, olbrzymie, grube, najlepsze na

użytek jesienny i zimowy.
1 kg zł16,— 100 g zł2,— 10g zł0,30

502. Pory Brabanckie, zimowe, grube, wyborne.
1 kg zł16,— 100 g zł2,— 10g zł0,30

504. Pory Słoń <Eiefant) .zimowe, najgrubsze, — nie dające
bocznych pędów.
1kgzł19— 100 g zł2,40 10g zł0,35

505. Pory Kopenhaskie targowe, zimowe, bardzo grube.
Najlepsze z pomiędzy wszystkich zimowych

odmian. —

1kgzł26,— 100 g zł3,20 10gzł0,50
506. Pory letnie, francuskie, wczesne, grube, wysokie.

Wyborne do użytku letniego i jesiennego.
1 kg zł15,— 100 g zł1,90 10gzł0,25

Papryka lub Pieprz hiszpański
Udaje się w tej samej glebie co pomidory.

Hoduje się w najcieplejszym położeniu ogro
du, a nawet stale przez całe lato w inspekcie
lub oranżerii Wysiewać można od połowy
lutego do marca. W końcu maja wysadza się
wprost do gruntu w odstępach co 40 cm we

wszystkich kierunkach. fOTST Zabiera n ym
fiiłira id stanic zielonym —na

Szonsermy, zaś id dojrzałym — do
zaoram.

SZCZYPIOREK (Schnittlauch)

Zimuje w grun
cie pod lekkim

okryciem. Uży
wany bywa do

różnych przypraw
kuchennych.

100gzł6,—
10gzł0,70

Porcja zł 0,25

lu g | Porcja
558. Kardynał,szkarłatny, dorastający do z<o <ych

25 cmdługości . . . 100gzł6,— u,70 0,2u

561. Prokopa, — olbrzymi, owoce krwisto
czerwone, delikat. sm aku 100 g zł 7,— 0,80 0,25

562. Król węgierski. Rodzi owoce duże,
podłużne, dość grube, ciemno-czerwo
ne. Wyborny do użytku kuchennego.

100gzłly- °»80 °*25

565. Trąba słoniowa, ognisto - szkarłatny
mięsisty. Owoce 30 cm długości.

100gzł 6,— 0,70 0,20
567. Chiński, okrągło-podłużny, szkarłatno-

czerwony,łagodn. smaku 100g zł 8 ,— 0,90 0,30
568. Odmiany mieszane. 100gzł 4,— 0,50 0,15

Oberżynka
Aubergine — (Eierfruclit)

Nazywaną bywa także , , Gruszkamiłosna"lub „łajkokrzewiste*
Hoduje się tak samo jak pieprz hiszpański. Wymaga

słonecznej wystawy. W południowych okolicach Rosji
jest powszechnie znana i hodowana. CJSF*' W naszym kli
macie hodowaną bywa jako „warzywo amatorskie”.

570. Amerykańska, owoce m a wielkie, fioletowe, wczesne

100gzł7,— 10gzł0,80 Porcja zł 0,25
572. Peking, owoce średniej wielkości, prawie czarne.

100gzł3,— 10gzł0,40 Porcj!a zł 0,15
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WAŻNE, 'jap' Zaleca się wy
siewać szpinak późną jesienną
porą. Wtenczas zimuje pod śnie
giem i daje już na wiosnę znacz
nie wcześniejsze biory. Na
Yt ha — 1 mórg magd. wysiewa

się rzutem 6 kg nasienia.

510|. GAUDRY, bardzo wielki,
okrągło-listny, w ytrzy
mały. Powszechnie uży
w any do całorocznego
wysiewu. 1kgzł2,—
1°°g zł0,30 10gzł0,10

513. Victoria, letni, olbrzymi, szerokolistny,
wytrzymały. Późno wyrast.w nasienie.
1kgzł 2,20100 gzł0,40 10gzł0,10

516. Eskimos, olbrzymi, późny ciemno-zielony.
1kgzł 3,— 100 gzł0,50 10gzł0,15

518. MATADOR, olbrzymi, szybkorosnący.
Bardzo późno wyrastający w nasie
nie. Rewelacyjny holenderski
letni gatunek.
1kgzł2,40 100gzł0,40 10gzł0,15

520. Viroflay, olbrzymi, okrągłolistny, ciemno
zielony. Dobry do użytku letniego.
1kgzł 2,60100 gzł0,40 10gzł0,15

l%IOWOZELAI%IDZKi
(Neuseelander-Spinat).

Tak zwany sznurowy, #zastępuje w zupeł
ności szpinak zwyczajny. Sieje się w inspek
cie ciepłym lub w doniczkach w końcu marca

do połowy kwietnia. Podrośnięte roślinki wy
sadza się do gruntu po 15 maja w położeniu
słonecznym, w odległości co 50 cm roślina od

rośliny. Można też wysiewać w połowie m aja
wprost do gruntu. Nasiona są twarde i kieł
kują bardzo powoli; zaleca się przed wysie
wem namoczyć je przez parę godzin lub stra-

tyfikować w piasku. W yrasta bardzo szybko,
w duże, dość wysokie, szeroko rozrastające się
krzaczki. Do użytku służą gałązki z liśćmi,
które po obcięciu odrastają wkrótce. Odmiana
tego szpinaku jest bardzo zyskowna, ponieważ
łodygi nie wystrzelają wcale w nasienie — na
wet w największe upały. Nasiona w naszym
klimacie nie dojrzewała.

1kgzł10,— 100gzł1,40 10gzł0,20

m t Trujcie szczury i myszy
w Waszych śpiżarniach, składnicach,
inspektach, mnożarniach i t. p. ubikacjach
jeżeli nie chcecie, by z czasem W as i cały
Wstsz dobytek pożarły. Używajcie do tego je
dynego i najlepszego, wielokrotnie wypróbo
wanego środka pod nazwą „RATO L”.

Środek ten sprzedaję w oryginalnych opa
kowaniach butelkowych.

30gzł1,20 50gzł1,80 100 g zł 3,50
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521. „KRÓL DANII”, wielkolistny, ciemno-zie
lony, bardzo późno wyrastający w nasie
nie. □W?" Bardzo dobry, nowszy gatunek,
wydający nadzwyczaj bogate plony.
1kgzł2,80 100gzł0,50 10gzł0,1$

523. UNIVERSAL olbrzymi, późniejszy, w iel
kolistny o delikatnej ciemno-zielonej bar
wie. Gatunek nowszy i najlepszy zarazem

do wysiewu w drugiej połowie lata jak
również w jesiennej porze. Zimuje dobrze

pod śniegiem. Wiosną przynosi pokaźne
plony. 3*t^ Późno wyrastający w nasienie.

1kgzl1,80 100gzł0,30 10gzł0,1©

524. NOBEL, olbrzymi, grubolistny o deli
katnym smaku. Dobry na wysiew letni
i późniejszy.
1kgzł2,— 100gzł0,30 10gzł0,1©

AngidsBci zlnm«n<rwali
iPerennierender Winter-Spinat „Ampfer”).
Jest to rodzaj szczawiu, który trwa kilka

lat na jednym miejscu. Wysiew, uskutecznia
się od kwietnia do września wprost do grun
tu, jak szpinak zwyczajny. Używany być może

jako szpinak i jako szczaw. Jest on łagodnego
kwaskowatego smaku.

1kgzł18,— 100gzł2,40 10gzł0,3©
Lehiodla ogrodoiifo

(Gartenmelde.)
Lebioda ogrodowa należy do rodziny szpi

naków i daje z liści zdrową i smaczną jarzynę.
Hoduje się w ten sam sposób co szpinak, tj.
stosując wysiew rzutem lub rzędowy w 30 cm

odstępach. 3®£" Wyrasta do 150 cm. — Tworzy
masy barwnych liści, które mogą być dużą
ozdobą ogrodów kwiatowych.
529a. Lebioda czerwonolistna.

1kgzł8,— 100gzł1,— 10gzł0,20



Najlepsze odmiany pomidorów

536. Piękność
□W** Wypróbowana i wcześnie dojrzewają

ca odmiana o dużych gładkich owocach lśnią-
co-ezerwonej barwy. 1kgzł50,—

100 g zł 6,50 10 g zł 0,90 Porcja zł 0,20
-- 537.

Oryginalne WESTLANDIA ryginalne ■

Wczesna, holenderska odmiana. Owo
ce ma duże, okrągłe, o intensywnie
czerwonym zabarwieniu. Może być ho
dowana na wczesny, jak również na póź
ny zbiór. 100 g zł 24,— 10gzł3,—

Porcja zł 0,60
537a. WESTLANDIA — I odsiew,

tych samych zalet co Nr 537.
100gzł7,— 10gzł1,—

■ Porcja zł 0,25

Specjalność molcft sa^lodóin.

| Do obsadzenia J/ 4 morgi magd. potrzeba wysiać 50 gramów.

53°' R E K O H O ch{uba gruntowych odmian

Doskonała późniejsza odmiana o bardzo du
żych gładkich ciężkich, lśniąco czerwonych
owocach z niedużą ilością ziarn nasiennych-
Przy udatnym przycinaniu wydają bardzo ob
fite zbiory. Jest to bezwątpienia najlepsza
odmiana dla hurtowych ogrodników, hodują
cych warzywa n a dalszą odsprzedaż.

1kgzł16— 100gzł2,— 10gzł0,3©
531. AUGUSTA. Najprzedniejsza odmiana wcze

snych gruntowych pomidorów handlo
wych. Dojrzewa o 1 0 dni wcześniej od in
nych, owoce śre dniej wielkości, okrągłe,,
gładkie, szkarłatne, mięsiste i wyborne
w smaku. Wnętrze owoców jest o 2 ko
morach. Holenderskie I odsiew.
100 g zł 14,— 10gzł2,— Porcja zł 0,4©

532. KARŁOWE, wczesne, gładkie, n ie potrze
bują palików i przycinania. Rodzą obficie

okrągło-kuliste, szkarłatno-czerwone, so
cz yste owoce.

100gzł8,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,2©
533. wielkie czerwone łekk0frapowane

Dawno zaprowadzona targowa odmia
na. Pomimo istnienia niezliczonej ilości róż
nych innych lepszych odmian, gatunek ten?

jest obr-cnie bardzo pożądany. Są znacznie od
porniejsze na niespodzianki atmosferyczne
oraz zaliczane do lepszych, sałatowych odmian.

1kgzł14, 100 g zł 1,80 10gzł0,3©
_

584. -

J?crWf>o#€fc#
Dobry gruntowy gatunek, wyróż

niający się wczesnym dojrzewaniem
i bardzo obfitym owocowaniem. Pod
czas kiedy inne gatunki skończyły już
owocowanie, B artholdy w całej pełni o-

wocują. Owoce m ają lekko okrągłe,
wielkości średniego jabłka, łagodnego
smaku i pięknej szkarłatnej barwy. Nie
tworzą dużo ziarn. 100gzł8,—

10gzł1,20 Porcja zł 0,25

535. Król Humbert, wczesne, o ładnych, gład
kich, szkarłatnych owocach kształtu śli
wek. Z powodu swej małej formy»
są bardzo poszukiwane do zapraw.

100gzł8,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,2©
534. ALICE ROOSEWELT

Najwcześniejsze, owoce m ają wielkie,
okrągłe, gładkie i ciemno-czerwone —

o aromatycznym smaku. Jedne z lep
szych amerykańskich wczesn. odmian.

1kgzł25,— 100gzł3,—
10gzł0,60 Porcja zł 0,15

541. GOLDEN QUEEN (Złota królowa), w ielkie,
kuliste, gładkie, złoto-żółte i aromatyczne.
Dobra amatorska odmiana, używana
specjalnie na sałaty.
100gzł7,— 10 g zł 1,— Porcja zł 0,25
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POMIDORY
do Bajwczsśniejszej hodowli pod szkłom lub no gruncie.

S}uńsfoie eksportowe
OrąiSlin c o liim e . ssel®lts«:g@®®a«2Bwjes®*®;

Wcześnie dojrzewające, o wielkich, gład
kich, czerwonych i soczystych jędrnych
owocach. Są obecnie hodowane na wielką
skalę przez hodujących wczesne warzywa,
wr w asiona importowane— pochodzą tyiko
od renomowanych duńskich hodowców.

542. Oryginalne
100 g zł 20,— 10 g zł 2,50 Porcja zł 0,50

543. Duńskie eksportowe, — I-szy odsiew.

100gzł5,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,20
544. ------- —

Ailsa Graig. Oryginalne holenderskie.
Bardzo wczesna i dobra oranźeryjna od
m iana — nadzwyczajnej plenności. Owoce
duże o ładnym, silnie czerwonym zabar
wieniu.
100 g zł 22,— 10 g zł 2,50 Porcjia zł 0,50

545. LukUllUS najwcześniejsze ((eXtra“

Ogólnie znane i uchodzące za jedne z naj
wcześniejszych. Owoce średniej wielkości, gład
kie, szkląco-czerwonej barwy. Nasiona
tych pomidorów zbierane są tylko z roślin
selekcjonowanych.

100gzł15, 10gzł1,80 Porcja zł 0,40

546. LUKULLUS WCZESNE (Lukullus friih).
Gatunek ten jest powszechnie znany

i m a wielkie powodzenie u warzywników.
100gzł5,— 10 g zł 0,70 Porcja zł 0,20

547. HETEROSIS oryginalne. W cześniejsze o

10 dni od odmiany „Lukullus najwcze
śniejsze”. Owoce m ają średniej wielkości,
kulisto-jabłkowej formy, czerwone i so
czyste, winnego smaku.
□■P "

Importowane, hodowli Benarego.
\QZazwa <7Celerosis pra w nie zastrzeżona). Porcja zł 0,90

548. ------------------------------

— (KorbfulSer)
Bardzo wczesne, okrągłe, gładkie, średniej
wielkości. Owocują najobficiej! z pomiędzy
wszystkich odmian. Nie tworzą dużo ziarn.

100gzł5,— 10 g zł 0-70 Porcja zł 0,20

549. KOMETA — ulepszone, bardzo wczesne,

nadzwyczaj duże, plenne i gładkie. —

Oryginalny duński gatunek.
100 g zł 19,— 10 g zł 2,40 Porcja zł 0,58

550. TUCKSWOOD Elitę, prawdziwe. Specjal
ny gatunek do szklarniowej hodowli o du
żych gładkich, czerwonych owocach.

100 g zł 18,— 10g zł 2,— Porcja zł 0,40
551. GWIAZDA ZYGMUNTOWA. Wczesna, do

skonała. odmiana, wydająca średniej wiel
kości gładkie, piękne, szkarłatne owoce.

Wyborna w smaku i nie twórz, dużo ziarn.

100 g zł 10,— 10g zł 1,50 Porcja zł 0,30
552. KONDINE RED oryginalne. Nadzwyczaj

wczesne i obficie dojrzewające. Tworzą
silne grona o pięknych, średniej wielkości

soczystych owocach. Selekcjonowane.
100 g zł 18,— 10g zł 2,— Porcjia z. 0,40

552a. Kondine Red I odsiew, — tych sa

mych zalet co oryginalne. Hodowla
własna kontrolowana, 100 g zł 4,—
10gzł0,60 Porcja zł 0,15

553. R A O l O. Bezwątpienia najwcześniejsze
i najplenniejsze z pomiędzy wielu wcze
snych odmian. Bardzo odporne na roz
maite wpływy atmosferyczne. W ydają
ciężkie grona o nadzwyczaj dużych, gład
kich szkarłatnych owocach.
fLUSF" Selekcjonowane w polskich wzoro
wych hodowlach

100gzł6,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,25

554. STANDARD. Nowa wypróbowana odmiana

przez bardzo doświadczonych fachowców.

Jest to niespotykany dotąd, nowy typ
wczesnych, wielkoowocowych pomidorów o zu
pełnie zdrowym i pięknym tak zewnętrznym
jak wewnętrznym wyglądzie.^ Owoce mają
wysoko okrągłe, zupełnie gładkie, silnie zw ar
te, bez najmniejszej nawet skazy i to bez

względu na wielkość owocu. Śmiało powiedzieć .

można, że na^ tę tak szlachetną przemysłową
nazwę w zupełności zasługują. Godne polece
nia do wczesnej hodowli pod szkłem,

100gzł8,— 10gzł1,20 Porcjia zł 0,30
555. SŁAWA NADRENII, Nowy gatunek po

midorów, który w ubiegłym roku po raz

pierwszy ukazał się w uprawie. Odzna
czają się nadzwyczajną plennością — i
to do 8 kg z jednego normalnego krzaka. *

Owoce m ają kuliste, jaskraw o czerwone,
w dużych, silnych gronach.
100gzł18, 10gzł2,20 Porcja zł 0,50

559. POMIDORY CUKROWI (dekoracyjne).
Nowe, trochę większe od winogronowych

owoców o zawartości 13% cukru. W yrastają
do 150 ćm. Łodyżki z obfitymi gronami są mi
niaturowej wielkości i dorastają do 25 cm.

Spożywa się je w zupełnie dojrzałym stanie,
jak porzeczki lub inne owoce. W yborne do
wszelkich zapraw, marynat i kompotów.

100 g zł 10,— 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,25

560. M S eSJfCffi#*® *

najlepszych gruntowych odmian.

1kgzł6,— 100 g zł 0,80 10gzł0,15



Ogórki rnrnw Reiorm.
Nowe, wcześnie dojrzewające

i nadzwyczaj plenne.
Rodzą wspaniałe mięsiste owoce o blisko

'40 cm długości z ciemno-zieloną zewnętrzną
skórką. Każdy ogórek jest o jednolitej długo
ści bez tak zwanej szyjki. Rokują sobie taką
samą przyszłość i popularność jak odmiana

znanego hodowcy Weigelta „Beste von Allen”.

Opakowanie oryginalne.

581. WARSZAWSKIE inspektowe — średniej
wielkości, jasno-ziełone, nadzwyczaj plen
ne. rI ^ > Bardzo polecane przez hodow
cow-specjalistów. W okolicach Warszawy
hodowane na wielką skalę.
100 g zł 16,— 10 g zł 1,80 Porcja zł 0,30

583. Spot-Resisting — Nowość — Nowy, bez
konkurencyjny gatunek specjalnie dla

wczesnej hodowli w inspektach i oran
żerii.
10 ziarn 10,— 50 ziarn 5,50 10 ziarn 1,40

584. NOA’EGO INSPEKTOWE:(Noas Treib).
Długie plenne. Dobry wypróbowany ga
tunek do pędzenia w inspektach.
100 g zł 30,— 10 er zł 4,— Porcja zł 0.45

588. , §£»$AT!ONk> oryginalne1
inspektowe, wczesne, średnio-długie I

(2 0 cm), bogato rodzące.
10grzł4,— Porcja zł 0,50

589. „Sensation“, I odsiew. Tych samych
zalet co Nr 588.
100 g zł 12,— 10 g zł 1,40 Porcja 0,20

592. Hampla ulepszone, inspektowe, długie,
blado-zielone z białymi kolcami.

10gzł4,— Porcja zł 0,45

595. Telegraf Roilisona (lmproved Telegraaf)
oryginalne — inspektowe, długie (60—70
cm), ciemno-zielone z białymi brodawkam i.

10gzł7,— Porcja zł 0,75

597. Ogórki inspektowe Gang’sa

I
Najlepsze do hodowli w chłodnych in
spektach. Owoce rodzą ciemno-zielone

półdługie (25—30 cm) o bardzo jędrnym
miąższu.

100 g zł 12,— 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,26

599. KONKURENT, oryginalne. Wyborna i

plenna oranżeryjna odmiana. Owoce mają
zawsze zielone, dorastające do 35 cm.

10gzł9,60 Porcja zł 0,90
600. Konkurent I odsiew. Tych samych zalet

co powyższe. 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,25
604. Cud wczesnych (Precsot Wonder), oranże-

ryjne, długie, ciemno-zielone, od daw na

uprawiane. 10gzł8,— Porcja zł 0,85

608. Zwycięzca (Sieger) Dobra odmiana
o zdumiewającej plenności. Owoce m a

długie (75 cm), formy wężowej, ciemno
zielone, na końcach lekko prążkowane. —

Inspektowe i oranżeryjne.
10gzł12,— Porcja zł 1,—

Ś609. €Balsa1»calublin a |

| krótkie (do 20 cm), plenne. Wypróbowana I
■ odmiana do inspektowej! hodowii bar- |
Idzo wczesne i opłacające się. 1 0 0 g zł 18,— I

| 10gzł2,— Porcja zł 0,25 f

015. &górkiinspektowe, oimiaoy miesz.
100 g zł 10,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,20

Ogórki inspektowe i oranżeryjne
579.

Najlepsze oranżeryine
WEIGELTA — oryginalne.

(Treibgurken W eigelt‘s Beste von Allen).
Powszechnie znana, bardzo ceniona

i najilepsza odmiana do wczesnej hodo
wli oranżeryj!nej,. Owocuje nadzwyczaj
plennie, o długich, ciemno-zielonych o-

wocach. 3 3 ^ Wydaje bardzo małoziarn,
dlatego też nasiona tej odmiany są droż
sze od, innych. Nasiona tych ogórków
są pakowane przez hodowcę w Erfurcie
— i mieszczą się w oryginalnie zamknię
tych torebkach z czerwoną plombą ho
dowcy.

100 ziarn zł 16,— 50 ziarn zł 8,50
25 ziarn zł 4,50 10 ziarn zł 2,—

o79a.

(Oesfs won Allen)

I, odsiew

Tych samych zalet co poprzednie.
10gzł8,— Porcja zł 0,85



OGÓRKI
gruntow e

Ogórki są bardzo wrażliwe na chłody
i w ogóle na wszelkie wpływy atmosfe
ryczne. zaleca się bowiem wysiewać je
do gruntu dopiero po 8 maja

Wysiew na % ha około lK kg.
O P MtANY

krótkie, średniodłagię i długie.

MOMASTYItSKIE
— Niegorzkniejące —

W świecie przetworów ogórczanych,
uważane są za jedne z najlepszych
•dmian do kwaszenia. Jest to pierw
szorzędna rosyjska odmiana o ‘śred-

Bio-długich, ciemno-zielonych i lekko

prążkowanych owocach. Poza tym są
bardzo wytrzymałe na rozmaite nie
spodzianki atmosferyczne. 1kg8,—
100gzł1 ,2 0 __________10gzł0,20

625. ROSYJSKIE — (Q(ieżyńsk e)
krótkie , zielone, wczesne.

1kgzł9,—
100 g zł 1,30 10g zł 0,20

626. MUROMSKIE, krótkie zielo
ne, jedne z najwcześniej
szych i najplenniejszych
odmian. 1kgzł7,—
100gzł1,— 10gzł 0,15

627. Wjaźnikowskie, krótkie, trochę
dłuższe od Monastyrskich,
ciemno-zielone i bardzo plen
ne. Znany pierwszorzędny ro 
syjski gatunek do kwaszenia
i na mizerie. 1kgzł9,—
100 g zł 1,30 10gzł0,20

623 SELECTA KONSERWOWE

Specjalnie do zapraw

Nowy wyśmienity
gatunek o średniej
długości, który już w

krótkim czasie zdo
łał zaprowadzić się
na rynku wytworów
kwaszerniano - kon
serwowych. W czasie,
w którym się rozpo
czyna sezon zapraw—
ogórki „Selecta“ do
rastają nie dłuższejak
do16cmiprawieźe
0 jednakowej grubo
ści ( 8 cm w przekro-
jn), co u innych od
mian prawie że nie

spotyka się. Owoce
są silnie zielone z

jasnym, delikatnym
żółtym zabarwieniem

Wydają b. mało nasienia.

1kg zł 14,- 100 gr zł 1,80
10 gr zł 0,30.

628. ŚREDNIOBŁUGIE. Zielone, w ybor 
ne do kiszenia.

1kgzł8,- 100gzł1,20 10g0,20
633. PRZYBYSZEWSKIE, średniej wiel-

I
I kości, zielone, wyborne do ki-
I szenia. Znana krajsowa

j i pokupna rynkowa odmiana.
\ 1kgzł8,—
I100gzł1,20 10gzł0,20

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIlIlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii

634. POLSKIE, średnio-długie. Jedne
z najlepszych na mizerie i do
kwaszenia. Winny być ho-

"1 = 1
^ dowane w każdym polskim
^ gospodarstwie. 1kgzł7,—

100 g.zł 1,— 10gzł0,15
mmii mm

636

JVolendeFS^iepóidtugie
ulepszone, (halblange griine)

zielone, obficie rodzące, dobre do k i 
szenia. Powszechnie hodowane jako
handlowa odmiana.

1kgzł10,—
100 g zł 1,40 10 gZł0,25



622. AMERYKAŃSKIE PICLE, krótkie, zielone, bardzo wydajne.
Doskonały średnio-wczesny gatunek do kiszenia i na mizerie.

1kgzł10,— 100 g zł 1,40 10gzł0,25 I■=

9 FUntOiMJG Odmianydługie,namizerie
637. GUSIEWA, półdługie , 1-szy od

siew z oryginalnych, wyho
dowane przez znakomitego
specjalistę warzywnika. Jest
to wyborna gruntowa od
miana, bardzo plenną i wy
trzym ała na suszę. *Owoee

tej pierwszorzędnej odmia
ny pozostają zawsze zielone
i nie gorzknieją.

1kgzł10,—
100 g zł 1,40 10gzł0,25

S38. EKCELSIOR, długie, zawsze

zielone, wyborne, dorastają
ce do 35 cm długości o cien
kiej szyjce, bardzo plenne
i mięsiste. Wydajią
bardzo mało nasienia.

1kgzł14,—
100 g zł 1,80 10gzł0,25

§40. TJNICUM (Jedyne), długie,
zielone, nadzwyczaj odpor
ne na rozmaite niespodzian
ki atmosferyczne. Nie gorz
kniejące. 1kgzł12,—
100 g ;:ł 1,60 10gzł0,25

U2. Grochlickie, długie, zielone.

Pierwszorzędny gatunek, sil
nie półdługich, wczesnych
ogórków, nadających się
specjalnie na mizerię.

1 kgzł14— 100 g zł1,80
10gzł0,30

643. CHIŃSKIE, długie, wężowe, zawsze zielone. —

(Chinesische Schlangen).
1kgzł12,— 100 g zł 1,60 10gzł0,25

645. GOLIAT, bardzo długie (50—65 cm), zielone.

Wspaniały typ długich ogórków. Godne pole
cenia do hodowli gruntowej, a nawet pod szkłem.

1kgzł16— 100gzł2,— 10gzł0,35

AIEiSKIEHMCOHAIE
około 50 cm długie, zielone, wyborne n a mizerię.
Masowo h odowane przez handlujących warzywami.

1kgzł12,— 100 g zł 1,60 10gzł0,25

650. 3>«ł«sfeic-śorcsifc*wac(Danische Senf.,)zawsze
zielone, długie, grube o białym miąższu. Nadzwy
czaj plenne, jedne z najlepszych odmian do zapraw

1kgzł14,— 100 g zł 1,80 10gzł0,30

652. JAPOŃSKIE, pnące, średnio-długie, zielone, n ajlep
sze do hodowli tyczkowej .lub przy murze, par
kanieitd. 1kgzł17,— 100gzł2,— 10gzł0,35

653. OGÓRKI MIESZANE. Są to różne gatunki razem

zmieszane. 1 kg zł 6,— 100 g zł 0,80 10 g zł 0,15

655 KORNISZONY PARYSKIE (Cornichon de Paris)
Są to tak zwane ogórki gronkowe, bardzo krótkie,

zielone z licznymi, widocznymi brodawkam i o bardzo

ostrym smaku.
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I

raelony siatkowe
Są to odmiany pokryte grubą, rdzawą siatką — (Netz Melonen)

660. Ananasowe wczesne, owoce m ają liczne,
małe, soczyste o czerwonym miąższu.
Najlepsze odm. do hodowli w gruncie.
□V * Dojrzewają w sierpniu
100gzł8,— 10gzł1,— Porcja zł 0,20

661. Ananasowe — o zielonym miąższu.
100gzł9,— 10gzłlv20Porcjązł0,25

663. l3 e r lińsfkie — prawdziwe —

owoce żółte, wielkie, okrągłe, bogato ro
dzące, targowe, najlepsze i najdelikat
niejsze ze wszystkich znanych odmian.

10gzł2,— Porcja zł 0,40

666. Cukrowe z Tours
o czerwonym miąższu
bardzo soczyste.
10 g 1,— Porcja 0,20

6 6 8 . Z Cavaillon, o dużych
owalno-szerokich owo

cach, pokrytych grubą,
żółtą, gęsto siatkowa
ną skórą. Miąższ mają
czerwony, soczysty.
10 g 1,20 Porcja 0,25

MlEiONVKANfAlOPY (Cantaloup-Melonen),
Odmiany te, mają skórę pokrytą brodawkowatymi wyrostkami jakby guzami.

674. Paryskie targowe (Prescot), wielkie, żółte,
o pomarańczowym miąższu, znakomite.
10gzł1,— Porcja zł 0,20

676.
srebrno-szare. — W dojrzałym stanie,
mają żółtą skórę — o pomarańczowo-
czerwonym miąższu. Miąższ bardzo deli
katnego smaku.
10gzł1,— Porcja zł 0,20

676a.

Melony gruntowe
wcześnie dojrzewaj,

m ieszane.

Mogą być wysiewane
wprost do gruntu. Są
mało wymagające,
rosną dobrze bez o-

krycia w każdym po
łożeniu. Miąższ m ają
bardzo delikatny, a-

romatycznego smaku
100 g 4,— 10 g 0,60

Porcja zł 0,10

670. 3fieio n ęi jZfgrersfźie.
o bardzo dużych ciemno-zielonych
owocach i pomarańczowym miąższu.
10gzł1,15 Porcja zł 0,25

Plelonąp ogórkow e

(Gurken-Mełonen).
677. Melony ogórkowe m ają tę zaletę, że w

niedojrzałym stanie, używane są jak o-

górki, tj. na sałatę, zaś w dojrzałym —

jak melony; są także przydatne na kon
fitury.
10gzł1,15 Porcja zł 0,25

Mtelonwgpnące ozdobne

(Kletter-Melonen).
678. Są to odmiany zielone i czerwone razem

zmieszane. Owoce m ają drobne, lekko
siatkowane — o łagodnym smaku. Służą
więcej do ozdoby niż użytku. Należy je
hodować przy parkanach, siatkach dru

cianych lub w około tyczek.
10gzł1,15 Porcja zł 0,25

raelonąiBitieszane
(Gemischte Melonen).

679. Mieszanka, złożona z różnych wyboro
wych odmian jak: siatkowanych, kanta-
lupów i grutowych.
10gzł0,80 Porcja zł 0,15
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Arbuzy ^ Kawony
(Wassermelonen)

680. Astrachańskie, o czerwonym miąższu
100gzł4,— 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,20

682. Castellamare, piękna włoska odmiana
o czerwonym soczystym miąższu. ^

100gzł5,— 10g zł0,60 Porcja zł0,25
683. Rosyjskie z Rodosto,wczesne, okrągłe,

o czerwonym miąższu.
100gzł6,— 10 gzł 0,80 Porcja zł 0,30

687Hdci/Offigmieszane
100gzł4,— 10g zł0,50 Porcja zł0,15

DYNIE JADALNE
(ópeise-Tiiitbisse)

Nasiona dyni wysiewa się od połowy kwiet
nia do doniczek, pozostawiając z wzeszłych
roślinek po jednej najsilniejszej w każdej do
niczce. Roślinki są bardzo wrażliwe n a chłody
i przymrozki, do gruntu wysadza się dopiero*
po połowie maja, gdy minie obawa przy
mrozków.

690, Melonowe, olbrzymie, żółte, siatkowane,
□flp ' bez włókien, prawdziwe. Do smażenia.
Jedne z najlepszych konserwowych odmian.
Hodowane w dobrych warunkach i przy
sprzyjającej jesieni dorastają do 1 0 0 kg.
100gzł4,— 10 g zł 0.50 Porcja zł 0,30

692. Melonowe, wyborowe odmiany mieszane.

1kgzł10,— 100gzł 2,— 10g zł0,20

693 Centnarowe, żółte, — owoce m ają wielkie,
okrągłe, trochę płaskie, wczesne. Powszechnie
w naszym klimacie hodowane.

1kgzł8,— 100 g zł 1,20 10g zł0,2©

695 Centnarowe, odmiany mieszane
1kgzł7,— 100g zł 1,— 10g zł0,15

705.

Dynie szparagowe
d ł u g i e (Spargel Ktlrbisse)

Nazywaae popularnie
EhSai»«czl«ft

„Vegetable Marrow”.

Owoce m ają wydłużone
(kanciaste) białe, bez

wąsów. Kabaczki

jadalne są tylko w sta
nie zupełnie dojrzałym;
owoce kraje się na po
dłużne paski i przyrzą
dza tak jak szparagi
Jest to bardzo smaczna jarzynka■
która hodowana bywa powszech
nie na Jiresach OOschcdmch.

1kgZł10,—
100 g zł 1,50

10gzł0,20

696. Z CARENTAN, m elonowe,

olbrzymie, bardzo dobre na

marmelady i konserwy. Do
rastają do 50 kg każda.

100gzł2,— 10gzł0,4©

702. Dynie mieszane

Przeróżne gatunki.
1kgzł6,— 100 g zł 0,8©

10gzł0,15
703. Ogórkow e (Kokocela) —

niepełzające, o długich, żół
tych owocach.

10gzł0,50

Dynia pastewna Mamut, olbrzy
mia, okrągła, zielona

1kgzł18,— 100gzł2,—
10gzł0,30



706. Dynie ozdobne-Tykwy
(Zier-JĆiirbisse).

Są to przeróżne, nadzwyczaj interesujące
odmiany. Hoduje się je przeważnie celem przy
ozdobienia gołych ścian tj. przy altanach, k r a 
tach itd., w ogóle tam, gdzie m ają możność

.zaczepić swe pędy. Tykwami można
z dużym powodzeniem przyozdabiać wnętrza
pomieszkań, przedpokoi i werand.

1kgzł6,- 100 g zł 0,80 10 gzł0,15

Angurie plamiste, pnące
{&lngurien gefleckter)

707. Angurie są to m iniaturow e dynie pnące,
których owoce są silnie upstrzone— po
plamione. W inny być hodowane w m iej
scach takich, gdzie m ają możność zacze
pienia swych pędów. Rozpiętość roślin

sięga 4—6 m wysoko. Owoce służą spe
cjalnie do zapraw i smażenia w cukrze.

10 g zł 1,60_______________ P o r cj a zł 0,50

KARCZOCHY
(ęirtischocken)

708. Laońskie, zielone,
wielkie.

100 g zł 14,—
10gzł 1,50

Porcja zł 0,40
710. Paryskie, fioletowe,

wczesne.

100 g zł 7,50
'■WSST Najarzynę słu- 10gzł —

żąkwiatostany kar- Porcja zł 0,25
czochów, które ścina się późną jesienią
w niezupełnie rozwiniętym stanie.

KCMBPdĘJ — Przysmak jaroszów
715. z Tours z kolcami.

100gzł6,—
10gzł0,70

Porcja zł 0,25

718. Hiszpańskie bez
kolców n a liściach.

100gzł5,—
10gzł0,60

Porcja zł 0,20

/%/nasiona szporagóci/
tjJUB” Nasiona szparagów kiełkują zazwyczaj bardzo

pow oli,
'

tet-o też powodu należy je przed wysiewem przez
kilKanaście godzin namoczyć lub stratyfikować przez dw a ty
godnie w wilgotnym piasku. - Sieje się podobnie jak szpinak.

725. Śnieżna główka, grube, białe

1kg zł18,— 100g zł 2,20 10 g zł0,40
728. Brunświckie, bardzo wielkie i plenne.

1kgzł9,— 100g zł1,40 10 g zł0,20
730. Wyborne gatunki, mieszane.

1kgzł8,— 100g zł 1,20 10 g zł0,15

Kin waiów
Śnieżna główka

1-roczne 100 szt. zł 2,50
2-letnie 100 szt. zł 3,50

Brunświckie

2-letnie 100 szt. zł 3,—

Rabarbar Dobre dochodowe odmiany
© o uzyskania rozsady na 1 ha — potrzeba wysiać 1/2 kg.

<Do obsadzenia 1 ha potrzeba 5000 roślin.

574. A ngielski „Queen Victoria”,
o długich, czerwonych ogon
kach. 1 kg zł10,—
100gzł1,40 10gzł0,20

575. Monarch, olbrzymi, ciem no
czerwony — najlepszy ze

wszystkich hodowanych od
mian. 1kg zł14,—
100 g zł 1,80 10gzł0,30

577. Cyclop — olbrzymi, wcze
sny, o dużych, soczystych
i ciężkich ogonkach — wa
żących niekiedy około 2 kg
każdy. 1kgzł12,—
100gzł1,50 10gzł0,25

578. Mieszanka najlepszych od
mian. 1kgzł9,—
100 g zł 1,20 10gzł0,20

Silne, kilkuletnie rośliny rabarbaru CYCLOP i YfCTORlA
100 sztuk zł 30,— 10 sztuk zł 3,50

Wysyłka roślin rabarbaru i karpów szparagów uskutecz
niana będzie jedynie do 1 maja b. r.

Proszę o nadsyłanie wczesnych zamówień.
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Wszystkie nisko rosnące groszki cukrowe i iu-
skowe wysiane w ciągu lata tj. w miesiącach
czerwcu—lipcu, w ydają jeszcze wczesną jesie-
n ią dużo dorodnych strączków z zielonym
ziarnem, które to jeszcze w tym czasie może

być przydatne do użytku kuchennego,

W\
>i

CHOSZEA

CUKROWY

Są to gatunki delikatne, bez pergaminowe}
wyściółki czyli łuski, których ziarna m sta
nie zielonym można spożywać razem ze

__________ strączkami w całości.
__________

Na dwie grządki o lOm dług. wysiewa się1/* kg, a oa l/i <<a U 40 kg

733 „Senzacja“ wyrastado2,n.tr.
Szlachetny gatunek tego groszku cukro

wego rodzi bardzo obficie i owocuje jiuż od
50 cm od ziemi, dając silne strączki, o dług.
15 cm przeciętnie, strączki są bez błoriki

(łuski), o bardzo soczystych i smacznych
ziarnach w spożyciu na surowo. Nada-je się
również do gotowania na zielono i na kon
serwy. Groszek ten wymaga mocnych,
2 ^ m podpórek. awSF ziemi pulchne/
dobrze uprawnei, ócne mestychanie obfity plon

1kgzł3,60 100 g zł 0,45

738. 40l2£i£il!I najwcześniejszy, bardzo

plenny. Doskonała półwysoka odmia
na o delikatnych strączkach, wyrasta
do 100 cm.

1kgzł3,— 100 g zł 0,40

740. D elikates Bardzo wczesny, o wiel
kich, soczystych strączkach i dużych
szarych ziarnach. Kwitnie biało-nie-

biesko, wyrasta do 18.) cm i nadzwyczaj
obficie rodzi. 3 ^ Zasobny w skład ni
ki w itam ino w e. Specjalność warszawskiej kucbni

1kgzł2,60 100 g zł 0,30

741 O tygodniowy _

Nowość —

Nowy, niski, bardzo plenny i wczesny,
0 delikatnych, dorodnych słodkich ziar
nach z krótkimi sirączkami. Wyrasta od
30—40 cm. 1kgzł3,20 100gzł0,40

742. Henryk — wcześniejszy ze

wszystkich póiwysok. odm. — (70-90 cm).
_____________

1 kgzł 2,80 100 g zł 0,35

744.KARilU. “

sr

Nie wymagający podpórek.
Wyrastający do 35 cm. Rodzi naj
obficiej z pomiędzy wszystkich niskich
odmian. Bardzo smaczny i delikatny.
1kgzł2,68 100 g zł 0,30

— i■ ..i 745. . ,

745. KSIĄŻĘ BISMARCK, najwcześniejszy,
bardzo plenny, średnio-wysoki. — Do
bry kuchenny gatunek. (60 do 80 cm).

1kgzł2.20 100 g zł 0.25

747. M asłowy, o dość dużych, grubych,
mięsistych strączkach z bardzo słodkim
ziarnem (70 cm).
1kgzł3,— 100 g zł 0,40

748. „M A MUT“ amerykański Burpee(go
wysoki (80 cm), strączki ma nadzwyczaj
szerokie i mięsiste, ziarno duże, pięknie
zielone i bardzo słodkie. USP" Najplen
niejszy ze wszystkich amerykańskich od
mian. 1kgzł 4,— 100 g zł 0,50
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OKOSZE
(Pahl - Erbsen oder Kneifel- Erbsen)

Ziarna tych groszków są okrągłe, gładkie, zie
lone lub cielistej barwy. Do użytku służą tylko
same wyłuskane ziarna w stanie zielonym

lub suchym. Strączki nie są jadalne.
Wysiew na % ha 30—40 kg.

Majowy, najwcześniejszy, średnio-wy-
soki o ziarnach cielistych — znana

i dobra odmiana handlowa.

1kgzł1,60 100 g zł 0,25

754. Automobil, nadzwyczaj wczesny, wielko-

strączkowy, bardzo słodki, o dużych ziar
na ch — cielisto-zielonej barwy. (80 cm)
1kgzł1,40 100 g zł 0,20

756. Dziób ptasi — ulepszony. — „Tip Top”
(Vogelschnabel), n ajw cześniejszy, obficie

rodzący, o ciemno-zielonych, lekko m a r
szczonych ziarnach. Dobry do zapraw
100 cm). 1kgzł1,50 100gzł0,25

760. Sława Francji, niski, najwcześniejszy,
zielony, nadzwyczaj plenny (30—35 cm).
1kgzł1,60 100 g zł 0,25

765.SiMSIPAMOWY (DeGrace)
Bardzo słodki i delikatny — wyrasta tyl
ko do 25 cm. Jest to bardzo wcześnie

dojrzewający gatunek i nie potrzebujący
zupełnie żadnych podpórek (chrustu). W

kołach fachowców uważany jest za jeden
z najwcześniejszych i najplenniejszych
łuskowych odmian. Ziarna cielistej barwy.
10kgzł12,— 1kgzł1,40100gzł0,20

772.„Sł§iJLA" •

I
najiwcześniejlszy — wielkoetrączkowy, wy
dający bardzo bogate plony, dorastający do
65 cm — ziarna cielistej barwy.

1kgzł2,40 100 g zł 0,35

755. Ekspres, najwcześniejszy, plenny, za
wsze zielony, gatunek konserwowy
(60—80 cm) 1kgzł2,— 100gzł0,30

GROSZEK ŁUSKOWY oziarnach słodkich marsuznnyth
(Mark-Erbsen mit siissen Kernen).

Ziarna się wyłuskuje i spożywa w stanie zielonym — strączki obłupane nie są jadalne.

Cud Ameryki - najwcześniejszy, niski, bardzo plenny
r== o zielonym, kanciastym ziarnie. Dobry
-2-i do wczesnej hodowli w inspektach.

Hoduje się bez podpórek. (20—25 cm).
1kgzł1,60 100 g zł 0,25

781. WILLIAM HURST, bardzo wczesny, n i
sko rosnący (30 cm) — pierwszorzędny
długostrączkowy gatunek.
1kgzł1,80 100 g zł 0,30

783. Admirał, średnio-wczesny, zielony o strącz
kach 10 cm długich, obsadzonych gęsto
słodkimi ziarnami. Wyrasta do 120 cm

1kgzł2,— 100 g zł 0,30
786. Groszek słodki „Carniing11

I
(Fairbeards), średnio-wczesny, obficie rodzą
cy. Dobry konserwowy gatunek o jlasnych-
cielistych ziarnach (90—100 cm).

| 1kgzł1,40 100 g zł 0,20

788. KSIĄŻĘ ALBANII (Duke of Albany)
późny, bardzo wysoki, o grubych ciemno-

zielonych strączkach (110 cm).
1 kg zł 2,—____________ 100 g zł 0,30

797. Alderman, późny, wysoki, ciemnolistny,
0 zupełnie ciemnych prostych strączkach.
1kgzł2,80

' " 100 g zł 0,40
798. SttJIPEEe (The V. €.)

Prawdziwy angielski Sutton!a.
Bardzo plenny o niezwykle dużych strącz

kach do 15 cm długości, wypełnionych pięk
nym, b. dużym ziarnem. Ziarno w stanie su
chym jasno-zielone. W yrasta do 150 cm. Pora

dojrzewania nieco późniejsza od Telefonu. Od
miana ze względu na swe duże zalety ma

wszelkie szanse rozpowszechnienia.
1kgzł3,— 10gzł0,40

799. wysoki, wielkostrącz-
kowy, bogato rodzący, o dużym, zielonym
ziarnie. — Rynkowa odmiana.

1kgzł2,— 100 g zł 0,30
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(Buschbohnen mit griinen
Schoen).

UWAGA: Odmiany karło
we przeznaczone ne zbiór zie
lony, wysiewać możn od

połowy m aja do połowy lip-
ca, ponawiając wysiewy co

2—3 tygodnie.
odmian^ szparagowe u-

ważta* należr ie fasole, któ
rych strączki zdatne są do

przyrządzania na jarzynę w

stanie młodym i to z odmian

zielono-strączkowych.

Odmiany zelono-strączkow® Hodowane lako szparagowe i na ziarno

Na grzędy o 10 m długości wysiewa się 150 g, zaś na % ha potrzeba wysiać około 25 kg.

805. Cukrowa, perłowa, wczesna z włóknem.
Bardzo dobra do jedzenia na sucho, jak
również przydatna do zup i rosołów.
Ziarna są średniej wielkości, owalno-

okrągłe, białe.

1kgzł1,— 100 g zł 0,15
808. Tysiąc za jeden (ryżowa), perłowa, cu-

• krowa z włóknem, służy do rosołów, zup,
rozmaitych sałatek itp. Ziarna najdrob
niejsze, białe.

1kgzł1,60 100 g zł 0,25
809. BOMBA. Ziarna duże, białe, baryłkowa-

te. Gatunek pospolicie hodowany.
1kgzł1,20 100 g zł 0,20

sio iiiwcor
— Suisse blanc. — Pierwszorzęd

na francuska, szparagowa odmiana
z włóknem Krzewi się bardzc sil
nie. Wydeje masy mięsistych strą
czek Wyborna do hodowli na sze
roką skalę. Ziarna podłużne białe.
1 kg zł 2,—__________ 100 g zł 0,30

815. Holsztyńska, cukrowa — z włóknem, do

jedzenia tylko w ziarnie. Ziarna dość
duże, okrągławe, białe.

1kgzł1,40 1100 g zł 0,20
810.

najwcześniejsza, długo i obficie owocu
jąca (Inepuisable) — z włóknem. W yśmie
nity gatunek do jedzenia ze strączkami
jak inne szparagowe gatunki, a także
w ziarnie na sucho. Ziarna dość duże,
owalne, białe.

1kgzł160 100gzł025

824 *"* .m-.ii.in.
lifimieicnA ołbrzymiaj
cukrowa, bez włókien, wczesna

i delikatna, szparagowa, ziarna

podłużne, białe — żyłkowane.
Jedna z lepszych konserwo

wych odmian.

1kgzł2,— 100 g zł 0,30

828.romrauir

nadzwyczaj plenna, doskonała, szparago
wa odmiana bez włókien, wytrzymała na

słoty i nie ulegająca chorobom rdzy. Two
rzy duże krzaczki z m asą mięsistych, dłu
gich zielonych strączków. Ziarna długie,
grube, kawowei barwy.
1kgzł2,40. 100 g zł 0,30

830. Flageolet (flecikowa), szparagowa, bez

włókien Zaliczana do lepszych
wczesnych odmian. — Ziarna podłużne,
białe. 1kgzł2,— 100gzł0,25

840. Cud Francji (Merveille de France), z włó
knem, szparagowa, bardzo wczesna i plen
na. Najlepsza na konserwy. Ziarna po
dłużne, o jasno-zielonkowatym zabarwie
niu. 1kgzł1,— 10gzł0,15

842
_ «««__ -----

.—

(Saxa) bez włókien, szparagowa,
najwcześniejsza, bardzo plenna.

Należy do rzędu najwięcej
hodowanych odmian. Ziarna po

dłużne, woskowej barwv.
1 k g zł 1.40___________ .100 g zł 0-20

| | Przeciwko kratom i t. p. szkodnikom
| J nakładajciewinsnek'ach zabójczo-dvmne trociczki „ K rę to !" Do chodników wykadz. — krety nie powrócą

1 szt. zł 0.50 10 szt. zł 4.50 1<10 Szt. zł 40.



Fasola lcarlowa
(<3uschbohnen — Sorten mit gelben Schoteri).
OJmSwMwżóKm-łlrqc»hoire

hodowane jako szparagowe i na ziarno

870. Pełen Kosz (De Digoin).
Szparagowa, zupełnie bez włókien, bardzo wcze
sna, niespotykanej plenności, o długich i coś
kolwiek szerokich mięsistych strączkach. Ziar
n a baryłkowato-podłużne, oliwkowej barwy.

1kgzł1,80 100 g zł 0,25
875. ZŁOTY DESZCZ, woskowa, zupełnie bez włó

kien, odporna na wszelkie wpływy atmosfe
ryczne, nie rdzewieje. Dobra i znana odmiana

powszechnie hodowana, ziarna podłużne, białe
z pomarańczową plamką.

1kgzł1,20 100 g zł 0,20

876. DAKTYLOWA, woskowa, z włóknem, strączki
długie, żółte, dojrzewająwczas i nie opadają.
Dobra szparagowaodmiana, bardzo plenna
i wytrzymała na słotę, jadalna jako szparago
wa i po dojrzeniu w ziarnie, ziarna podłużne,
woskowej barwy. 1kgzł1,— 100 g zł 0,15

882. B riitfle f|fa x *6lto - strączkowa.
Amerykańskiego pochodzenia, zupełnie bez
włókien. Wyborna szparagowa i delikatna
odmiana o niebywałej plenności. Ziarna
małe, podłużne białe z czarn. plamkami.
1kgzł2,— 100 g zł 0,25

Piechola

883. KOMETA woskowa, bez włókien.
Jedna z najwcześniejszych i najlep
szych odmian. W 6 tygodni po wy
siewie m a już piękne, złoto-żółte,
grube* mięsiste strączki — zdatne
do użycia. Ziarna podłużne, czysto-
białe 1kgzł2,60 100gzł0,35

881= CUD SZPARAGOWYCH, ciemno-
woskowa, zupełnie bez włókien, o

długich, mięsistych, 18 cm długich
strączkach z białymi, dużymi, po
dłużnymi ziarnami. Wyborna ku
chenna odmiana.
1kgzł2,60 100 g zł 0,35

Nowa amerykańska odmiana
886. Top Noth Golden Wax Beah, żółto-

strączkowa, zupełnie bez włókien.
Posiada zalety, jakie rzadko się spo
tyka u innych karłowych odmian.

Dojrzewa bardzo wcześnie. Strączki
m a delikatne i silnie zaokrąglone.
Rośliny są zw arte sztywne i nie ulegają wcale kla-
dzemu się Ziarna krótkie, podłużno-perłowe, do

połowy białe z ciemno-brunat. silnym upstrzeniem.

1kgzł4,60 100 g zł 0,50

jadalny (Puffbohnen
- Saubohne)

Boby udają się w każdej dobrze uprawionej gle
bie, najlepiej w m iejscach otwartych, w zacisznych
cierpią od czarnej mszyscy.

WAŻNA UWAGA:
bobu zostaną podziurawione przez chrząszczyka n a
siennego (Bruchus granarius), jednak nie wpływa
to w żadnym stopniu na siłę kiełkowania nasion
oraz, n a dalszy rozwój roślin.

922. Erfurcki, o jasnych ziarnach.

1kgzł1,60 100 g zł 0,25
926. Windsor, o dużych, zielonych ziarnach.

1kgzł2,— 100 g zł 0,30
927. Windsor, o dużych, jasnychziarnach.

1kgzł2,40
' 100 g zł 0,35

930. Różne odmiany mieszane. A

1kgzł1,60 100 g zł 0,25

SM1F Na 10
metr. kwa
dratowych
wysadza
się 250 gr.
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OZDOBNA c z y li BUKIETOWA
910. Fasola turecka czyli arabska, o kwiatach mo

tylkowych. ceglasto-czerwonych. Ziarna duże. czer

wono-fiolet >we, brunatno nakrapiane.
1 kg z' 1.6'*. 10 gr zl 0.30

912. Fasola turecka czyli arabska, (Jasi<-k), o kwiatach

motylkowych, białych. Ziarna duże białe.

1 kg zł i,40. 100grviO25.

Kukurydza cukrowa jadalna
(óoeise Zucker-tfRais).

Na Y\ ha wysiewa się około 8 kg nasienia.

931. 'głĘići&ostkam:xesn*M' oryginalna,
cukrowa, wyborna odmiana o ziarnach

gładkich, żółtych. Udaje się naj
lepiej w naszym .klimacie i najwięcej
hodowana.

10kgzł12,— 1kgzł1,40100gzł0,20
932. Bydgoska wczesna, zwyczajna.

10kgzł5,— 1kgzł0,70100gzł0,10
935. ADONIS, bardzo słodka, wczesna i deli

katna Ziarna płaskie, marszczone,

ciemno-woskowej barwy. UW* W Mało-

połsce Wschodniej i Zachodniej hodowa
na na wielką skalę.
1kgzł1,40 100 g zł 0,20

Lasota tyczkowa
W Na 7« ha wysiewa się okoto 20 kg. m

Odmiany zielono-strączkowe — szparagowe.
888. POLONIA — bez w łókien.

Bardzo wartościowy i nadzwy
czaj wczesny gatunek. — Na-

dajle się znakomicie na kon
serwy. Ziarna nie duże, owal-

no-podłużne, białe.

1kgzł2,60 100 g zł 0,35
892. Excelsior (Mongetout Saint

Fiacre), szparagowa, nadzwy-
_zaji wczesna. — Posiada ładne
mięsiste strączki 20—25 cm

długości, zupełnie bez włókien.
Ziarna podłużne, silnie spła
szczone, ciemno-kawowej bar
wy.
1kgzł2,10 100 g zł 0,30

898. FENOMEN, cukrowa, z deli
katnymi włóknami. Znana
i ceniona odmiana o bardzo

mięsistych, 30 cm dł., ładnych
strączkach. W większycl za
chodnich gospodarstwach roz
powszechniona.
1kgzł2,20 100 g zł 0,30

903. Mięsista (Fleischbohne;, bez

włókien, prawdziwa kuchenna

odmiana, posiadająca wszyst
kie zalety szparagowych tycz
kowych odmian.

1kgzł2,10 100 g zł 0,30

Odmiany żółto - strączkowe — szparagowe.
905. Złota Korona (Goldkrone) wo

rkowa, zupełnie bez włókien, o

bardzo długich, złoto-żółtych
strączkach. Jedna z najwcze
śniejszych tyczkowych odmian.
Ziarna lekko podłużne, białe.

1kgzł3,60 100 g zł 0,45

906. Gloria, żółto - strączkowa,
woskowa, zupełnie bez włó
kien, bardzo wczesna i obfi
cie rodząca. Ziarna drobne,
podłużne, białe.

1kgzł3,— 100 g zł 0,40

908. Mont d‘or (Złota Góra), u l ep
szona, woskowa, dość wczesna,
0 strączkach złoto-żółtych, zu
pełnie bez włókien. Bardzo

plenna. Ziarna baryłkowate
ciemno-brunatne.

1kgzł2,80 100 g zł 0,35
909. Mont d‘or, woskowa, zupełnie

bez włókien, bardzo plenna.
Strączki m a długie, złoto-żółte.

*Vyborna 4ako szparagowa.
Ziarna posiada duże, perłowe,
połyskujące — prawie czarne.

1kgzł2,60 100 g zł 0,35

FASOLA TYCZKOWA
(Prunkbohnen oder Feuetbutanem.

□W " Jest to gatunek wysiewany najczęściej
do przyozdabiania i zasłaniania w ciągu lata

gołych ścian, parkanów, altan i szpalerów.
Sa lo odmiany zielono-strgczfeowe. Dobre również do gotowania
w ziarn e na sucho — omaszczone mastem są bardzo smaczne.

37
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MA€1UliWJHroślinmiododainiich
*^ *TIHŁ Si ^ŁIF JtwSl cl» wysiewu w *»»l»Bfiaewipasiek

Ażeby pszczoły wśród lata miały dostateczną ilość roślin miododaj
nych, należy już w marcu — kwietniu pomyśleć o tym i zawczasu

zamówić potrzebne nasiona.

Kwiaty z poniżej zestawionych roślin dostarczają pszczołom do-
________________ brego pokarm u do wytwarzania miodu.

_____________

Cena za 10 gramów i porcję
2185. Alyssum B. (Smagliczka) 0,60 0,15

943. Asperula od. (Barwica wonna) 2,60 0,30
992. Borago officinalis (Ogórecżnik) 0,20 —

2317. Centaurea Cyanus (Bławat) . 0,70 0,15
974. Hyssopus officinalis (Izop' 0.30 0,10

3640. Gypsophilla paniculata 0.40 0,10
978. Lavendula spica (Lawenda) . 1.20 0,25

3225. Lathyrus odoratus (Wyczka) . 0,20 0,10
2675. Malope grandiflora (Ślęzawa) 0,50 015
2690. Matthiola bico rnis (Maciejka) o,30 0,15

985. Melissa officinalis (Melisa) . 1,20 0,25
2700. Mirabilis jalapa (Dziwaczek) . 0.40 0,10

949. Nigella (Czarnuszka) . 0,10 ■—
940. Pimpinella anisum (Anyż) 0,30 0,10

2935. Rejedaodorata (Rezedawonna) 0,20 0,15
1005. S alvia oficinalis (Szałwia) 0,30 0,10
1015. Thymusvulgaris(Tymian letni) (»,60 0,15

3l42- Mieszanka nasion roślin miododajnych
1kgzł10,— 100 g zł 1,20 10 g 0,30

Nektarem dla pszczół
jest jedna z najlepszych miododajnych roślin pod nazwą

Phacelia tanacetifolia

Wiązanka w rotyczow a (CBienenfceunó)

□dg** Wysiewać można w ciągu lata kilka razy.

Jest to pierwszorzędna roślina miododajna,
która z powodu, iż jest mało wrażliwa na

warunki atmosferyczne i udaje się na każdej
glebie, może być wysiewana o każdej porze
lata. Roślina ta już w 5—6 tygodni po wy
siewie wydaje ciemno-niebieskie kwiecie, któ
re jest ulubionym pokarmem pszczół. Z po
wodu swych wielkich zalet jest bardzo

chętnie hodow ana przez miłośników pszcze
larstwa. Wobec tego, iż roślina sama bez
kwiatu jest bardzo pożywną paszą, uprawiana
bywa także na zielono dla bydła.
Siać należy rzadko, kiełkuie z początku powoli.
10kgzł18— 1kgzł2— 100 g zM),30

netto. — Cenv mi"nne. — netto.

f /l/owe,na/lepsze odmianypoziomek f

PosiomicH Ril^en
wieilsoowocowe, czerwone

zupełnie bez wąsów — powtarzające.
Rodzą bez przerwy od czerwca do października.

Owoce m ają podobne do leśnych poziomek. Stosun
kowo są dość duże, ciemno-czerwonej barwy. Mogą
być używane nawet do dekoracji rabatek.

10gzł4,— Porcja zł 0,35
B^OZlOIllIfi B?ronv.Solewacher

olbrzymioowocowe — powtarzające, obficie rodzące.
Zupełnie nowy gatunek — bez wąsów — o znacz

nie większych i pięknie czerwonych owocach. Owoce
m ają silnie okrągłe, ponad ulistnienie wyrastające.
Wielkością owoców wyprzedzają inne zwyczajne. Są
bardzo słodkie i przewyższają smak prawdziwych
leśnych poziomek. Lubią próchnicowe i zaciszne
stanowisko. 10gzł2,— Porcja zł 0,25
*77e dwie odmiany poziome% można wosiewac o kazós> porze roku, wysiane na wiosnę, kuntną -i owo-

cum jeszcze iestenią. QT(ngą bpe wusirwane óo insoehtów, skrzpnek i nawet óo doniczek w noko/u.

ZAROOlffPIFCZ/IREK Jióawicuscampesfris

Zamawiający
otrzymuje

opis hodowli
darmoh

Jo obsadzenia 1 m[j grządki pieczarkowej,
notrłeb 5 ceotełek lub J/4 c I ndra

CCAampi ^nonferut)
Hodowla pieczarek jlest łatw a i zajmująpa,
hodować można je przez cały rok — udajią
się wszędzie, to jiest w inspektach, oranże
riach, piw nicacl, szopach, stajniach itd.

Zarodki pieczarek Snry-erin^ :
w prasowanych cegiełkach lub cylindrach
zupełnie świeże oryp\ paryskiej produkcji.
1 szt. zł 0,65 10 szt. zł 6,— 100 szt. zł 58,—

Produkcji węgierskiej 1-szy gatunek Nr 0111
(1 cylinder m a 4 pierścienie ogóln. wagi 150 er)
Ceny: 1 cylinder zł 4,— % c. zł 2,20 K c. 1,29

(Na pieczarki rabatów nie udzielam).



940. Anyż siewny (Anis) importowany.
Wysiewa się w kwietniu. Nasion używa
się do pieczywa i wyrobu wódek.

1kgzł14,— 100gzł1,80 10gzł0,30
943. Barwica wonna zw ana Marzanna (Wald-

meister). Używa się do przyrządzania
napoi, a także do celów leczniczych.
100 g zł 24,— 10 g zł 2,60 Porcja zł 0,30

946. Bazylia wielka, zielona (Basilikum). Liście

bazylii mają zastosowanie w celach ku
chennych, zaś zioła w lecznictwie.
100gzł4,— 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,15

949. Czarnuszka siewna (Schwarzkummel).
Siać n a wiosnę, dojrzewa w sierpniu.
Nasiona służą do celów piekarskich.
1kgzł2,— 100gzł0,50 10gzł0,10

952. CZĄBER OGRODOWY — letni

(Bohnenkraut oder Pfefferkraut).
QVysiewa się w kwietniu. JBiście cząbru u-

żywa się óa potraw kuchennych.
1kgzł13,— 100gzł1.60 10gzł0,30

953. D zięgiel (Angelica)
{Roślina trwaia, w ys’ew ać należy począwszy
oó linca óo jesieni OTllode pędy czyli łodygi
służą do celów cukrowniczych i na konfitury.
100gzł3,— 100 g zł 0,40 Porcja zł 0,10

954. Dziewanna — Verbascum thapsus — (Ko-
nigskerze). Kwiaty dziewanny służą do
celów leczniczych.
10gzł0,30 Porcja zł 0,10

955. Estragon rosyjski (Esdragon). Doskonała

przyprawa do różnych potraw.
10gzł3,— Porcja zł 0,40

960. KOLENDRA siewna (Coriander). Wysie
wa się na wiosnę. Nasiona służą do przy
prawy potraw, wędlin, pieczywa, marynat
i fabrykacji likierów

1kgzł2.— 100ezł050 10srzł0.15

963.|«OP£ H lubKoperek(Dill)
Zwyczajny, ogrodowy; listeczki mło
de służą do przyprawy potraw, zaś

łodygi z nasionami używa się do
kiszenia ogórków, kapusty itp.

1kgzł2,40 100gzł0-40 10gzł0.10
966. KOPER włoski LECZNICZY (Fenchel)

Fructum foenićuli — Różni się tym od zwyczajnego, że

dopiero w drugim roku wydaje nasienie. — Ma zastoso
wanie tylko w medycynie.

1kgzł4,— 100gzł0,70 10gzł0,15
968. Kozłek lekarski (Baldrian) — Valeriana

offic. — Cenna lekarska roślina, przy
datna również do celów kuchennych.
100gzł6,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,20

974. Isop lekarski (Izop). Dobra kuchenna

przyprawa. Kwiaty m ają zastosowanie
w medycynie.
100gzł2— 10^ zł0.30 Porcja zł0,10

978. Lawenda (Lavendel — Spike). Używa się
do przypraw kuchennych, a kwiaty mają
zastosowanie w lecznictwie.
100 g zł 10,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,25

980. Lubczyk lub Magi (Liebstock) — L evisti-
cum officinalis. — Służy jako przyprawa
do zup i rosołów. Jest to roślina wielo
letnia, której listki posiadają aromatycz
ną woń, zbliżoną bardzo do kostek Ma
giero . Lubczyk zastępuje w zupełności
inne podobne fabryczne specyfiki.
10gzł0,50 Porcja zł 0,15

982. FS/&JI$&!&&& francuski, prawdziwy.
Służy do przypraw kuch. 1 kg zł 16,—
100gzł2— 10gzł0,35

985. MELISA cytrynowa. Korzenie służą do

przyprawy i lecznictwa. Dobra

pszczelnicza roślina, hodow ana powszech
nie w pobliżu pasiek.
100 g zł 10,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,25

989. Mięta pieprzowa (Pfefferminze). Służy do

przyprawy likierów, ma także zastosowa
nie w medycynie. Porcja zł 0.70

992. OGÓRECZNIK (Boretsch) — Borago offic.
Wyborna roślina, której kwiaty są pokarm em dla pszczół,
ma także zastosowanie w kuchni i lecznictwie

1kgzł10, 100g zł 1.20 10 g zł 0.20

995. Piołun (Wermuth). Służy do wyrobu n a 
lewek, jest również ro |liną lekarską.
100gzł5,— 10 g zł 0,70 Porcja zł 0,15

998. Rozmaryn francuski. — Przyprawa ku
chenna — m a zastosowanie w lecznictwie.
100 g zł 12,— 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,30

1000. RUMIANEK (Kamille) — Matricaria
cham. Znana roślina lekarska.

1kgzł14,— 100g zł 1,80 10 g zł 0,30
1003. Ruta winna, ogrodowa (Weinraute). Mło

dych listków używa się do przypraw
kuchennych, roślina lekarska.

100gzł6,— 10gzł0.80 Porcjazł0-20
1005. SZAŁWIA lekarska (Salbei) Salvia offic.

Znane zioło lecznicze i miododajne.
1 ksr zł 15.— 100g zł 1,80 10 g zł 0.30

toto.Szczaw z E&ciSlewifiRje Ę
(Sauerampfer). Wysiewa się rzutem
od wiosny do jesieni. Z liści szczawiu

przyrządza się wyborną zupę.
1kgzł8.60 100gzł1.20 10gzł0.20

1015. Tymian letni, francuski, „M acierzanka”.
Ma zastosowanie w medycynie, jak rów
nież w celach kuchennych.
10gzł0,60 Porcja zł 0-15

1017. Tymian zimowy, niemiecki (Winter-Th.)
Gatunek trwały, powszechnie upraw.
100 g zł 3,50 10 gzł 0,40 Porcja zł 0,10

1020. Trybula zwyczajna (Kerbel) — Anthriscus
cerofolium. — Używa się do przyprawy
notraw i sałat. 10 er zł 0.25 Porcia zł 010

1110. MIESZANKA ROZMAITYCH NASION ZIÓŁ KUCHENNYCH

łatwych w hodowli i niezbędnych w każdym gospodarstwie domowym.
100gzł2,-- 10gzł0.40 Porcja zł 0,10

Jasiona maku niebieskiego, białego ikminku sąpodane na 45 stronie.



Nasiona lucerny i koniczyn
Zastrzegam sobie zmianę cen w ciągu roku.

W razie większego zapotrzebowania służą specjalna korzystną ofertą.

LUCERNA niebiesko-kwitnąca

tfechcago satiwa (<Staue Bucerne)
Wysiew na morgę magdeburską (% ha)

rzutem 7—10 kg, drylem 6—8 kg).
d*rorranc^a (Prowansalska)

100 kg zł 350,— 10kgzł37,— '1 kgzł4,—
'8i?’ę4ie * rs^ ta Najlepiej przystosowana do

polskich warunków.

100kgzł550,— 10kgzł60,— 1kgzł7,—
3f£u.fawwsfca. krajlowa, bardzo zimotrwała

100kgzł500,— 10kgzł52,— 1 kgzł5,50

Koniczyna czerwona (Rotklee)

Wysiew na K ha 5—6 kg.
Wyborowe nasienie podwójnie czyszczone

i zupełnie wolne od kanianki.

Koniczyna czerwona I. gatunek.
100 kg zł 150,— 10 kg zł 17,— 1kgzł 1,80

Koniczyna czerwona II. gatunek.
100 kg zł 140,— 10 kg zł 15,— 1kgzł1,70

Koniczyna czerwona III. gatunek.
100 kg zł 120,— 10kg zł 14,— 1kgzł1,50

(Weissklee)Koniczyna biała
Wysiew na Y* ha 5—6 kg.

Zupełnie wolna od jjanianki i zanieczyszczeń.
Koniczyna biała I. gatunek.

100kgzł380,— 10kgzł40,— 1 kgzł4,50
Koniczyna biała II. gatunek.

100kgzł340,— 10kgzł38,— 1 kgzł4,—

Kon c>ynasewedzkć>(Schwedeoklee)
Wysiew na A ha 4—6 kg.

Najprzedniejszej Jakości, dobrze oczyszczona.
Koniczyna szwedzka „Prima“.

100 kg zf 250,- 10kgzł28,— 1 kgzł3,—
Koniczyna szwedzka, mieszana — z białą.

(Bastard — Schwedenklee).
100kgzł270,— 10kgz!29,501kgzł3,20

Przelot DOSOOl tv <Wund*lee>

Roślina dwuletnia, wyrasta od 1—2 stóp wy
soko. rośnie dobrze na gruncie lekkim glinia
stym. zawierającym margiel. Zbytniej wilgoci
nie znosi, pod względem klimatu przelot nie

jest wybredny. Zakorzeniając się głęboko, opie
ra się najiwiększym mrozom i suszy: doskona
ły na zieloną paszę, jak i na siano. Bywa chę
tnie przez bydło i owce Jedzony, również daje
bardzo pożywną paszę, która na polepszenie
gatunku mleka znakomicie wpływa. — Kwi
tnie od m aja do Iipca. Należy wysiewać z białą
koniczyną, lub tym otką jlak najwcześniej na

wiosnę, —. di wzejścia bowiem wymaga dużo
wilgoci.

Wysiew na A, ha 5—6 kg.
100kgzł150,— 10kgzł16,— 1 kgzł1,80

Koniczyna żółta czyli Lucerna chmielowa
(Gelbklee) Medicago lupuluna

Wysiew na Y\ ha 6—8 kg.
Nasienie wyłuszczone.

100kg zł 120,— 10 kg zł 14,— 1kgzł1,60
Nasienie w łuskach. ZW?" Ceny rynkowe.

MN SC A SS fU A Y SC Ak incarnatklee)
Udaje się na każdym gruncie. Wysiewa się

w kwietniu w domieszce z rajgrasem włoskim.

Wydaje pierwszy pokos jiuż po dwóch miesią
cach. Wysiewa się na % ha 6—9 kg.

100kg zł 160,— 10kgzł18—1kgzł2,—
bioto łtwHnqcv

/ » » (Bokharaklee)
— Melilotus albus. —

ZUP" Miododajna roślina, dobra do wysiew u

w pobliżu pasiek.
Udaje się nawet na najgorszym gruncie,

tj. kamienistym, piaszczystym i różnych nie
użytkach. Gdy nie jest koszony, wtenczas w y
rasta do 2 metrów wysoko. Kosić należy przed
okwitnięciem i co 4 tygodnie — wtenczas by
dło chętnie go zjada — lecz gdy zakwitnie —

z powodu silnego zapachu, wcale go Jeść nie
chce. Nostrzyk stosować można również jako
zielony nawóz. Wysiew na Y\ ha 5—6 kg.

100kg zł 150,— 10 kg zł 16,— 1kgzł1,8®
Komonicai»osi»€»liC«R

(Gehornter Schotenklee) — Lotus com iculatus,
Udajie się na wszystkich gruntach, także w

cienistym położeniu. Używaną bywa do m ie
szanek na łąki długotrwałe i wilgotne, lecz
w małych dawkach. Trwa kilka lat na jednym
miejlscu. Wysiew na % ha 2—3 kg.

10kg zł 45,— 1kgzł5,5®

Esparceta czyli
Koniczyna turecka

Jedyna roślina na liche, kam ieniste
i górzyste grunta.

Wieloletnia, w yrasta do wysokości 40—50
cm, listki ma lancetowate, kwiaty złożone, bar
wy różowej w szkarłatne prążki, kwitnie od
czerwca do sierpnia. Jest ze wszystkich koni
czyn najpożywniejszą dla bydła. Rośnie i udaje
się doskonale w okolicach górzystych, jak rów
nież na wszelkich nieużytkach. Wysiewa się
od marca do kwietnia. Wysiew na A. ha rzu
tem 35—45 kg.

100 kg zł 50,— 10kgzł6,— 1kgzł0,80

SERADELA
Znakomita roślina na zielony nawóz.

Rośnie na gruntach żyznych 1 wilgotnych,
jlak również na piaszczystych. Bydło ją chętnie
spożywa jiako zieloną uaszę.

Wysiew na Y\ ha 8—10 kg.
10 kg zł 50,— 10kgzł6,— 1kgzł0,8®

Waśne <Sfo(f($.(finln*fzórv
OUys' łkę wszelkich nasion rolnych adresowanych heznośreónio bo konsumenta a więc rolnika,
uskuteczniam na podstawie świakectw ulgowych, przyznających 50 proc. zniżkę przewozu kolejowego.



NASIONA TRAW SZLACHETNYCH
w * Wysiew nasion Iraw podało w morgach magdeburskich. \ mórg magd. = V4 hektara ciyli 2500 mtr kwadratowych.

" W ®

Ceny w ciągu roku mogą ulec zmianie,
W razie w iększego zapotrzebowania siuię specjalną korzystną ofertą.

&łaj£ras
Lolium perenne.

(Englisches Raygras oder Weidelgras).
Jest wyborną szybko rosnącą trawą.

Zmieszany z koniczyną albo z innymi tra
wami, zdatny jest na zakładanie pastwisk,
łąk i trawników. Udaje się prawie na każ
dym gruncie, przez 2—3 lata dajle obfite po
kosy. USS" Przydatny do obsiewania traw
ników i gazonów. (10—15 kg).
a245. Rajgras angielski — Prima — 97%

100kgzł120,— 10kgzł14,— 1 kg zł1,60
1246. Rajgras angielski, gatunek handlowy

100kgzł110,— 10kgzł11,— 1 kg zł1,40

1250. £łafgras i*>łostki
Lolium cristatum. (Italienisches Raygras).

(Italicum).
Jedna z najllepszych traw, — krzewiących

się znakomicie na gruncie urodzajnym, śre-

dnio-wilgotnym, lecz nie zimnym, również na

m urszach rośnie dobrze. Wyrasta szybko
(60—100 cm) i daje obfite pokosy. (12—15 kg).

100 kg zł 220,— 10 kg zł 24,— 1kgzł2,50

1252. Rajgras *oi»n«»emu Westerwoldzki
Lolium annuum.

Jednoroczny. Wyrasta do 120 cm. Daje
do czterech pokosów rocznie. (10—15 kg).

100 kg zł 200,— 10 kg zł 22,— 1kgzł2,40
1255. jłaj^ros framcMsfki

Avena elatior.
(Franzósisches Raygras).

Udajle się na gruntach wapiennych, glinia
stych i piaskach. Zmieszany z innymi trawa
mi., nadaje się doskonale na łąki sztuczne i na
turalne, na których daje obfitą paszę. Wyrasta
do 130 cm. Trwa od 4—6 lat — rozwija się
bardzo szybko. (10—12 kg)

100 kg zł 420,— 10 ksr z> *3,— 1kgzł4,50

1260. droirna ftupfrowa
Dactylis glomerata

(Knaulgras).
Jest jiedna z najlepszych i wydatniejszych

traw. Prócz piasków torfiastych i piasku lot
nego, zasiewać jią można na wszystkich grun
tach. Zacienione miejsca doskonale znosi i na

takich jeszcze więcej się krzewi; trw a 4 lata.

Wyrasta od 60—120 cm. — Zaleca się ją często
kosić, bo przestarzałą twardnieje (9—10 kg).

100kgzł320—10ke zł35— 1kgzł3-80

1263.droma rooraraa -trifala
Anthoxantum odoratum — (Geruchgras).
Wyrasta od 30—40 cm. Należy do traw dłu

gotrwałych. Z powodu przyjemnego zapachu
(po uschnięciu) — nadajie się znakomicie jako
domieszka «1r mieszan/*v ""^wiskowych. (7—9)

10 kg zł 150,— 1kgzł16—

1265. (fwawra miodowo
wmfłuszczona

Holcus lanatus — (Honiggras).
Wyrasta od 50—60 cm. Udaje się na grun

tach lżejiszych żyznych oraz wilgotnych, a

zmieszana z innymi trawami, także na torfo
wiskach i czarnoziemiu. (5—6 kg).

100 kg zł 360,— 10 kg zł 39,— 1kgzł4,60
1270. b r a n i a tv%cinomva (Mozga)
Phalaris arundinacea — (Rohrglanz — Mielitz)

Wyrasta do 120 cm, trwała, kwitnie w lipcu,
ścięta odrasta szybko i rozplenia się przez licz
ne rozłogi. Rośnie b. dobrze na gruntach cięż
kich i mokrych, a nawet na stojących wodach
lub na wilgotnych piaskach. Zalecana do mie
szanek trwałych, lecz tylko w małej ilości.

Wysiewa się dopiero po zupełnym usta
niu mrozów i przymrozków (4—6 kg).

10 kg zł 120,— 1kgzł15,—
1275. iFififioilżcK czyli f*«

Phleum pratense — (Timothee).
Wyrasta do 90 cm. Udaje się dobrze na każ

dym gruncie, na ziemiach ciężko wilgotnych
wydaje obfite zbiory. Rośnie również na torfo
wiskach i murszach, a w przymieszce z koni
czyną udaje się znakomicie. (5—7 kg).

‘ 100 kg zł 150,— 10 kg zł 18,— 1kgzł2,—
1276. Tymotka. — Tow ar handlowy.

100 kg zł 60,— 10kgzł7,— 1kgzł0,80
1280. Wiecfifi?■CKgoyow a

Poa nemoralis — (Hainrispengras).
Wyrasta od 20—60 cm. Udaje się doskonale

na zacienionych miejscach. Jest kilkuletnią,
dajle dobrą i obfitą paszę. Używa się do mie
szanek na trawniki i do obsiewania klombów

kwiatowych 7—9 kg)
10kgzłino— 1 zl 11,—

1285 W iecfkfiiiffl
Poa pratensis — 'W iesenrispengras).

Rośnie prawie na wszystkich ziemiach z w y
jątkiem mokrych i kwaśnych. Jest kilkuletnią,
wytrzymałą na zimno i wilgoć. Dobra do wszy
stkich mieszanek Wyrasta od 40—80 cm.

(6~ M 71420— 10kgzł45.— 1kgzł4,80

i290. 3f£ostv&en>c* o w c z a

Festuca ovina — (Schafschwingel).
Wyrasta od 30—50 cm. Udaje się na suchych,

{iaszczystych gruntach, na których inne od
miany traw się nie udajlą. (7—9 kg).

100 kt zł 350,— 10 kg zł 38,— 1kgzł4,20

1295. (Hosfrzewa lafeowa
Festuca pratensis — (Wiesenschwingel).
Wyrasta od 40—70 cm. Jest trwała i krzewi

się doskonale. Daje obfite zbiory i dobre siano.

Nadaje się na łąki nawadniane. (8—10 kg).
100 kg zł 280,— 10 kg zł 30,— 1kgzł3,20
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Łąki i pastwiska
są główną gałęzią do utrzy.
niania każdego dochodowego
i wzorowego gospodarstwa—
do tego należy odpow iednie

przygotowanie gleby, jak
również umiejętny dobdr na
sion mieszanek traw łąko
wych, pastwiskowych i t. p.
Moje mieszanki są zestawione
tylko z nasion takich traw,
które z natury swej na grun
cie mającym być zasiane —

najlepiej się udają w przy
bliżeniu o jednym czasie

kwitną i dają 2 -3 pokosów
wciągulata. m a r Nasion
mieszanek mniejwartościo-
wych nie polecam.

Ceny w ciągu sezonu mogą uleo zmianie.

1355. Na łąki suche (fur trockene Wiesen).
100kgzł250,— 10kgzł27,50 1kgzł3,—

1360. Na łć^ki mokre (fur nasse Wiesen).
100kgzł270,— 10kgzł28,50 1kgzł3,20

1365. Na pastwiska leśne (Wald-Wiesen).
100kgzł230,— 10kgzł24,50 1kgzł2,80

1375. Na grunta lekkie i suche (Leichten Boden)
100kgzł270,— 10kgzł28,50 1kgzł3,20

1380. N a grunta dobre i średnie (Mittelschweren Boden)
100kgzł325,— 10kgzł34,— 1kg zł3,75

1385. Na grunta nawadniane — torfowiska —

(Rieselwiesen).
100kgz: 380,— 10kgzł40,— 1kgzł4,50

1390. Na grunta wapienne i marglowate (Kalk-
Boden).
100kgzł290,— 10kgzł31,— 1kg zł3,40

1395 Mieszanka traw i roślin zestawiona
specjalnie do obsiewania skarp,
wałów fortecznych i nasypów kole
jowych (Miechung fiir Bóschungen,
Flmssdamme m it Klee).
100kgzł100,—10kg11,— 1kg1,40

Nasiona iraw szladaetapclt
1300 3f£€9§tvzein)a czeww&ona

Festuca rubra — (Rotschwingel).
Wyrasta do 60 cm. Nadajie się na gleby su

che, mursze, jak również na łąki torfiaste. Jest

kilkuletnią, znosi ocienienie. Daje dobrą po
żyw ną paszę. (7—9 kg).

100kgzł550,— 10kgzł60,— 1kgzł6,50
1305 JLisi o g o n ~ Wtje&ĘMmiec

(Wiesenfuchsschwanzgras).Alopecurus pratensis.
Wyrasta od 60—120 cm. Udaje się na grun

cie wilgotnym i żyznym, nie znosi stałych za
lewów. Jest trawą trwałą, rozwija się bardzo

szybko. Wytrzymuje silne mrozy i nie m ar
nieje pod śniegiem. (6—8 kg).

10 kg zł 63,— 1kgZł6,80
1309 'St&M&sa. vmź€tfcSke&

Bromus mollis — (Weiche-Trespe).
Wyrasta do 70 cm. Udaje się na lekkich

gruntach. Jest gatunkiem jednorocznym, wy
trzymałym na suszę. Przydatna na przejlściowe
pastwiska, chętnie przez bydło zjadana. (15 kg).

10 kg zł 63,— 1kgzł6,80
1310 JWtietliea

Agrostis stolonifera — (Fioringras).
Wyrasta bardzo niziutko. — Udaje się n a

każdym wilgotnym gruncie, jak: gliniasto-pia-
szczystym, murszastym, torfiastym itd. Używa
ną bywa do mieszanek na trawniki i do obsie
wania kwietników w pomieszaniu z innymi
gatunkami traw. (3—5 kg).

100kgzł450,— 10kgzł47,— 1kgzł5,—

1315 &v&e&ienicapospolita
Cynosurus cristatus — (Kammgras).

Jedna z najiniższych i najlepszych traw. —>

Jest nadzwyczaj pożyteczną i kilkuletnią tra
wą. Służy do mieszanek na trawniki i obsie
w ania klombów kwiatowych. (5—7 kg).

100kgzł500,— 10kgzł52,— 1 kgzł5,58

iiiinnniiiimunmniiminnnnmnnmniiimniiimnttnmnmmiiinmm»

Jruiro tfu

Paspalnm dilitatum

Sudan w Afryce jest ojczyzną teg o

cennego gatunku trawy.
Odznacza się dużą wytrzymałością na suszą,

plennością i nie ma dużych wymagań glebo
wych. Wysiewać ją należy na polach starannie

uprawionych, najlepiej po okopowych na n a
wozie i to dopiero od połowy m aja począwszy,
ze względu na niebezpieczeństwo przym roz
ków. Uprawiana na zieloną paszę daje do
trzech pokosów. Przy uprawie na siano należy
ją kosić z chwilą ukazania się wiech. Trawa
s-udańska wymaga częstego obradlania i oczy
szczania z chwastów. Dojrzewanie ziarna na
stępuje w połowie września. Na % hektara

wysiewa się 8—10 kg w 10 cm rzędach.
100 kg zł 120,— 10 kg zł 14,— 1kgzł1,60

flif£SZ/4/Vfltf #1/1 nr nos IcilcIi pasiwisHa
(§cassamen Tflischungen fiic OPiesen).



MieSZiamSti trCMWtraw niki

porlrou/e, «j|rojl©i«/e#Itobiercowe.
W ogrodnictwie ozdobnym, staranne utrzymanie trawników jest pierwszorzędnym,
podstawowym warunkiem, decydującym stanowczo o estetycznej wartości ogrodu,
zwłaszcza, jeżeli mają one służyć za tło pod kwietniki, kobierce kwiatowe, otaczać
murawą pomniki, wille itp. jap" Przy zakładaniu wzorowych trawników musimy
następujące mieć na uwadze zabiegi i nigdy ich z pamięci nie spuszczać,
a mianowicie: 1. dobór odpowiedniej mieszanki 2. silne mierzwiene, 3. częste
koszenie, 4. obfite podlewanie wodą oraz częste pielenie, gdy zajdzie tego po
trzeba. To są główne podstawy do utrzymania wzorowych i pięknych trawników.

Nasiona mieszanek trawnikowych, wysiewa się przeciętnie na */4 ha — 1 mórg magd.
około25kg—NalOOmfir.□ około2kg—Na1mtr. □ 60-100 gramów.

Niżej! podane mieszanki traw są racjonalnie zestawione z traw szlachetnych "3BC

najprzedniejszej jiakości. — Na żądanie moich Szan. Odbiorców służę mie-
szankami na wskazany rodzaj gruntu i użytku.

Gena mieszanek traty uzależniona iest ’eóunie i woiączrye od zawartości traw szlachetnych
1330. Mieszanka parkowanamiejsca sło

neczne. I gat.
100kgzł260,—10kgzł28,—1kgzł3,—i

1331. Mieszanka parkowanamiejsca sło
neczne. II gat.
100kgzł220,—10kgzł24,—1kgzł2,60

1340. Mieszankaparkowa na miejsca zacie
nione. I gat.
100kgzł280,—10kgzł32,—1kgzł3,40

1341. Mieszankaparkowa na miejsca zacie
nione. II gat.
100kgzł240,—10kgzł26—1kgzł2,80

Mieszanka ogrodu zoologicznego
(Berliner Tiergarten-Mischung).

Nada e i-ię na ekkie i piaszczyste grunta Jest zestawiona
z nisko i szybko rosnących traw, dobra do obsiewania wolnych
miejsc w parkach i ogrodach. ___

i .100kgzł300,—
1350 1-szy gatunek | %

1 100 kg zł 260,—
13 5 1 2-gi gatunek tokg zł 28,—

1kgzł 3,—

1353 Mieszanka kobiercowa
dywanowa. --------

(Teppichrasenmischung).
Złożona jiest z najdelikatniejszych, nisko

rosnących i zawsze zielonych soczystych traw.

Specjalny gatunek dó obsiewania klombów
i kwietników.

100kgzł450,—10kgzł50,— 1kgzł5,20

t354 Mieszanka sezonowa
„ Bydgoskiego Placu Wolnoici**

Gatunek ten jest zestawiony na podstawie
wieloletnich moich badań. Mieszanka ta skła
da się z samych nisko rosnących gatunków
traw, zawsze zielonych od wiosny do późnej
jesieni. Poza tym jlest bardzo odpowiednią do

obsiewania dużych słonecznych przestrzeni.
100kgzł400,—10kgzł42,— 1kgzł4,40

FrilESifcAUlStfA *• A&3fr*€A Handsberger Gemenge)
Wysiewana przez postępowych rolników, składa się: z wyki zimowej, inkarnatki f
i rajgrasu włoskiego. Wysiana w połowie sierpnia, wydaje na wiosnę stosunkowo |
wcześnie wyborową zieloną paszę. nap" Wysiew na morgę magdeburską 25 kg. g
________

100 kg zł 100,— 10 kg zł 12,— 1 kg zł 1,40_____________ |
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Nasiona gospodarcze i przemysłowe
— - W razie większego zapotrzebowania służę specjalną korzystną ofertą. — -

'Kukurydza pastewna
1397. „KOŃSKI ZABI( (Pferdezahnmais)

Koński ząb m a ziarna dość szerokie, białe
dostarcza bardzo dobrej paszy, którą bydło
spożywa w zielonym stanie. Świeża zielona

pasza podnosi znacznie wydajność mleka u

krów. Wysiewać należy po 8 maja, gdyż mło
de roślinki wrażliwe są na wiosenne przymro
zki. Przed wysiewem wskazanym jest nasie
nie przez 1—2 dni moczyć.

Na % ha wysiewa się 25 kg.
100kgzł35,— 10kgzł3,80 1kgzł0,70•

1398. KUKURYDZA PERŁOWA, żółta, drobna,
wczesna, bardzo plenna, dojrzewa na
wet w chłodnym klimacie. Z uwagi na

drobność ziarn nadaje sie doskonale ja
ko pokarm dla kur, indyków, gołębi itp.
100.kg zł40,— 10kgzł '4,501kgzł 0,60

1399. KUKURYDZA BYDGOSKA, wczesna,
żółta (Mais). Najlepiej dojrzew ająca w

naszym klimacie. Najdelikatniejsza bar
dzo pożywna, zielona pasza dla bydła.
Na % ha wysiewa się 15—17 kg.
100kgzł35,— 10kgzł3,801kgzł0,50

1400. GORCZYCA ŻÓŁTA biało k witn ąca .
—

(Senf) — Sinapis alba. — Znakomita
roślina jako pasza na zielono, gdyż
przechodzi krótki okres w egetacyjny.
iW drugim miesiącu po wysiewie wy
daje obfite zbiory zielonej paszy. —

Rzutem 4—5 kg na Yi ha. Na jiakość
gruntu niewybredna.
100kgzł55,—10kgzł5,801kgzł0,60

1405. ŁUBIN ŻÓŁTY (Gelbe L upinen) — Łupi-
nus luteus. — U daje sie szczególnie do
brze na piaskach. Znakomity jako na
wóz zielony. Na Y ha wysiewa się 30-40 kg
100kgzł16,— 10kgzł1,801kgzł0,25

1410. ŁUBIN NIIEBIESKI (Blaue Lupinen) —

Lupinus Angustifolius. — Wymaga
mocniejszej ziemi jak żółty, zato wyra
sta silniejszy i bujniejszy. Wysiew rzu
tem 40 kg, drylem 35 kg na /* ha.

100kgzł16,— 1kgzł1,80 1kgzł0,25

1412. ŁUBIN BEZ GORYCZY (cukrowy)
żółty. Atestow any przez Stacje Oce
ny Nasion.

100kgzł60,— 10kgzł7,—1kg zł0,90

Gubiny wysiewa się jako nawóz zielony, gdył korzenie tej rośli
ny posiadają t, zw. grzybki azotowe, które bardzo zasilają zie

mię w DOtrzebnu rokarm.

1415. WYKA SIEWNA, LETNIA, ZWYCZAJ
NA. (Saat-Wicken) — Vicia sativa. —

Używana n a zieloną pasze i zielony
nawóz. — Rzutem 30—35 kg na Y ha.
100 kg zł 30,— 10kg zł3,20 1kg zł0,4(1

1420. WYKA ZIMOWA czyli PIASKOWA
(Winter-W icken) — Vicia villosa. —

Może być siana tak na wiosnę jak w je
sieni. Wydajie w tym sam ym roku jeden
pokos. Wysdew na V\ ha 20 kg rzutem.

100kgzł90,—10kgzł9,501kgzł1,—

1425. PELUSZKA (Peluschke oder Sanderbse)
Udaje sie nawet w najgorszym piaszczy
stym gruncie Śrutowana stanowi poży
wną pasze dla koni i owiec. W mieszan
ce z grochem, wyką, jęczm ieniem i ow
sem daje obfite plony zielonej paszy.
Wysiew rzutem 35 kg, drylem 3 kg na

Y. ha.
100kgzł30,— 10kgzł3,201kgzł0,40

1432. GROCH WIKTORIA (Pisu m sativ) siew
ny, olbrzymi, biały, plenny. (40—50 kg).
1Ó0kgzł50,— 10kgzł6,— 1kgzł0,70

1435. GROCH POLNY, drobny, zwyczajny,
bardzo plenny. Dobrze opłacający się
w hodowli.
100kgzł40,— 10kgzł5,— 1kg'zł0,65

1440. GROCH ZIELONY „FOLGER‘A “

100kgzł40,— 10kgzł5,— 1kgzł0,70
1443. SOCZEWICA ZWYCZAJNA (Feld Lin se )

Ervum Lens. — Dostarcza pożywnej
zelonej paszy dla bydła. Ziarn a zie
lone ugotowane, stanowią doskonałą
potraw ę — n a sałaty. (Rzutem 30 kg).
10 kg zł 10,— 1kgzł1,20

1450. TATARKA BRUNATNA, ZWYCZAJNA
(Buchweizen). Bardzo plenna, udaje sie
na każdej glebie, znosi doskonale susze

i upały. — Roślina miododajna. Wysie
wa się wiosną i latem. Sieje sie na zie
loną paszę. (Rzutem 35 kg).
100kgzł35,— 10kgzł4,— 1kgzł0,60

1455. RZEPAK ZIMOWY (Winter-Raps). H o
duje się na nasienie, które dostarcza

oleju i makuchów dla bydła. Siać najle
piej w sierpniu, aby przed zimą dobrze
się zakorzenił, płytko najlepiej drylem
w rzędy. Wymaga dobrej i dobrze na
wożonej ziemi, najlepiej kruchej i do
brze oczyszczonej (4—5 kg).
100kgzł68,— 10kgzł7,50 1kgzł1,—

1460. RZEPIK LETNI — HOLENDERSKI
służy dla ptaków (Sommer-Riibsen). —

(Rzutem 6 kg, drylem 5 kg).
100kgzł65,— 10kgzł7,50 1kgzł1,—

1470. LEN SIEWNY, NIEBIESKO KWITNĄCY
(Leinsamen). Wysiewa się z końcem
kwietnia w rzędy, najlepiej na gruncie
gliniasto-piaszczystym. Na Y\ ha wysie
wa się rzutem 30—35 kg.
100kgzł65,— 10kgzł7,— 1kgzł0,90

1472. LEN SIEWNY GRUBOZIARNISTY, ni e

biesko kwitnący.
100kgzł80,— 10kgzł9,— 1kgzł1,10

1475. KONOPIE SIEWNE, ZWYCZAJNE OL
BRZYMIE (Hanfsamen). R oślina ta lubi
żyzną, pulchną i w słonecznym położe
niu glebę. Wysiewa się rzutem lub rzę
dowo. Na jedną morgę magdeburską
obsianej w rzędy z 50—80 cm odstępam i
— w ysiewa się 8—15 kg.
100kgzł58,— 10kgzł6,50 1kgzł0,90

1482. PROSO SIEWNE, zwyczajne (Saat-Hir-
se). N asiona oleiste, połyskujące, poszu
kiwane zawsze na pokarm dla ptaków.
100kgzł40,— 10kgzl4,40 1kgzł0,60

1483. PROSO SIEWNE, białe.

100kgzł90,— 10kgzł10,— 1kgzł1,30
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Jlasiona gospodarczei
W razie większego zapotrzebowania sluię specjalną korzystną ofertą.

Kmineh siewny cKummeo

Znana roślina przemysłowa. Wysiewa się
od czerwca do lipca, w ilości 6 kg na A ha.
Kminek holenderski, gruboziarnisty.
100 kg zl 120,— 10 kg zł 14,— 1kgzł1,80
Kminek (częściowo mieszany z rajgrasem ).
100 kg zł 90,— 10 kg zł 10,— 1kgzł1,20
Dodany w m ałej ilości do m ieszanek łąko
wych, daje wyborną paszę i wpływa na po
większenie wydajności mleka.

Mak biały i niebieski z

Mak wymaga dobrze uprawionej gleby. Wy
siewa się z końcem marca do kwietnia w rzę
dy o 20—25 cm odstępach. Młode roślinki są
bardzo wrażliwe na przymrozki wiosenne. Na
XA ha wysiewa się 2—3 kg rzutem.
1488. Mak biały (Weisser Schliess-M ohn).

10 kg zł 18,— 1 kg 2,20
100 g zł 0,40 10gzł0,15

1490. Mak niebieski (Blauer Schliess-M ohn).
100kgzł120,— 10kgzł14,— 1 kg zł1,60
100 g zł 0,30 10gzł0,10

Słonecznik pastewny
Słonecznik nadaje się na zieloną paszę, a w

szczególności n a kiszonki. Na- zieloną paszę
kosić należy przed zakwitnięciem , na kiszon
kę z chwilą kwitnięcia. Siać od kwietnia do

połowy lipca, gdyż wówczas rośliny, dążąc do

światła, w yrastają szybko, a liście, które są

podstawa karmv dla bvdła, staia sie delikat
niejsze. Udaje się praw ie na wszystkich gle
bach, jednakże nie zbyt mokrych. Przetrzy

m uje suszę. Wysiew na % ha 5—7 kg.
1486. Słonecznik węgierski, o ziarnach pasia

stych. 100 kg 50,— 10 kg 6,— 1 kg 0,70
1486a. Słonecznik węgierski, biało-ziarnisty.

100kgzł50— 10kgzł6,— 1kgzł0,70
C Z I/M IZ 4 łProso mandżurskie!

Roślina ta ma znaczenie wprost uniwersalne. Ziarno

jej, przygotowane na kaszę i mąkę na chleb. ma wy
borny smak. Drób zjada ziarna czumizy chciwie, słoma
zaś, pocięta na sieczkę, jest doskonałym pokarmem dla

bydła. Biorąc pod uwagę wyjątkową plenność czumizy
(z 1 kg wyhodowano 1.000 kg), winien każdy postę
powy rolnik. dbającv o rentowność swojej posiadłości,
wysiać u siebie czumizę. Roślina mało wymagająca,
udaje się na glebach słabszych, jednakże nie mokrych.
Dorasta do 150 cm, wykształcając duże kłosy Na
l/i ha wysiewa się 1 kg rzędami co 40—50 cm.

100 kg zł 39,— 10kgzł3,50 1kgzł0,40

PASTERNAK długi
Uprawia się i przechowuje tak samo jak

marchew pastewną. Można go w najostrzejsze
nawet zimy pozostawić na polu bez okrycia
i stamtąd w miarę potrzeby użytkować. Na

gliniastej ziemi daje lepsze zbiory od m archwi.

Kraje się i miesza z liśćmi lub inną pa
szą i daje razem bydłu. Na K ha 4—5 kg*

10 kg zł 48,— ‘1kgzł5,— 100 g zł 0,7*

C«|l(oria pcMsiewna
— Kujawska pdłdługa —

Jako roślina okopow a daje często 3-krotnie

koszony zbiór liści. Liście stanow ią doskonałą
paszę dla krów i świń, a nawet drobiu i mają
właściwości lecznicze. W ykopane w jesieni
korzenie są również świetnym pokarmem dla
inwentarza. Cykorię wysiewa się w kwietniu

rzędowo jak buraki. Na K ha wysiewa
się 2—3 kg.

10 kg zł 25,— 1kgzł3,— 100 g zł 0,4*

MALWA pastewna
o bardzo wysokiej wartości pokarmowej (bialko-tlusicz)

Jest rośliną jednoroczną, wytrzymującą kil
ka stopni mrozów. Winna być siana w drugiej
połowie kwietnia, ponieważ po wzejściu po
trzebuje stałego ciepła. N a gruntach ciężkich,
torfiastych, m okrych należy ją siać dopiero
od połowy m aja do czerwca. Lubi starannie

przygotowaną glebę. Hodowla tej rośliny jest
łatw a; sieje się płytko w glebę w 40—50 cm

odstępach w stosunku do rodzaju gleby. Za
lecanym jest nawet wysiewać ją drylem z po
czątkiem kwietnia.

Malwa pastewna jest w wyborze gleby mało

wybredna, może być nawet na ziemiach silnie

piaszczystych uprawiana. W ysiana w drugiej!
połowie lata (sierpień) zdoła jeszcze na 100 cm

do jesieni wyrosnąć.
Malwa pastewna ma uniwersalne zastoso

wanie dla każdego nawet małorolnego gospo
darza. Ma 4 hodowlane zalety, to znaczy, że
może w inne rośliny o każdej porze lata być
wysiewana Gdy osiągnie wysokość 100 cm,
można ją zacząć ścinać na zieloną paszę. Po

dalszym wyrośnięciu jest zdatna tylko na sia
no. W trzecim pokosie może być zużyta na

kiszonkę. Na K hektara wysiewa się 1—1K kg.
10 kg zł 20,— 1kgzł2,20 100gzł0,40

„ _ _ _

. Nowy gatunek łubinu o niespotykane] dotąd
ŁUOIrB ięOSlSlCIIJr (migdałowy) wielkości zlarn I grubości strączek nasiennych

Wyróżnia się szeregiem zalet. Przede w szystkim jest tak plenny, że n a odpowiedniej
glebie wydaje około 60 q z hektaru. Nie znosi wilgoci i wody w podglebiu. W yrasta w zielo
nej masie ponad metr wysoko, przy tym mocno uazotnia glebę. Ziarna ma czerwone, ol

brzymie, które zawierają 26,3% surowego białka. Kwitnie dwa razy w ciągu lata, o ciemno-

fioleto.wych bez zapachu kwiatach. Stanowi najlepszy obornik pod sady i ogrody warzyw
ne, a szczególnie tam, gdzie trudno jest o naturalny obornik. Szeroko się rozrasta. Jedno
ziarno wysiane wydaje 1 krzak — i krzak natomiast wydaje mniej więcej 126 ziarn. Siać
w pierwszej połowie m aja po ustaniu przymrozków, najlepiej wysadzać ręcznie w odstę
pach 30—50 cm. Sadzenie łubinu na kartofliskach jest niewskazane, gdyż na spęczniałe,
kiełkujące słodkie ziarna masowo rzucają się pędraki. Sprzatać w ciągu sierpnia i września
w miarę dojrzewania — zasychania krzaków. Wysiew zasadniczy na % hektara 25 kg.

10 kg zł 20,— 1kgzł2,20 100 g zł 0,30
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BURAKI pastewne
wysiew na V4ha

reka 4—5 kg.

Przy zapotrzehow. większych ilości żadać specjalnych ofert.

— Ceny w ciągu sezonu mogą ulec zmianie. —

Ekendorfskie walcowate olbrzymie
Rosną tyl^o A w ziemi, a A nad ziemią.

1565. ŻÓŁTE,
ulepszone, selekcyjne
10kgzł8,— 1kgzł1,—

1567. ŻÓŁTE,
hodowli kontrolowanej.
10kgzł7,— 1kgzł0,80

1570. CZERWONE,
ulepszone, selekcyjno.
10kgzł9,— 1kgzł1,10

1572. CZERWONE,
hodowli kontrolowanej.
10kgzł8,— 1kgzł0,90

Pólcukrowe
pasterrne, foiaic, oiralne z zieloną ćtóirAą

Rosną tylko Vs w ziemi, a % nad ziemią.
(Futterrunkelriiben — Kalbzucker).

Rosną n a każdej glebie. Kształt m ają wydłużony, owalny.
Skórkę naw ierzchnią m ają białą, główkę koloru zielonawego,
miąższ słodki, biały, pożywny. Zawartość suchej masy 13^°/o.

Wydają w dobrym stanowisku średni plon z hektara około
850 q. Poszczególne buraki dorastają od 6—7 kg. Dobre na

zimową karmę. 10 kg zł 10,— 1kgzł1,20

Burakicukrowe
WanticfoeńsfciC maić,
Służą specjalnie do wyrobu cukru.

10kgzł6,— 1kgzł0,70

Mamuty
długie, czerwone

Rosną prawie do A w ziemi.

(ffłote lange OTlammuth)

Kształt korzenia klinowa
ty, lekko zaokrąglony. Skór
ka intensywnie czerwona,

miąższ biały z czerwonymi
pierścieniami. Liście ma

ciemno-zielone z czerwonymi
żyłkami. Zawartość suchej
masy do 13%. W dobrym

stanowisku śred
ni plon z ha oko
ło 900 ctr. metr.

Pojedyncze bura
ki dorastają od
6—7 kg. Wyma
gają gleby dość

głębokiej, w ilgot
nej.

10 kg zł 10,—
1kgzł 1.20

BurakiEHilsl
są to odmiany o najwięk
szych plonach korzeni, odpo
wiednie n a gleby płytkie.
Łatwe do kopania, gdyż
większa część korzeni wy
rasta nad ziemią; nie wy
dają bocznych korzeni. F or
mę mają walcowatą o jędr
nym i soczystym białym
miąższu, a zarazem są dobre
do przechowania. Wdobrym
stanowisku średni plon —

z hektara do 1000 ctr. metr.

R Z E P A fesienna ścierniskowa
(Wasserrilbem

Wysiewa się od czerwca do sierpnia.
Na A. ha potrzeba 2—2A kg.

1540. Ulmska, długa, biała z czerwoną główką.
10 kg zł 34,— 1kgzł3,80 100gzł0,45

1546. Ulmska, okrągła, biała z czerw, główką.
10 kg zł 34,- 1kgzł3,80 100gzł0,45

1550. Bortfeldzka, długa, żółta, dorasta do 40 cm.

10kgzł22,— 1kgzł2,50 100gzł0,30



JKatehew pastew na

Wysiew na 1U ha == mórg magdeburski 1—2 kg.
Nasienie marchwi pastewnej wysiewa się jak najwcześniej, tj.

7 początkiem kwietnia. Przy wysiewie należy zwrócić baczną uwagę,
aby wysiew nie był wykonany zbyt głęboko — lecz płytko, ponieważ na
sienie marchwi kiełkuje bardzo powoli. Marchew pastewna rośnie i udaje
się na glebach gliniasto-piaszczystych itp., w ogóle na ziemiach nie
zanadto ciężkich. Odległość rządków marchwi wynosi zazwyczaj 25—30
cm. W ciągu lata musi się ziemię lekko wzruszać (spulchniać) iopielać.

Ceny w ciągu sezonu mogą uledz zmianie.
— 1 1500

Biała olbrzymia
długa z zielona główka,

pie rwszorz ędnej kontr, hodowli

IW" rosnąca nad ziemią, bardzo

wydajna i najwięcej
10 kg zł 25,— 1kgzł

-15 10-

LobOerychska
walcowata, zloto-żółta, tępa.
Rośnie prawie połowę ponad
ziemią, daje się z łatwością
rękoma z ziemi wyjmować.
Nadzwyczaj plenna i pożywna.

10 kg zł 18,— 1kgzł2,—

1502— — —

Biała olbrzymia dłuqa
z zieloną główką, zwyczajna.

10 kg zł 23,— 1kgzł2,50
—

....................
— -1505 — — —

Champion
żółta, długa, gruba, z zieloną
główką, cała w ziemi rosnąca.

Daje bogate zbiory i stanowi

dobry pokarm dla koni.
10 ks zł 22.— Ikgzł2.50

St„ Va!ery — słodka
około 30 cm długa, gruba, czer
wona, cała w ziemi rosnąca.
Odmiana ta jest bardzo pożyw
na i wytrzymała na wszelkie

jesienne przymrozki, przecho
wuje się najdłużej z wszystkich
pastewnych odmian. Może być
także używana jako jadalna.

10 kg zł 16,— 1kgzł1,80

ĘPchełką ziem ną w plantacjach brukwi itp. niszczy radykalnie Ę
m,.Pira-N ikołuna ‘<W**Cenysąpodanena135str.6

BRUKIEW PASTEWNA

(Futter-Wrucken.)

Wysiew od drugiej połowy kwietnia do pierwszej
połowy czerwca w miejscu cośkolwiek zacienionym.
Ażeby rośliny uchronić przed pchełką ziemną, należy
utrzymywać ziemię w stałej wilgoci. Brukiew wy
m aga ziemi pożywnej, dobrze jesienią nawozem

stajennym nawożonej. Wskazanym jest ziemię
przed wysiewem raz jeszcze spulchnić, a wzeszłe

rośliny po przerzedzeniu okopać.

Na Y\ ha — 1 mórg magd. wysiewa się
rzutem 3—5 kg drylem 2lA kg. Do ob
sadzenia V\ ha potrzeba wysiać na

rozsądni ku 250 g nasienia.

1520. Hoffmana, żółta, olbrzymia . .

1525. Hoffmana, biała, olbrzymia . .

1530. Pomorska, białakonewkowa
z zieloną g ł ó w k ą ........................

1535. Bangholm, żółta, owalna, ol
brzymia z zieloną główką Ruta-

baga). Odmiana szwedzka, w y
dająca obfite plony, najlepsza
do przechowania. (Importowana)

Ceny
na

zapytanie



Nasiona roślin na pasze
Mmpmsta p a s te w

„Głgbiasta“ — Goliat (OTCarkstammkohl)
Wysoka, zielona, o miękkich mięsistych łodygach.

Roślina, zasługująca n a wielkie zastosowanie
w rolnictwie. Daje wyśmienitą zieloną paszę dla

dojnego bydła i zwierzyny. Wyrasta do 1/4 m wy
soko. W ytrzymała na silniejsze mrozy, dostarcza

paszy jeszcze do późnej jesieni — a nawet zimą.
Nasiona importowane ______________________

1kgzł12,— 100gzł1,50 10gzł0,30
Nasiona wyhodowane w krain__________________

dla zwierzyny
(Fu.ter-Pflanzen-Samen fur Wild)

1kgzł10,— 100 g zł 1,20 10gzł0,25

JARMUŻ PASTEWNY
(Futterhoher Blatterkohl).

Jarmuż pastewny wysoki, brunatny, kędzierzawy.
Nadzwyczaj wytrzym ały na mrozy, stanowi dosko
n ałą paszę dla zwierzyny.

Importowany 1 kg zł 13,- 100 g zł 1,60 10 g zł 0,30
* ll)nin n lIM flfM • ^ aPusta pastewna i jarmuż dostarcza wyborną, zieloną paszą dla sarn

& * * za/ący — jesienią i zimą. OJUysiewa sią w kwietniu rzadko na rozsądniku,
a uzyskaną rozsadę wysadza w jednometrowej odległość. — © o obsadzenia 1/4 ha, potrzeba wysiać
300 gramów nasienia — aby uzyskać odpowiednią ilosc rozsady. llilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Łubin trwały wieczny
Lupinus perennis

(Perennierende Lupinen).
Raz zasiany, trwa na jednym miejscu dłu

gie lata, gdyż z korzeni wyrastają corocznie
nowe pędy. Przetrzymuje dobrze najostrzej
sze zimy, wysiewa się w kwietniu rzutem rzę
dowym, jest doskonałym do obsiewów wszel
kich nieużytków leśnych itp. Kwitnie z po
czątkiem kwietnia, kwiaty m a niebieskie, ze
brane w długie kłosy. W połowie czerwca

daje pierwszy pokos, po czym odrasta i je
szcze w tym samym roku może być koszony.
Daje wyborną i wczesną paszę dla owiec, ulep
sza grunt, a także jest dobrym pokarmem dla

zwierzyny leśnej. Wysiewa się w kwietniu
— maju rzędowo. Na n ha potrzeba 10—15 kg.

Xkgzł1,20 100 g zł 0,20

Żarnowiec miofłowy
(Ginster — Spartium scoparium).

Roślina krzewiasta i trwała, udaje się w

każdej glebie, służy przeważnie do obsiewu
wszelkich nieużytków piaszczystych, na sk ra
jach lasów itd. Sieje się na wiosnę lub na

jesieni, kwiaty m a m ałe motylkowe,, złoto-żół
te. Przed wysiewem należy moczyć nasiona

przez trzy dni w wodzie.
10 kg zł 45,— 1kgzł5,— 100 g zł 0,80

MF* Ceny aartfulcul^w «*■«■zwierzyny rozumieifli ne««
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Żywokosl pastewnv
Comfrey‘Matador (Symphytum asperrim um)

Jest rośliną wieloletnią, bogatą w plony.
Dostarcza obfitą i bardzo pożywną paszę zie
loną — specjalnie dla świń. Cómfrey udaje się
wszędzie, nawet tam, gdzie zwykle nic się nie

udaje. Hodować można także w cieniu. —

Przetrzymuje dobrze zimę i nie wymarza.
— Wczesną wiosną daje już pożywną paszę,
którą dostarcza aż do nastania mrozów. —

Rozmnaża się bardzo szybko przez sadzenie
korzonków, które łatwo dają się rozdzielać.
Rozmnażać i sadzić można o każdej porze ro 
ku z wyjątkiem zimy, w odstępach 20 cm.

Wysadza się w ten sposób jak ziemniaki. —

Wyrasta do wysokości 1 metra — rośnie na

jednym miejscu 15—20 lat.

Ceny za korzonki:
10 szt. zł 0,25 100 szt. zł 2,— 1000 szt. 14,—

Topinam bury (Heiianthus tuberosus)
Należą do najlepszych, trw ałych roślin

pastewnych. Znakomite dla parków prowa
dzonych w dzikim stanie. Bulwy są średniej
wielkości jabłek i służą do karmienia świń

itp. trzody chlewnej. Udają się nawet na naj
gorszych piaszczystych gruntach. Całe ro śli
ny są bardzo wysokie i stanowią doskonałą
kryjówkę dla bażantów i kuropatw, zaś ulist-
nienie wraz z młodymi zielonymi gałązkami
jest chętnie i chciwie przez świnie pożerane.

100 kg zł 14,— 10kgzł1,60 1kgzł0,40



Nasiona drzew
i krzewów iglastych.
Liczby w nawiasach oznaczają najwyższy % siły kiełkowania. —» Reklamacje uwzględniam tylko przed wysiewem.

gy$ir W razie większego zapotrzebowania, służę specjalną ofertą. — Ceny mogą ulec zmianie. T§jgRg

Abies pectinata, Jodia |..-Lj .g
5000. popolita ----- -----

(Edeltanne) 45%. 3,— 0,50

5010. Abies D ouglasii glauca
(Pseudotsuga). Jodła D u.

glasa o igłach srebrzysto-
niebieskich (graue Dou-

glasi- (55%)10gzł1,20 BO9,-
5012. Abies balsamea. Jodła b al

samiczna (Balsamtanne).
(50%). 10gzł0,80 65,- 7,50

5013. Abies concolor. Jodła sza
ra (Weisstanne) — (50%)

10 g zł 0,50 30,— 4,—
5015. Cedrus atlantica — argen-

tea. Cedr srebrzysty — at
łasowy, najodporniejszy ze

wszystkich cedrów. (Sil-
ber-Atlas-Ceder). (40%).

10 g zł 0,50 26,— 3,50
5025. Cedrus Libani. C edr li

bański. (40%). 10 g zł 0,50 28,— 3,50
5035. Chamaecyparis Lawsonia-

na — Cupressus — Cy
prysik Lawsona (Lebens-
baum ). (40%). 10 g zł 0,40 18,— 2,50

5043. Chamaecyparis pisifera.
Cyprysik groszkowaty lub

Żywiszcz. 10 g zł 0,60 35,— 4,20
5045. Cupressus funebris. Cy

prys żałobny (Trauer-Cy-
presse). 10 g zł 0,80 45,— 5,50

5046. Cupressus sempervirens
pyramidalis. Cyprys pira
m idalny, zawsze zielony.

10 g zł 0,60 30,— 4,—
5047. Gingko biloba. Miłorząb.

(Ginkobaum). (70%) . . 8,50 1,20
5048’. Juniperus com munis. J a 

łowiec zwyczajny (gem.
Wacholder). (80%) . . 3 — 0,50

5049. Juniperus virginiana. J a
łowiec wirginijski. (80%) 20,— 2,50

5053. Larix japonica leptolepis. - 1kg. j gr
, . *i•/• złotvcn

Modrzew japoński (japan. ----------- —----

Larche). (40%). 10 g zł 0,80 58,— b,20
5065. Picea alba canadensis.

Świerk północno - amery
kański biały. (Nordameri-
kaniscłie W eissfichte).

10gzł0,40 l8-~
5066. Picea pungens Kosteriana

Świerk kolący, srebrzysty
(argentea). 10gzł2,— 120,— 15,—

5068. Picea pungens Kosteriana

glauca. Świerk kolący
o niebiesk. igłach (Blau-
fichtej. 10gzł1,— 50—7“

5070. Pinus cembra. Cedr lub
Limba syberyjska (Zirbel-
kiefer).(75%). 10 g zł 0>30 10,— 1,50

5072. Pinus montana uncinata.
Sosna górska (Haken oder

Bergkiefer). (80%).
10 g zł 0,40 20,— 2,50

5074. Pinus rigida. Sosna smol
n a (Holzkiefer).

10 g zł 0,50 22,— 2,60

5075. Pinus austriaca, (nigra). Sosna czar
na, austriacka. (S„chwarzkiefer. 80 /o)
1kgzł12,— 100gzł1,5010gzł0,25

5078 Pinus Banksiana. Sosna krzacza
sta Banka (80%) (Bankskiefer).
1kgzł13—100gzł1,6010gzł0,30

M B M I III■WI IIIIIIIIIMIII—HU ■!riUTOT

5080. Pinus strobus. Sosna wej-
muncka amerykańska. —

Nasienie wschodzi dopiero
w drugim roku. (75%).
(Weymontskiefer). _n

10 g zł 0,50 22*— 2>70
5090. Taxus baccata. Cis pospo-

lity (Eibe). 10 g zł 0,40 20,— 2,50
5095. Tłmja occidentalis (Biota)

Żywotnik zachodni czyli
pospolity. (Lebensbaum).
(50%). 10 g zł 0,49 17,— 2,—

5100. Thuja orientalls. (Biota).
Żywotnik wschodni). (50%)

10 g zł 0,40 18,— 2,20

Larix europea Modrzew europejski
pospolity — udaje się na gruncie gliniastym.

(25—45%). (Larche).
1 kg zł 28,—____________ 100 g zł 3.20

Picea excelsa świerk pospolity (gem. Fichte)
Rośnie wszędzie i na każdym gruncie.

1kgzł7,— 100gzł1,—

PinilS si!vestris Sosna pospolita — biała

(gem. Kiefer) ĘjĘĘTnasiona zbierane w kraju
1kgzł12,— 100 g zł 1,50

— f&l€3>firw®s
Liście morwy służ%-na pokarm dla gąsienic je
dwabnika -- Owoce są jadalne i do smażenia,

f Zakładajcie w Waszych gospodarstw, hodowle jedwab- f
■ ników, przy odp. zabiegach można osięgnąć duże zyski “

5220. Morus alba, Morwa biała.

1kgzł16—100gzł1,8010 gzł0,40
5225. Morus nigra, Morwa czarna.

1kgzł14,—100gzł1,6010 g'zł0,30
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Jlasionadrzew i firsewów #cH
lkg|luogr

5115. Acer campestre. Klon poi- li^ -----

ny (Feldahorn). (60%) 4_ o,5t»
5120. Acer pseudoplatanus. J a 

wor (Bergahorn). (60%) . 2,50 0,35
5125. Acer platanoides. Klo n

pospolity (Spitzahorn) . 2,80 0,40
5130. Acer negundo. Klon k ali

fornijski jes. - listny (50%) 3,— 0,40
5133. Aesculus rubicunda. Kasz

tan czerwony (Kastanie) . 5,— 0,60
5135. Alnus glutinosa. (Olsza

czarna (Roterle). (40%) . 7,— 1,—
5140. Alnus incana. Olsza biała

(Weisserie). (30%) . . . 10,— 1,20
5148. Ampelopsis Veitschii. W i

no ozdobne (Wilderwein), 22,— 2.50

Aristolochia Sipho. Kokornak zwany
5150 fajką. Krzew pnący o wielkich ser-

cowatych liściach. (Pfeifenstrauch)
10gzł1,— 100gzł6,—

5155. Berberis vulg. atropurp.
Kwaśnica (Berberitzen) . 32, 3,60

5160. Betula alba. Brzoza posp.
biała (Weissbirke). (30%) 4,— 0,60

5162. Buxus semperfirens. B uk
szpan wiecznie zielony
(Buchsbaum) 10 g zł 0,50 22,— 2,50

5163. Caragana arborenscens.
Grochownik czyli akacja
syberyjska, żółto kwitną
ca (Erbsenstrauch). (80%) 7,— 1,—

5165. Carpinus betulus. Gr ab

posp. (Weissbuche). (60%) 4,— 0,60
5170. Cornus m ascuia. Dereń

jadalny (Kornelkirsche) . 5,50 0,70
5180. Crataegus oxyacantha. —

Głóg zwyczajny na żywo
płoty (Weissdorn). (50%) . 4,— 0,60

5185. Faęus silvatica. Buk po
spolity (Rotbuche). (60%) 3,— 0,40

iKg |li.gr

5188. Fraxinus americana alba. -— ----------

Jesion am., biały (Esche) 2,50 U4u
5190. Fraxinus excels. Je sio n p. l ’s0 0*30
5192. Fraxinus excelsior pen-

dula. Jesion płaczący —

żałobny (Hangen esche) . 2,— 0,35
5200. Gleditchia triacanthos. —

(Cierń^ChrvsŁ)^Iglicznic^

Glycine sinensis. W istaria chińska,
5205. niebiesko kwitnąca (Wistarie blau)

100gzł4,— 10 ziarn zł 0,60

5210. Juglans nigra. — Orzech

czarny (graue Walnuss) 4,— 0,60
5212. Laurus nobilis. W aw rzyn

(Lorbeerbaum) 10 g zł 0,40 22,— 2,50
5215. Ligustrum vulgare. Li-

gustr pospolity (Rainweide) 6,— 0,80
5218. Mahonia aąuifolium . M a

hoń trwały, o zielonych
skórkowatych liściach . 18,— 2,—

5235. Platanus orientalis. P la
tan wschodni. (30%) . . 5,— 0,80

5255. Robinia pseudo acacia.

Akacja pospolita, biała
(Scheinakazie) . . . 3,50 0,50

5260. Rosa canina Róża dzika
czyli psia (czyszczona) . 3,70 0,50

5265. Sorbus aucuparia. J a rz ąb
pospolity (Eberesche) . . ,

5270. Syringa vulgaris. Bez pa- » u>&u

chnący, czyli lilak pospoli
ty (Flieder) — (nasienie
oczyszczone).* 10 g zł 0,30 10 .^

5275. Tilia argentea alba. Lipa * ’

srebrzystolistna (Silberlin-
de). (50%) . . . 6)50 080

5280. Tilia grandifolia. — Lipa
wielkolistna (Sommerlinde) 3^50 q50

5285. Tilia sylvestris parvifolia.
Lipa drobnolistna (Win-
terlinde) 3,50 0,50

Nasiona drzew owocowych
5300. Amygdalus pers. B rzoskwinia (Pfirsich).

1kg zł5,— 100 g zł 0,60
5305. Armeniaca vulg. (Aprykoza) Morela.

1kgzł4,20
' 100 g zł 0,60

5310. Cydonia vulgaris. Pigwa pospolita.
1kgzł15,— 100 g zł 1,80

5312. Cydonia japonica. Pigwa prawdziwa.
1kgzł32,— 100 g zł 3,50

5333. Pirus malus. Jabłoń dzika (Apfelkerne).
1kg zł13,— 100 g zł 1,50

5334. Pirus malus. Jabłoń dzika, kontrolowana

1kgzł20— 100 g zł 2,20
5335. Pirus com. Grusza dzika (Birnkerne).

1kgzł16,— 100 g zł 1,80
5336. Pirus communis. Grusza dzika, kontrolo

wana. 1kgzł26,— 100gzł2,80
5350. Prunus avium communis. Czereśnia lub

w iśnia słodka. (Siisskirsche).
1kgzł6,— 100 g zł 0,80

5355. Prunus avium sylvestris. Czereśnia dzi
ka, cz. ptasia, prawdz. (Vogelkirsche).1kgzł10,— 100 g zł 1,20

5360. Prunus avium austera — cerasus. Wi
śnia kwaśna (Sauerkirsche).
1kgzł6,— 100 g zł 0,70

5365. Prunus St. Julien. śliwa — Lubaszka

(Pflaume). 1 kg zł 4,— 100 g zł 0,60
5368. Prunus damasc. I-a. Śliwa Damaszka.

1kgzł6,— 100 g zł 0,80
5370. Prunus domestica. Śliwa węgierska.

1kgzł4,— 100 g zł 0,60
5375. Prunus myrabolana (cerasifera). Śliwa

m irabelka (Myrabolanpflaume).
1kgzł5,— 100 g zł 0,70

5380. Prunus Mahaleb odorata. Antypka won
na (Weichselkirsche).

1kgzł8,50 100gzł1,—
5385. Prunus divaricata, Ałycza kaukaska

_

tworzy szybkorosnące żywopłoty.
1kgzł6 100 g zł 0,80
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Nasiona kwiatów letnie
Sg to kwiaty jednoroczne, które kwitną tylko od czerwca do października i później gina

Objęte tym działem różne gatunki kwiatów letnich, wysiewa się zazwyczaj od

lutego do kwietnia w inspektach lub w skrzyniach drewnianych w odpowiednio utrzy
manej temperaturze. Po wzejściu nasion przystępuje się do przesadzania (pikowania)
wyrośniętych roślinek do odpowiednio dobranych skrzynek, w których to pozostawia
się je do czasu wysadzenia do gruntu.

Z chwilą, gdy rozsada jest już dostatecznie ukorzeniona, przystępuje się do wy
sadzania jej na rabaty lub klomb; kwiatowe.

Gatunki nasion, które nie wymagają wysiewu w inspektach, wysiewa się w kwiet.
niu — maju wprost do gruntu na przygotowane grządki.

ai s r n r nistkie. jpcino^maławwc
Astry uważa się za najgłówniejsze jesienne kwiaty. Siane wcześnie w inspekcie, za

kwitają bowiem już w końcu lipca. Nasiona astrów wysiewa się od marca do kwietnia;
jeżeli chcemy mieć bardzo późno kwitnące astry, to wysiewa się je w ciągu miesiąca maja.
Praktykuje się to zazwyczaj przy niskorosnących odmianach. Wysiewy uskutecznia się w

średnio-ciepły inspekt albo do doniczek. Po wzejściu należy młode roślinki wysadzić do

gruntu na właściwe miejsca. Astry wymagają słonecznego stanowiska, lekkiej pożywnej zie
mi i dość obfitego częstego podlewania.

/

/I Jf"ftt SZMJfSŹfkjcfk (Zwerg - ęZiletheiligen - lister).

Nowszy gatunek astrów o niskim, kuli
stym wzroście i obfitym kwitnieniu. Kwitną
prawie najpóźniej ze wszystkich odmian,
tj. począwszy od października do późnej
jesieni. Kwiaty mają bardzo piękne o bar
wie białej, różowej lub jasno-niebieskiej.

DOJT cKodowane w doniczkach, przetrzymują

się w kwiecie przez długi czas. OTlogą być
też wysiewane od maja do czerwca, 110 gr | porcja
wtedy później kwitną. złotych

1775. B i a ł e ........................... 5 ,
- u,35

1780. R ó ż o w e ............................7,— 0,45
1782. Jasno-niebieskie . . . 5,— 0,35
1785 Barwy mieszane . . . 5,— 0,35



Astrykarłowe

(Zwerg-Triumph- Aster).

Piękna klasa astrów karłowatych — wyrastających
od 15—25 cm. Używane są przeważnie do obsadzania brze
gów rabatek i klombów kwiatowych. Na
dają się do hodowli w doniczkach, kwitną
obficie od lipca do późnej jesieni.
1825. Białe . . ................................................

1828. K a r m a z y n o w e .........................................

1830. Ciemno-szkarłatne ......
1832. Różowe .........

1835. Jasno-niebieskie ..................................

1838. Ciemno-niebieskie . . . . . .

lo gr | Porcia

złotych

5— 0,35
4— 0.30

4,50 0 ,30
4,— 0,30
4— 0,30

0,40

Astry karłowe Tryumf, barwy mieszane.
100 g zł 26,— 10gzł3,— Porcja zł 0,25

”

88. NOWOŚĆ!

ASTRY kąiissę'
„ERIKA" promieniowe
Białe — wcześnie kwitnące.

Wyrastają zaledwie do 12 cm. Kwitną najwcześniej
z wszystkich odmian, bo już w drugiej połowie czerw
ca. Kwiaty m ają duże, promieniste, białe, które w prze-
kwicie przybierają lekko różową barwę. Znakomite do
hodowli w doniczkach i skrzynkach n a balkonie.

10gzł3,— Porcja zł 0,25

1790 Asfry „Królowa karłowych"
(Zwerg-Konigin-Aster).

Prześliczna k lasa niskich (30 cm) wcześnie

kwitnących, pełnych wielkowiatowych astrów.

Wspaniałe barwy mieszane

10gzł4,— Porcja zł 0,30

i79s Astry niskie „WIKTORIA1*
(Zwerg-Victoria-Aster).

Szlachetny gatunek dorastający do 35 cm,
o wspaniałych ściśle zwartych, dużych, pięk
nych kwiatach. Uchodzą za jedne z najlep
szych do hodowli w doniczkach.

— Najpiękniejsze barwy mieszane. —

10gzł3,80 Porcja zł 0,30

Astry niskie

chryzantemowe
(Zwerg-Chrysanthemum-Aster)

Dorastają do 30 cm.

1800. Białe
1804. Jasno-żółte
1808. Różowe
1812. Ciemmo-niebieskie
1816. Jasno-niebieskie
1818. Ognisto-szkarłatne

Każda barwa osobno

10gzł3,— Porcja zł 0,25

1820.

Astry niskie chryzantemowe, barwy mieszane
100 g zł 18,— 10gzł2,— Porcja zł 0,15
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iHOWOŚCf

/isrey„CUD WCZESNYCH"
(wyrastają do 40 cm).

Stanowią zupełnie nową grupę najwcze
śniejszych astrów do cięcia wiązanek itp.
bukieciarskich prac. Okres kwitnienia u tej
odmiany przypada na koniec czerwca wzgł.
początek lipca. Foremna puszystość i ude
rzająca piękność tych 10 cm wielkości
kwiatów wznoszących się n a dość długich
i sztywnych łodyżkach, przyczynia się zna
komicie do zaliczenia tej nowości do jednych
z najpiękniejszych.
1842. Kwiecie jabłoni 1 10gzł3,50
1843. Jasno-fioletowe j Porcja zł 0,35

1844. Astry Cud wczesnych, mieszane

10gzł3,— Porcja zł 0,30

ASTRY „KOMETA" olbrzymie
Pełne, średnio-wysokie — wielkokwiatowe
Znana i ceniona odmiana o silnie kwitnących dużych bu
kietowych wspaniałych kwiatach. Wyrastają od 40—50 cm.

1845. białe II 1852. ciemno-szkarłatne
i848. jasno-żółte II 1854. jasno-niebieskie
1850. różowe II 1857. ciemno-niebieskie

Każda ba rw a oddzielnie.

10gzł2,50 Porcja zł 0,25

i86oAsfry „KOmETA"
olbrzymie, w n ajw spanialszych barwach

mieszanych 100 g zł 17,—
10gzł2,— Porcja zł 0,15

1858 Astry „Rubin0
Ładny, ulepszony gatunek astrów „Kometa" o intensywnej, purpurowo-
granatowej barwie i nadzwyczaj dużych kwiatach. — Dobre do cięcia.

10 gr zł 3.80 Porcja zł 0,30

Astry amerykańskie „RESISTANT"
olbrzymiokwiatewe ulepszone

Nowy, szlachetny gatunek astrów, odpor
nych na choroby więdnięcia (Fusarium con-

glutinanus ver callistephi). Wyrastają do
75 cm, kwitną bardzo obficie i długo — sta
nowią idealny materiał do cięcia bukietów.

3 ^ Godne polecenia próbnej hodowli

1861. „Biała Perła”, czysto białe, wielkokwia
towe, ściśle pełne — w pierwszym
okresie kwitnięcia osiągają 70 cm wy
sokość, w późniejszym 90 cm

1862. „Sensation” ciemno-karmazynowe.
1863. „Piękna Perła”, różowe, o bardzo ład

nych wielkich foremnych kwiatach.

■je r - Każda odmiana oddzielnie.

10gzł2,50 . Porcja zł 0,25

1864 Astry Resistant „Grego”.
Mieszanka różnych amerykańskich najpięk
niejszych odmian.

10gzł2.— Porcja zł 0,20
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Astry pełnokwiatowe
średniowysokie — do cięcia

jfg0gm jfcU M C S olbrzymio-kwiatowe

Należą do rzędu nowszych odmian w ostatnim cza
sie wyhodowanych. — Wyrastają do 50 cm o silnych,
lekko rozłożystych krzaczkach. Kwitną masami o nad
zwyczaj dużych i okazałych kwiatach. Listeczki kwia
towe m ają długie, szerokie, puszyste o delikatnie

skręconych końcach. W bukieciarstwie stanowią pierw 
szorzędny materiał.

1865 ASTRY HERKULES, mieszane

10gzł2,50 Porcja zł 0,25

ASTRY

Liliputy
(Wyrastają do

45 cm).
Prześliczna

klasa obficie

kwitnących
astrów o ma
łych, drobn,
gęsto rurko
wanych i bar
dzo efektown.
kwiateczkach.

1866 białe

10grzł3,—
Porcja zł 0.25

1868 różowe

10 gr zł 2,50
Porcja zł 0,25

ii

1869. Astry Liliputy, barwy mieszane,
10gzł2,— Porcja zł 0,20

i87oAstry „KrólowaTargu"
(Reine des Halles).

Ładny gatunek wcześnie kwitnących astrów.

Wyrastają do 40 cm. — w ydają duże
ilości rzeczywiście pięknych i okazałych kwia
tów. Kwiaty m ają podobne do kwiecia wcze
snych chryzantem zaduszkowych.

10gzł1,50 Porcja zł 0,15
1872 Astrypomponowe „lmbrique

“

Wybitna odmiana, nadająca się specjalnie
do obsadzania dużych grup i kwietników.

Dorastają do 50 cm, kwitną nadzwyczaj silnie
o licznych, dość dużych, ściśle pełnych —

pomponikowej formy kwiatach.

Mieszanka najpiękniejszych barw

10gzł2,80 Porcja zł 0,25

ASTRY„REKORD"

Odznaczają się wyjątkowo silnym i kształtnym
wzrostem. Wyrastają do 50 cm — wydają mnó
stwo kwiącia o ściśle zwartych zupełnie pełnych
kwiatach, u których to wąziutkie listeczki kwiato
we są silnie najeżone i lekko górą zwinięte.

Wyborne do cięcia.

1873

Astry
„Rekord"

Mieszanka najpiękniejszych barw

10gzł4,80 Porcja zł 0,35
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Astry peinokwiatowe w,S0Kledo cięcia
NOWOŚĆ!

1874 jfsfry i^iełtowe
„ ®iament“ssiesz-

(Edelstein Meister-Aster)
Prześliczna klasa olbrzymiokwiatowych

astrów o wielkich lekko spłaszczonych, pro
mienistych śnieżno-białych kwiatach. Wyra
stają do 60 cm. W dzisiejszej dobie trudno

rzeczywiście znaleźć piękniejsze astry.
10gzł6,— 1gzł0,70 Porcja zł 0,50

1875 Astry „Gorejąca Pochodnia11
(£euchtfeuer-&lsler)

Nowsza klasa o nadzwyczaj ładnych, peł
nych, lśniąco-ciemno-szkarłatnych kwiatach
z cośkolwiek jaśniejszym środkiem. W yra
stają do 50 cm. Układem kwiatów są zbliżone
■do odmiany astrów Wiktoria.

Astry „Gorejąca Pochodnia” okazały się
w bukieciarstwie jako wysokowartościowa od
miana. Handlowi ogrodnicy Zachodu hodują
je obecnie masami.

10gzł3,60 Porcja zł 0,30

1876 Asrfrmg Sadem Y akftto

Najpiękniejsza rasa późno-kwitnących
astrów o żywej, cielisto-różowej barwie.

Wyrastają do 50 cm — tworzą silne i szty
wne szypułki kwiatowe z ładnym pełnym
kwiatostanem podobnym do kwiecia chryzan
temowych astrów. Z powodu późnego kwitnie
nia, uchodzą w tym czasie za jedne z najlep
szych do cięcia, jak również do hodowli w

doniczkach.

10gzł2,50 . Porcja zł 0,25

Aslrmkaktusowe

Nadzwyczaj ładne i wcześnie kwitnące
astry. Wyrastają do 50 cm o dużych i gęsto
ułożonych, efektownych kwiatach, podobnych
z układu do kwiecia kaktusowych dalii.
Wcześnie wysiane i wysadzone do gruntu,
kwitną już z końcem czerwca. W bukieciar
stwie są w tymże czasie nieocenione.

1877. Karminowo-różowe 110gzł3,50
1878. Jasno-niebieskie J Porcja zł 0,30
1879. I Astry kaktusowe, mieszane

i 10gzł3.— Porcja zł 0,25

1884 BARDZO ŁADNA NOWOŚĆ!

Aslry Dr. la. c. Diirr
Zostały wyhodowane drogą rozmaitych krzyżowań samych wielkokwiatowych od
mian astrów piwoniowych. Astry Dr. h. c. Durr posiadają bardzo piękne i duże o ku
listym kształcie lśniąco złoto-żółte kwiaty, — które majestatycznie wznoszą się n a

mocnych i dość wysokich (60—70 cm) łodyżkach. — Dla miłośników i zawodowych
kwiaciarzy stanowią one prawdziwą sensację.

10gzł3,— Porcjazł0,30
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1882

A S T R Y oibrzymiok wiato we

„CJśmiocłt słońca**
Dość interesująca i ładna odmiana w ostat

nim czasie wyhodowana. Astry „Uśmiech
słońca” wyrastają do 80 cm. Łodyżki kwia
towe mają długie i mocno sztywne, na któ
rych to wznoszą się oryginalnej budowy, pięk
ne, foremne kwiaty. Wielkość pojedyńczych
kwiatów dochodzi do 12 cm średnicy. W ko
lach hodowców są bardzo łubiane i cieszą się
wielką popularnością.

Mieszanka najpiękniejszych barw

10gzł1,— Porcja zł 0,15



Astry pelnokwiatowe ggsssdo cięcia
1883

Wowośćf

Astry „Rembrandtu
(OTLeister-^lster)

Wyrastają do 60 cm o dużych 13 cm

średnicy kwiatach. Zupełnie nowa,,

bardzo interesująca odmiana wielko
kwiatowych astrów, która w zaczątkach
swego rozkwitu, przybiera piękną inten
sywnie złoto-żółtą barwę. Zaś w dal
szym rozkwicie zmienia- swą zasadniczą
barwę na rozmaite odcienia zupełnie J

jasno i ciemno-łososiowych barw. Śro- j
dek kwiecia natomiast pozostaje złoto- j
żółty. Ten nowy gatunek astrów jest I

godny polecenia dla kwiaciarzy specja- ]
listów.

10gzł7,— Porcja zł 0,60

Nowość! U Nowość!

(Jugenó)
Bardzo ładny wyszukany gatunek wysokich 60 cm astrów, nadających się ideal

nie do cięcia. Astry „Różana Młodość” są o średniej wielkości gęsto-pełnych kwia
tach z silnie wypełnionymi środkami rurkow atych listeczków kwiatowych. Szypułki
kwiatowe wznoszą się na mocnych łodyżkach i posiadają bardzo ciekawe gamy
najmodniejszych barw w cielisto-różowym kolorze z łososiowym zabarwieniem. Po

ścięciu przetrzym ują się przez dłuższy okres w świeżym stanie.

10gzł8,— Porcja zł 0,65

1885

Astry
UI90IOJ

(Jedyne)
Jedne z najładniejszych

astrów. Budową kwiatów

są podobne do odmiany
„ Strusie pióro ’. Wyrasta
ją do 60 cm, kwiaty mają
okazałe — o długich, w ą
skich, fryzowanych li
steczkach kwiatowych.

ytlieszanfkai
najładniejszych barw.

10gzł3,— Porcja zł 0,25

1887

Astry
WIKTORIA-mamut

olbrzymiokwiatowe.

Znana i ceniona odmia
na o dużych, półkulistych,
silnie zwięzłych kwiatach.
Płatki kwiatowe mają
dość szerokie, dachówko
wato ułożone. Są zalicza
ne jako jedne z lepszych
bukieciarskich odmian.

JAiessan^o

najładniejszych barw:

10 g zł 5,60 Porcja zł 0,40

SZsttg Olnikum
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Astry
„STRUSIE PIÓRO"
iriisofiie —ofbrzumie, ulepszone

Wyrastają od 60—70 cm.

1890. Białe
1892. Jasno-żółte
1894. Jasno-niebieskie
1896. Ciemno-niebiesk.

1898. Ciemno-szkarłat.
1900. Czysto-różowe
1902. Łososiowo-różow
1905. Gloria, o gniste.

Każda b arw a oddzielnie.

10gzł2,— Porcja zł 0,20

1910. Astry Strusie pióro, barw y mieszane.

10gzł1,70 Porcja zł 0,15

Piękna nowość

Astry RADIO
(o bardzo oryginalnym

kwieciu).

Je st to ulepszona odmia
na astrów „Rekord44, wy
rastają do 60 cm. Astry
„Radio", tworzą piękną
grupę wielkokwiatowych
kulistych astrów o wąskich,
fryzowanych silnie promie
nistych płatkach kwiato
wych.

Kwitną o żywo - kremo
wej barwie. Wyśmienite
do wiązanek.

1911. /%SŚry RacHo9kremowe

10gzł8,— Porcja zł 0,60

1925. Astry cesarskie, barwy miesz»

10gzł2,— Porcja zł 0,2©

1889 A S T R Y „PROMIENIOWE**
(Strahlen-Aster).

Nadzwyczaj ładna klasa, wysoko ('70 cm)
rosnących astrów o dużych, promienistych
kwiatach. Listeczki kwiatowe mają silnie

poskręcane w delikatne, długie igiełki. W y
borne na cięty materiał do wieńców i bukietów.

Mieszanka pięknych barw:

10gzł2,50 Porcja zł 0,25

ASTRY CESARSKIE olbrzymie
(„Hohenzollern”)

Rzeczywiście wartościowa odmiana o bardzo*

dużych, puszystych i silnie fryzowanych kwia
tach, do astrów „Strusie Pióro” ‘podobnych.
Cieszą się one tą zaletą, że swymi znacznie

większymi (12—14 cm średnicy) kwiatami*

przewyższają te ostatnie.
1912. Białe I 1918. Karmazynowe
1914. Jasno-żółte I 1920. Jasno-niebieskie
1916. Różowe | 1922. Ciemno-niebieskie

Każda barw a oddzielnie.

10gzł3,—- Porcja zł 0,30



NOWOŚCI! Astry amerykańskie „NADOLBRZYMY
ci

Amerykański świat ogrodniczy wyhodował w

ostatnim czasie jedną z najpiękniejszych ras astrów

pod nazwą „American Super Giant”, szczycącą się
swymi szlachetnej budowy, nadzwyczaj dużymi i

wspaniałymi pierzastymi kwiatami. Ta nowa od
miana przewyższa obecnie dawną, znaną odmianę

•astrów „Hohenzollern olbrzymie”. Nowy gatunek
ten, słusznie zasługuje na polską nazwę „Nad-
olbrzymy”, jaką jej ostatnio nadano.

Astry „Nadolbrzymy” należą do najwyżej ro
snących odmian. W yrastają od 70—90 cm. Kwitną
już w pierwszej połowie sierpnia do połowy pa
ździernika. (Uzależniając kwitnienie od pory wy
siewu i pogodnej jesieni). Fantastycznie fryzowa
ne, lekkie i puszyste kwiaty tej odmiany, wznoszą

się na mocnych wysokich łodyżkach, dostarczając
przy tym nieocenionego m ateriału do wyrobu wią
zanek, zdobienia wazonów itp. Spośród licz
nych gatunków, które ostatnio wyhodowano, utrzy
m uję tylko kilka najpiękniejszych odmian.

1928. Josephine Charlotte, czysto białe, silnie pełne
1929. Prince Albert, blado-różowe, fryzowane.

10gzł3,— Porcja zł 0,25
1930. Los Angelos, cielisto-różowe, silnie pełne,

fryzowane, podobne do kwiecia chryzantem.
10gzł4,— Porcja zł 0,35

(American Super Giant Aster).

1931. El Monte, karmazynowo-czerwone.
10gzł5,— Porcja zł 0,40

1932. Nadolbrzymy, barwy mieszane.

10gzł3,— Porcja zł 0,25

A S T R Y wielkokwiatowe

wysokie do cięcia

1933

Amerykańskie krzaczaste.

Bardzo ładny, niedawno wyhodowany
gatunek — silnie rosnących, pełnych,
wysokich (80 cm), prawie że krzacza
stych, późno kwitnących astrów. W y
borne do dużych klombów i wazonów.

Mieszanka przeróżnych barw:

10gzł1,80 Porcja zł 0,20

1934

Kalifornijskie wysokie.
Nowy gatunek wysokich (80—90 cm)

silnie krzaczastych astrów, zbliżonych
wielkością i układem kwiatów do od
m iany „Kometa". Kwiaty tej odmiany
są bardzo okazałe o 12—15 cm średnicy i

należą do rzędu najpiękniejszych odmian.

Mieszanka najpiękniejszych barw:

10gzł2,50 Porcja zł 0,25

im Astry „Piękność Bydgoszczy"
Zostały wyhodowane przez skrzyżowanie n aj

piękniejszych wysokich (80—90 cm) odmian.

Kwitną od sierpnia do późnej jesieni. Używane
do cięcia bukietów i dekoracji stołów.

Najpiękniejsze kolory mieszane

10gzł5,— Porcja zł 0,40
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1936

mieszanka astrów
(Prachtmischung aller gefiillten Sorten)

Są to różne gatunki astrów razem

zmieszane, przydatne do cięcia i wy
robów bukieciarskich. 1 kg zł 45,—
100gzł5,— 10gzł0,70Porcja zł0,10



LEW KO NIE pełne ■ wielkokwiatowe
Nasiona lewkonij wysiewa się w inspekcie

z początkiem marca lub w kwietniu na roz-

sadniku, przysypując nasionka lekko ziemią
pomieszaną z piaskiem. Gdy młode siewki

podrosną — tj. z końcem kwietnia — wysadza
się je wprost do gruntu na miejsca przezna
czone w odległości 20—25 cm. Lewkonie wy
m agają dobrej, pożywnej ziemi i słonecznego
miejsca; nie znoszą zbytniej wilgoci. W ciągu
lata należy opielać z chwastów.

Angielskie
(Englische Sommer-Lewkoje).

Wyrastają do 30 cm — kwitną wspaniale.
1938. Białe * 1946. Jasno-niebieskie
1940. Jasno-żółte 1949. Krwisto-czerw.
1942. Różowe 1950. Karminowe
1944. Ciemno-niebiesk. 1952. Kwiecie jabłoni

‘3®^"' Każda b a rw a oddzielnie.

10gzł4,89 1gzł0,60 Porcja zł0,30

1955. Lewkonie angielskie, barwy mieszane

10gzł4,— 1 g zł0,50Porcja zł0,25

Wielkokwiatowe
(Grossblurnige Sommer-Levkoje).

Wyrastają do 35 cm o wielkich, silnie pach
nących kiściach kwiatowych.
1958. Białe 1964. Krwisto-czerwone
1960. Kanarkowo-żólte 1966. Fioletowe
1962. Różowe 1968. Karminowe

’3®8^ Każda b a rw a oddzielnie.

10gzł5,50 1gzł0,70 Porcja zł0,35

1970. Lewkonie wielkokwiatowe, mieszane.

10gzł4,801gzł0,65Porcja zł0,30

Drezdeńskie - powtarzające
czyli tak zwane remontanty.

(Dresdener immerbldhende Levkoje).
Wyrastają do 60 cm. —- Kwitną przez całe

lato obficie i nadzwyczaj silnie pachną.
1972. Śnieżno-białe 1980. Jasno-niebieskie
1974. Kwiecie jabłoni 1982. Fioletowe
1976. Różowe 1983. Srebrzysto-lila
1978. Krwisto-czerwone 1984. Kanarkowo-żólte

Każda barw a oddzielnie.

10g.zł5,50 1gzł0,70 Porcja zł0,35

1985. Lewkonie drezdeńskie, mieszane.

10gzł4,801gzł0,65Porcja zł0,30
1996.

Lewkonie „TRYUMF"
ognisto-karminowo-purpurowe

(Triumph-Sommer-Levkoje).
Dla swych foremnych i gęsto pełnych kwia

tów, należą do jednych z najbardziej łubia
nych odmian. W yrastają do 50 cm wysoko
w silne krzewiące się krzaczki. Zasługują na

wyróżnienie, ponieważ wydają największy
procent kwiatów pełnych z pomiędzy wszyst
kich letnich odmian.

10gzł18,— 1gzł2,— Porcja zł 1,20

Lewkonie peine
1997.

„WIKTORIA" bukietow e

Wspaniała odmiana o zwięzłym, 30 cm

wzroście i silnych, obfitych kiściach, tworzą
cych ładny bukiet pachnących kwiatów.

Najpiękniejsze barwy mieszane.

10gzł5,80 1g zł 0,70 Porcja zł 0,40
1998.

„BOMBA" olbrzymie wielkokwiatowe

Gatunók ten jest o ładnym piramidalnym
75 cm wzroście i nadzwyczaj dużych, licznych,
pełnych kwiatach.

Mieszanka wspaniałych barw.

10gzł6,50 1g zł 0,75 Porcja zł 0,45
1999.

Erfurckie piram idalne
Wyrastają do 70 cm — są piramidalnego

wzrostu o dużych, wonnych kiściach kwiato
wych. Znany, bardzo łubiany gatunek od
dawna hodowany.

Mieszanka różnych barw.

10gzł6,— 1gzł0,80 Porcja zł 0.40
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LEWKONIE pe^ne

| 1995 Lewkonie Exceisior - Mamut §
olbrzymie, w pięknych barw ach mieszanych. =

S 10gzł10,— 1 g zł 1,30 Porcja zł 0,50 =

Lewkonie letnie karłowe
pełne — wielkokwiatowe

Przydatne do pędzenia.

(Grossblumige gefiillte Zwerg-Levkoje).

Wyrastają od 20—30 cm — mogą być uży
wane do obsadzania klombików, rabatek kwia
towych itp., jak również nadają się dobrze do

wczesnej hodowli doniczkowej w pokoju
i oranżerii. (30 cm).

2002. Śnieżne płatki „Schneeflocke”. Nisko

rosnące, najwcześniejsze ze wszystkich
białych odmian. Przystosowane specjal
nie do pędzenia. Mogą być też w grun
cie hodowane. (30 cm).
10gzł22,— 1 gzł2,50 Porcjazł1,—

2004. Królowa karłowych, piram idalne, ciem
no - krwisto - czerwone, najniższe ze

wszystkich odmian (20 cm).
10gzł24,— 1gzł2,70 Porcja zł1,20

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2005. Karłowe — piramidalne w różnych
pięknych, mieszanych odcieniach.

Wyrastają do 20 cm.

10gzł20,— 1 gzł2,30Porcja zł0,80
.

Excelsior - Mamut
wysokie — jednołodygowe

olbrzymiokwiatowe-powtarzające

f
Są to najlepsze odmiany do m

najwcześniejszej hodowli pod f
• szkłem lub na gruncie.

Nadzwyczaj śliczna, długo i obficie
kwitnąca odmiana o rzadkim ulist-
nieniu i wielkich, groniastych, peł
nych, silnie pachnących kwiatach.

Odznaczają się poza tym wysokim
wzrostem, — ddchodzącym do 70 cm

IJ«^' Specjalnej hodowli.

1996. Białe z różowym odcieniem
1987. Srebrzysto-lila
1988. Karminowe
1989. Brylantowo-różowe
1990. Szkarłatno-miedziane
1992. Kwiecie bzu

'3*^' Każda barwa oddzielnie.

10gzł14,— 1gzł1,70
Porcja zł 0,65

1993. 99ILL USiOIV“
ciemno-rubinowo-czerwone

10gzł20,— 1gzł2,30
Porcja zł 0,80

1 EWKOFIIIE Ictrfroic*
do hodowli tylko w gruncie o różnych ład

nych odmianach i barwach mieszanych.
(Levkoje Mischung aller Farben).

100 S zł 25,— 10 g zł 3,— Porcja zł 0,20

2000.
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L E W K O N IE specjalne odmiany do hodowli doniczkowej

Lewkonie jesienne
■ Cesarskie -----

(Gefiillte Kaiser-Herbstlevkoje).
Wysiewa się równocześnie z let

nimi, później przesadza się do doni
czek i przenosi do miejsca, zabezpie
czonego od mrozów i chłodów. Kwit
ną bardzo obficie późną jesienią i w

zimie. Wyrastają do 35 cm.

10gr |1gr|Porcja
złotych

2006. Białe 18-2-0,70
2008. Różowe 17- 1,90 0,65
2010. Fioletowe 16,- 1,80 0,60
2012. Niebieskie 16- 1,80 0,60
2014. Czerwone 17 — 1,90 0,65

2018.

Mottieiitoi„taft"
Różne barwy mieszane.

10gzł9,— 1gzł1,20
Porcja zł 0,45

LEWKONIE jesienno - zimowe
NICEJSKIE wcześnie kwitnące

(Friihbluhende Nizzaer Winter-'Levkoje).
.Wysokie, wyborne do hodowli doniczkowej,

wysiewa się o każdej porze roku, kwitną jesie-
nią lub wczesną zimą. Wyrastają do 70 cm.

2026. Korale, ciemno-ko- 10gr| igr|Porcja
ralowo - czerwone z złotych
dużym czysto-żółtym
środkiem . . . 8,— 1,— 0,50

2028. Mont Blanc, czysto-
białe z żółtym środ
kiem . . . . 7,— 0,90 0,40

2030. Abundantia, o wiel
kich, karminowo-ró-

żowych kwiatach. —

(Siln. rozkrzewiona) 7—090 040
20-32. Piękna z Nicei, o

wielkich, cielisto-ró-

żowych kwiatach . 6,50 0,85 0,35
2034, Królowa Aleksandra,

jasno-lila-różowe . 6,80 0,90 0,40
2036. Monte Carlo, czysto

kanarkowo-żółte . 4,80 0,70 0,30
2038'. Parmeńskie, fioleto

we, nadzw. piękne . 5,50 0,75 0,35
2039. Królowa Niebios, ja-

sno-niebieskie . . 7,— 0,90 0,40
2040. . .

— ---------- ——

Lewkonie Nicejskie barwy mieszane.

10gzł4,— 1 g zł 0,69 Porcja zł 0,25

LEWKONIE ZIMOWE
pelnokwiatowe — późnokwitnące.

(Gefiillte Winter-Levkoje).
Wysiew nasion lewkonii zimowych uskutecznia się w inspek

cie chłodnym lub w doniczkach 7 początkiem czerwca. Po wzejściu,
gdy roślinki wydadzą po 2 listki, należy je wtenczas przepikować,
czyli przesadzić pojedyńczo do doniczek, które przetrzym uje się
przez lalo w inspekcie tub innym miejscu. Na jesieni — to jest
w październiku — przenosi się doniczki z roślinami do chłodnej
oranżerii lub pokoju, gdzie w ciągu zimy pięknie kwitną.

...............

— 2042. — — —

„ZEFIIIR44
czysto błękitno - niebieskie. D orastają od
60—70 cm. Kwitną bardzo wcześnie, na
dają się do hodowli doniczkowej, a naw et
i gruntowej.

10g zł13,— 1 g zł 1,50 Porcja zł 0,60

‘0gr| 1gr |Porcia

2043. Biała dama, czysto z*°*y
° h——"

białe, wspaniałe . 13,— 1,50 0,55
2044. Cesarzowa Elżbieta,

karminowo-różowe . 17,— 2,— 0,75
2045. Sława Elberfeldu —

białe, dor. do 25 cm 22,— 2,40 1,—
2047. Królowa Astrid, kar-

mazyn. -czer., połysk. — — 1,60
------------------------------ 2050. ...........................

Lewkonie sisnowe
w przeróżnych odmianach i barwach mie
szanych.

10g zł10,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,50
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2052.

Laki pełne „Cud wczesnych"
Jednoroczne i wcześnie kwitnące.

Można je wysiewać o każdej porze ro
ku, kwitną po 4—5 miesiącach od czasu wy
siewu. W ydają dużo silnych kiści o różnych
żółtych odcieniach — pełnych, silnie p achną
cych kwiatów.

10gzł6,— 1gzł0,80 Porcja zł 0,40

liii Peł»«
JmsJnSm, mm H silnie»««pacfinqce

(Gefiillter Gold-Lack).
Hodowla laków jest taka sama jak lewkonii. - W ysiewa się od kwie

tnia do czerwca, kwitną następnego roku od marca do połowy maja.
Kwiaty silnie pachnące — różnych barw.

Cdmianwpełne, wysokie
2051. Ciemno-brązowe ] 10 gr a m zł 16,—
2053. Złoto-żółte >1gramzł1,80
2054. Fioletowe J Porcja zł 0,70
2055. Odmiany mieszane

10gzł13,— 1gzł1,50 Porcjazł0,55

Cdmiamnj fia v ło w e , fkrzac&aste
2065. Fioletowe ] 10 gram zł 21,—
2066. Siarkowo-żółte [1gram zł2,30
2068. Ciemno-brunatne J Porcja zł 1,—
2070. Odmiany mieszane

10gzł19,— 1gzł2,10Porcjazł0,85

2080. LAKBPEtNE
Doborowa mieszanka wszystkich pełnych

odmian.

10gzł8,— 1g zł1,— Porcja zł 0,40

PlBeszanki laków
2110, Paryskie, jednoroczne* mieszane. W y

rastają do 30 cm. Kwitną jeszcze w tym
samym roku. □■P"' Najpiękniejsze ze

wszystkich pojedynczych odmian.

10gzł1,— Porcja zł 0,15
2115. Mieszanka pojedynczych odmian.

100gzł6,— 10gzł0,80 Porcjazł0,15
2118. Mieszanka wszystkich odmian.

100gzł4,— 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,10

2gSwt»«| BiwiBngce» luki doniczkowe
2119. CHEIRANTHUS KEWENSIS, trwałe, wysokie, silnie pachnące — w

odcieniach barwy: żółtej, pomarańczowej lub purpurowo-fioletowej.
Wysiane w maju lub w czerwcu kwitną bardzo długo i pięknie od

listopada począwszy.
mm mm 10gzł7,— lg zł 0,89 Porcja zł 0,50
iiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiitiiimii

LAKI
doni€zfoowve, silnie

(Einfacher Gold-Lack).

2086. Hamlet, złote z pomarańcz, odcieniem.

10gzł2,60 Porcja zł 0,30
2088. Drezdeńskie, wczesne, czarno-brunatne.

10gzł 1,— Porcja zł 0,20
2090. Królewieckie, wczesne, ciemno-brunatne.

10gzł 1,30 Porcja zł 0,25
2093. Goliat, wczesne, ciemno-brunatne.

10gzł1,10 Porcj, zł 0,20
2095. Wulkan, półwysokie, ognisto-czerwone.

10gzł1,10 Porcja zł 0,20
2096. Berlińskie, najwcześn. brunatne, b. piękne.

10gzł1,40 Porcja zł 0,25
2099. Golden King, złoto-żólte, olbrzymie.

10gzł 1,50 Porcja zł 0,25
2100. Tom Thumb, karłowe, m ieszane.

10gzł 1,50 Porcja zł 0,25
lililllllllllllllillllllillllllllillllillllllillllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllHIII



BAizAmmpełne
(Gefullte Balsaminen)

{pa yiwitną bogato z początkiem lioca A

| ^Przydatne na klomby i obwódki %

Nasiona balzamin wysiewa się w kwietniu
do średnio-ciepłego inspektu lub w zacisznym
gruncie. Młode siewki należy chronić przed
wiosennymi przymrozkami, a nawet deszcza
mi, gdyż od tego dotkliwie cierpią i ulegają
łatw o z tego pow odu zniszczeniu. Dobrze pod-
rośnięte rośliny wysadza się w drugiej poło
wie maja na miejsce stałe. Wyrast. od 30—60 cm.

2120. Różyczkowe, wysokie, miesz. (60 cm).
100 g zł 6,50 10 g zł 0,90 Porcja 0,15

2123. Różyczkowe, wysokie, biate, b. ładne.

10gzł 1,20 Porcja zł 0,20
2125. „Goliat”, łososiowo-różowe, wysokie.

10gzł 1,— Porcja zł 0,20
2127. Gwoździkowe, nakrapiane, mieszane.

10gzł 1,— Porcja zł 0,20
2128. Karłowe, pełne, m ieszane (30 cm)

10gzł 0,90 Porcja zł 0,15
2130. Kameliowe, ulepszone, mieszaneD

100gzł6,— 10gzł0,90 Porcja zł0,15

2 wo i— Balzaminy pełne ——

8 Mieszanka wszystkich odmian.
100 g zł 5,— 10 g zł 0,60 Porcja 0,10

2167. Mieszanka różnych odmian*

10gzł0,80 Porcja zł 0,20

2173. Little Dorrit, blado-niebieski (15 cm).
10 g zł1,60 Porcja zł 0,25

2175. Imperiale, czysto-niebieski (15 cm).
10 g zł1,40 Porcja zł 0,25

2179. Niebieski kapturek (Blaue Cap), m inia
turowy — bardzo niziutki. Tworzy nie

duże, obficie kwitnące foremne krzaczki
o licznych, silnie niebieskich, wdzięcz
nych kwiateczkach.
10 g zł5,30 Porcja zł 0,50

2180. „N iebieskie gwiazdki”, nieb., (12 cm).
10 gr zł4,— Porcja zł 0,40

2181. „Płatki śnieżne” (Schneeflocke). Wyrasta
do, 30 cm, o dość dużych, licznych,
śnieżno-białych kwiatach.
10 g zł1,50 Porcja zł 0,25

2183

Ji&rosźemma
&ivlcttŹ8Mnisfta, różowo kwitnąca

(Lichtnelke oder Himmels-Roschen).
Najładniejsza bogato kwitnąca grun

towa roślina. Wysiewa się w kwietniu—
m aju rzadko, wprost do gruntu. Kwitnie
od czerwca do sierpnia.

Rośnie nisko, służy do obsiewania

wyższych klombów i rabatek. "3^1

100 g zł 7,50 10 g zł 0,90 Porcia zł 0,15

Należy do jednych z najpiękniejszych kom-

pozycyjno-dywanowych roślin, służy przeważ
nie do przybierania klombów i rabatek kwia
towych. — Wysiewa się od marca-kwietnia do

skrzynek lub misek, po wzejściu zaś pikuje,
a w połowie maja wysadza się do gruntu.
Wysokie odmiany przeznacza się na małe
ośrodki klombików, zaś niskie n a obwódki.

Wyrasta od 20—30 cm i kwitnie nadzwyczaj
obficie do późnej jesieni. Za wysoko wyrośnię
te roślinki możha latem odpowiednio przycinać.

Idealna roślinka do obsadzania klombów.

(£eberbalsam).

@3



Adonis JflRLUrfz osdodnu

Ulubiona roczna i obficie kwitnąca roślina,
wysiewa się w kwietniu—maju wprost do

gruntu. Lubi glebę wapnistą, rośnie nisko,
kwitnie nadzwyczaj efektownie. Przy
datny na obsiewanie rabatek i klombików.

2160. aestivalis, jednoroczny, krwisto-czerwony
100 g zł 3,20 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,15

2162. autumnalis, jesienny, krwisto-czerwony.
100 g zł 3,20 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,15

Awetotisgrandis
Niedźwiedzie ucho

(Bahren-Ohren)
Nadzwyczaj interesująca roślina. Wysiewa się wprost do

gruntu, wyrasta do 80 cm. Liście m a jasno-szare, kwiaty duże

białe, które się w pochmurne dnie zamykają. Są przydatne do

cięcia bukietów. 1grzł1,20 Porcja 0,20

Alyssum Benthamii comPactuni
Opoczyniec lub Smagliczka

(Steinblume).

? Niska — wonna — obficie kwitnąca. A

Najlepsza roślinka na obsiewki klombów V
• lub rabatek. •

Wysiewa się w kwietniu—maju wprost do

gruntu, rzadko. Rośnie bardzo nisko — do
15 cm. — Kwitnie przez całe lato nadzwyczaj
obficie o czysto-białych lub lekko lila won
nych, miłych kwiateczkach. 7DSP"' O ile się za
nadto rozrasta, można rośliny przycinać.
2185. alba, czysto biała

100gzł5,— 10gzł0,60Porcjazł0,15
2186. lilacine, biała z lila odcieniem

100gzł6,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,15

Amaranthus — Szarłat liściasty Lisi ogon
(Fuchsschwanz).

Nadzwyczaj piękna i ozdobna letnia ro
ślina, służy na ośrodki klombów i skupiny.
W yrasta od 75—100 cm. Ozdabia ogrody
w ciągu całego lata do późnej jesieni. Wy
siewać wiosną wprost do gruntu i przerywać.
2190. caudatus. Lisi ogon, purpurowy, o

zielonych łodygach (75 cm).
100 g zł 2,40 10 g zł 0,40 Porcja 0,10

2191. m elancholicus ruber (gangeticus), o

krwisto-czerwon. liściach (100 cm).
10gzł0,70 Porcja zł 0,15

2192. tricolor splendens. Szkarłat trójbarw 
ny o pstro żółtych lub zielonych
lśniących, nakrapianych liściach.

Wyrasta do 90 cm.

. ,, ,. 10gzł0,90 Porcja zł 0,20
Amaranthus caudatus Amaranthus spWdens

2198. AMARANTHUS Szarłat liścia sty. Mieszanka różnych odmian.

100 gr zł 2,20 10 gr zł 0,30 . Porcja zł 0,10.
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ńnUmkimm^ g f e paszcza
Należy do rzędu najuiu- m

bieńszych I najpiękniej
szych kwiatów letnich.

Wysiewa się od marca

ćlb maja do średnio ciepłe
go inspektu. Gdy wzejdą,
rozsadza się młode roślin
ki rzadziej w celu uzyska
nia silnej rozsady. Każda

żyzna ogrodowa ziemia

jest dla nich dobra — lu
bią dużo słońca i wśród
lata wymagają częstego
podlewania. Kwitną od
czerwca do października,
prawie że najobficiej z po
między wszystkich let
nich kwiatów.

Hóifse mieszanki
2200. Mieszanka przeróżnych odmian.

1kgzł40,— 100gzł5,— 10gzł0,60
Porcja zł 0,10

2202. Mieszanka wysokich wielkokw. odmian.

100gzł7,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,15
2223. Mieszanka pół wysokich odmian.

100gzł8,— 10gzł0,90 Porcjazł0,15
2230a Mieszanka karłowych odmian, (pumilutn)

10gzł3,— Porcja zł 0,30

Antirrhinum majiBK grandtff orum

Odmiany wielkokwiatowe wysokie.
wyrastające do 80 cm.

2205. Królowa Wiktoria, czysto biała, piękna.
10gzł1,— Porcja zł 0,20

2206. Królowa żółtych, czysto żółta.

10gzł1,20 Porcja zł 0,20
2207. Kardynał, połyskująco-szkarłatna.

10gzł1,80 Porcja zł 0,25
2208. Wenus, różowa z białym wgłębieniem.

10gzł1,50 Porcja zł 0,25

majus nanum

Odmiany półwysokie
wyrastające od 40—50 cm.

2215. Defiance, ognisto-cynobrowo-szkarłatna.
10g zł1,— Porcja zł 0,15

2217. Zorza poranna, cynobrowo - szkarłatna,
z czysto białym gardzielem.
10g zł2,— Porcja zł 0,25

2218. Królowa północy, śnieżno-biała.

10g zł2,— Porcja zł 0,25
2219. Cytrynowy Książę, o cytrynowej barwie.

10g zł1,60 Porcja zł 0,20
°°20. Czarny Książę, ciemno-brązowa.

10gzł2,20
'

Porcja zł 0,25

ANTIRRHINUM grandiflortim
Odmiany półwysokie, wielkokwiatowe.

wyrastające do 50 cm.

Zupełnie nowa grupa, bez wątpienia należąca
do najwspanialszych, półwysokich, obficie

kwitnących wielkokwiatowych odmian.

2221. Złoty Monarcha, o złoto-żółtej gr z e kolor.

10gzł2,— Porcja zł0,25
2222. Czerwony Cesarz, silnie ciemno-szkarłat.

10gzł2,50 Porcja zł0,30
2223. Biały cud, najpiękniejsza z białych

10gzł3,— Porcja zł0,30
2224. Tryumf, lśniąco-szkarłatna, śliczna.

10gzł3,50 Porcja zł0,35

ANTIRRHiNUM majus pumilum
Odmiany karłowe, kwietnikowe

wyrastające od 15—20 cm, kwitną do mrozów.
2226. n iveum , czysto-biała.
2227. Brillant, karmazynowo-żółta.
222.8. Crescia, ciemno-czerwona.
2229. Róża, różowa.
2230. luteum, żółta, piękna.

ANTIRRHINUM
Nowe odmiany o dużym procencie

pełnych kwiatów.

2231. album, śnieżno-bała, do doniczek
2232. roseum, różowa z białym odcieniem
2233. amarant, purpurowo-fioletowa z żółtym

obrzeżeniem i białym gardzielem
2234. luteum, żółta, bardzo piękna

38?"' Każda od mian a oddzielnie.

10gzł5,— Porcja zł 0,40

@5



AllITMMMMMIŁIM
majus maximum

łwoispoucza
olbrzymiokwiatowa

Odmiany wysokie wyrastające d o 80 cm.

2235. Kwiecie jabłoni, cielisto- 10 gr | Porcja
różowa z pięknym białym złotych
n a l o t e m .................................. 2,50 0,25

2236. Złota królowa, złoto-żółta 3,— o,30
2237. Płatki śnieżne, czysto-biała 2,50 0,25
2238. Diamant,szkarłat. - karmin. 2,80 0,30
2239. Bukiet bzu, purpur.- l i la . 2,80 0,30
2240. Złoty lak, brun.- pomar. . 2,80 0,30

2250. Lwia paszcza olbrzymiokwiatowa.
Mieszanka najpiękniejszych odmian.

100g zł 16— 10 g zł 1,80 Porcja 0,20

m r i*OWE AMERYKAŃSKIE ODMIANY

Antirrhinum majus grandifiorum praecox

Lwiapaszcza wielkokwiatowa

wcześnie kwitnąca
Przydatna do pędzenia zimowego w oranżerii.

Odmiany wysokie, wyrastające do 80 cm.

Gatunki te winny być wysiewane od czerw
ca do lipca i to do skrzynek lub doniczek,
które ustawia się w inspekcie lub t. p. zacisz
nym oszklonym miejscu. Dobrze wzmocnioną
rozsadę pikuje się do skrzynek lub misek gli
nianych i ustawia w inspekcie lub oranżerii
a nawet na werandzie, utrzymując zacienione
światło. Z końcem w rześnia wysadza się do
doniczek, ustawiając je w oranżerii lub pokoju
o umiarkowanej temperaturze (8—12 st. C.).
Nie lubią obfitego podlewania. Pędzenie w

ciepłej oranżerii lnb pokoju uzależnia się od

zapotrzebowania na cięty kwiat.

UWAGA: Wysiane od czerwca—sierpnia:
kwitną późną jesienią i zimą.

Wysiane od września do grudnia: kwitną

wiosną.
10 gr | Porcja

2251. Biały płaszcz (White Rock) złotych
biała, bardzo piękna . . 2,— 0,25

2253. Ceylon court, kanarkowo-

żółta, połyskująca . . . 4,— 0,40
2254. Księżniczka Elżbieta, czy-

s t o - r ó ż o w a ........................... 2,— 0,25
2255. Blask księżyca, złocista

z brzoskwiniowym odcie
niem i różowym wgłębie
niem ..........................

'
• 2,— 0,25

2258. Sentinel, szkarłatna z bia
łym środkiem . .

• 2,— 0,25

2260. Lwia paszcza zimowa, odmiany mie
szane. 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,20

66

W miesiącu czerwcu i lipcu wysiewa
się: bratki, stokrotki, niezapominajki, gwoź
dziki i inne byliny.

Objaśnienia i ceny są podane w dziale:
Nasiona kwiatów dw uletnich i trwałych.

2265.

CALANDRINIA speciosa
Krasocica czerwono-fiolefowa
Bardzo ładna obsiewkowa roślina.

Wysiewa się w kwietniu—maju wprost do

gruntu, wyrasta do 15 cm — kwiaty ma

drobne, ozdobne, czerwono-fioletowej barwy.
100gzł7,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,15



Caiendula Ball’s pe#"e Bn,ra«r,6 s a a%/J'vmHis* '

auprUII tai olbrzymiokwiatowe (&ingelblume)

Bardzo popularne i wesołe wielobarwne kwiaty, niewymagające lepszej gleby. ZZL— .

Sfać w marcu — kwietniu wprost do gruntu
lub chłodnego inspektu a nawet do doniczek.

Później przesadzać na miejsca stałe. Wyrastają
do 50 cm. Kwitną bogato w ciągu lata, Tworzą
niezastąpioną grupę wspaniałych ciętych kwiatów.

Piękne odmiany do hodowli
w ogrodzie i pędzenia w oranżerii.

2267. „Tęcza barw", pomarańczowy
z czerwonym odcieniem.
10 gr zł 0,50 Porcjla zł 0,10

2268. „Król pomarańczowy" (Dania)
ciemno-pomarańczowy.
10 gr zł 0,50 Porcjla zł 0,10

2269. „Kokardę”, — połyskujący
pomarańczowej barwy z czar
nym środkiem.
10 gr zł 0,50 Porcjla zł 0,10

2270. „Meteor" o dużych kwiatach

czysto pomarańczowej barwy.
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

2271. Radio Ball‘s — pomarańczo
wy, pięknej kulistej formy
i lekko rurkowanym kwieciu.

10gzł0,80 Porcja zł 0,15
2272. „Złota kula" , czysto-złoto-źół-

ty, kulistej formy.
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

2275. CALENDULA OFFICINALIS II. pl., No
gietki, pełne w rozmaitych barwach
i odcieniach. 100 g zł 2,50

10gzł0,30 Porcja zł 0,10

OZowy wartościowy gatunek

2281 Calliopsisbicolor c itrina Lemon Queen,
J k cytrynowej barwy i krwisto-czerwo-

nym środku. Wyrasta do 60 cm.

10gzł0,50 Porcja zł 0,15

III

2274. CALENDULA BALL‘A, N ogietki pełne,
olbrzymiokwiatowe — najpiękniejsze
odmiany mieszane. 100 gr zł 5,—

10gzł0,50 Porcja zł 0,15

CalliopsisT S S S T

Z powodu swej nadzwyczaj barwnej
jaskrawości, winny być wysiewane w każ
dym ogródku i to w pobliżu will lub t. p.
domostw, a nawet w otoczeniu zieleni.

.Wysiewa się wprost do gruntu — lecz
bardzo rzadko. W yrasta do 100 cm. Kwitnie

przez całe lato — kwiaty dość duże, żółte,
brunatne lub krwisto-czerwone, z ciemnym
środkiem.

2280. Calliopsis bicolor, żółto-brunatny, wy
rasta do 100 cm.

10gzł0,60 Porcja zł 0,15
2282. Calliopsis Drununondi, złoto-żółty —

wielkokwiatowy. Wyrasta do 65 cm.

10gzł070 Porcja żł 0,20

2283. Calliopsis cardam inifolia atrosan-

guineum, krwisto czerwony, wy
rasta do 65 cm. 'ZHP''1Przepiękny
gatunek. 100gzł3,—
10gzł0,40 Porcja zł 0,10

2285. Calliopsis — Ognioślepek, odmian y
mieszane. 100 g zł3,—

10gzł0,40 Porcja zł 0,10



Celosim
Grzebionatka karłowa

Olafpiękniejsza dywanowa roślina — wyborna óo obsa
dzania kwietników i rozmaitych grup kwiatowych.

Odmiany karłowe, grzebieniowe, wyrastające do 50 cm.

2294. Cesarzowa (imperialis)
o purpurowo - czerwo
nym grzebieniu i ciem
nym ulistnieniu.

2295. violacea, fioletowa .

2296. coccinea, pomarańczo-
wo-szkarłatńa. .

2297. kermesina, karmazyn.
2298. sulphurea, żółta.

2299. rosea, różowa .

2300. Odmiany mieszane.

1.0 gr 1gr Porcja

zto tyc h

15.— 1.70 0.60

14.— 160 0.50

15 — 1.70 0.60

14.— 1.60 0.50

15.— 1.70 0.60

15.— 1.70 0.60

3.20 0.45 0.25

Gelosia — §rzebionatka
{Zwerg-ćffahnenkamm)

Z3S?"' GRZEBIONATKI wysiewa się do doniczek lub misek w ziemię liściową — po wzej-
ściu rozsadza się rzadziej w ciepły inspek. lub odpowiednie miejsce. Z początkiem czerwca

zaczynają roślinki tworzyć małe kwiatostany — wtenczas należy je
wysadzić z bryłką ziemi wprost do klombów

Celosia pyramidalis
Grzebionatki piramidalne niskorosnące

m iotełkow e awane pierzastymi.
(Federbuseh-Celosien).

Jest to wspaniała grupa nowych niskorosnących i silnie pierza
stych odmian. Dwie nowe poniżej podane odmiany, uchodzą obecnie
za najpiękniejszy wysokowartościowy kwietnikowy m ateriał.

3 ^ “*' N adają się również doskonale do hodowli w doniczkach.

2302. Ognisty pióropusz, ognistej ba rw y z czer
wonym połyskiem. W yrasta do 30 cm.

10gzł6— 1gzł0,80 Porcja zł 0,45
2304. Złoty pióropusz, ciemno złoto-żółta. W y

rasta do 40 cm. «

10gzł6,— 1gzł0,80 Porcja zł 0,45

€9SV**

2309. Thompsonii magnilica, ulepszona, w pię-
knych odmianach mieszanych. Wybor
na rasa do grup kwiatowych i hodowli

doniczkowej. — Wyrasta do 60'cm.
10gzł1,50 Porcja zł 0,20

2310. plumosus „1063!“, odmiany mieszane.

10gzł1,— Porcja zł 0,15

COLLINSIA bicolor

PRZYMBLATKA
f WSPANIAŁA ROŚLINKA
P NA OBWÓDKI KWIATOWE

Wysiewa się w kwietniu—
S maju wprost do gruntu. Wy
li rasta od 20 do 30 cm. Kwitnie

od czerwca do sierpnia.
Ilp ik Mieszanka różnych barw.

100gzłi,—
10gzł0,60

Porcja zł 0,20

2290.

Cannabis Giganfea
Konopie — ozdobne

olbrzymie chińskie
(Rtesen-Hanf aus Ch na).

Bardzo wysoka roślina o

grubych, sztywnych łodygach
i jasno - zielonych, wycina
nych liściach. Wyrasta do 4
m — używaną bywa przewa
żnie do wysadzania pojedyn
czo na trawnikach. Wysiewa
się w doniczki, po wzejiściu —

przesadza się z bryłką ziemi

wprost do gruntu.
100gzł4,— 10gzł0,60

Porcja zł 0,15



CENTAUREA lub Chabry
ozdobne — wielkokwiatowe — wonne.

Sieje się na wiosnę wprost do gruntu, wyrastają óo 90 cm. —

Jiwitną oó czerwca óo sieroma o baiózo łaanych, óość dużych
kwiatach wydających silny, odurzający zapach przydatne do bu
kietów i przybierania stotów.

2311. Centaurea cyanus nana compacta Victoria.

Śliczna, niebiesko kwitnąca odmiana, wy
rastająca zaledwie do 20 cm, Odpowied
nia do obsadzania brzegów rabatek i do
hodowli w doniczkach.

10gzł1,— Porcja zł 0,20
2312. Centaurea cyanus rosea florę pleno. Chabry

półpełne, czysto roźowe. 10 g l , 4 0 Porcja 0 ,25
2314. Centaurea cyanus atropurpurea fL pl., pół

pełne, ciemno-purpurowe.
10gzł1,40 Porcja zł 0,25

2316. Centaurea cyanus fL pl. Bardzo ładne, pół
pełne odmiany mieszane.

lO^g^z^Lj^^^^^^^^^^^^^PorcjazłjO^
2317. Centaurea cyanus. Chabry wonne, m ie

szane, powszechnie w naszych ogro
dach hodowane.
100 g zł 4,50 10 g zł 0.70 Porcja zł 0,15

Chabry
pierzaste

silnie

pachnące
Piękne

bukieciarskie

kwiaty.

2318. Centaurea imperialis. Chabry I

cesarskie, wielkokwiatowe, pie- |
rzaste odm. mieszane (80 cm). I

_ J^_g_zł_Lr=^ _ Porcja zł 0,20 |

2319. Centaurea imperialis Amarant. —

Chabry cesarskie, wielkokwiatowe
o ślicznej amarantowej barwie.

10gzł2,50 Porcja zł 0,35
2320. Centaurea moschata, piżmowe, pie

rzaste, o czysto-białych, silnie pa
chnących kwiatach (80 cm).
10gzł1,20 Porcja zł 0,25

2323. Centaurea moschata, Chabry piż
mowe, wonne. Wspaniałą mieszan
ka wielkokwiatowych odmian.

10gzł0,80 Porcja zł 0,15
2324. Centaurea odorata Margaritae. —

Chabry czysto białe o wyjątkowo
silnym zapachu (65 cm).
10gzł1,40 Porcja zł 0,25

2326. Centaurea odorata Chamaeleon.

Chabry wielkokwiatowe jasno-żółte
z lekkim różowym zabarwieniem,
silnie pachnące (65 cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,30

2328. Centaurea adorata — m ieszane.

10gzł1,— Porcja zł 0,20
2332. Centaurea suaveolens, złocisto-żółte,

połyskujące. Piękna grnpa mocno

pachnących chabrów (65 cm).
10gzł1,40 Porcja zł 0,25

2335. Mieszanka przeróżnych odmian.
100 g zł 4,— 10 g zł 0,50 Porcja 0,10

NOWOSC2

2313. Centaurea cjsanus fl, pl. compacta
„K lejn o t iufl»iB4e«uszc»W4i**

zwarte — 30 cm wzrostu — pełnokwiatowe.
Nowy amerykański gatunek pięknych nisko

rosnących pełnokwiatowych bławatków. Tworzą ści
śle zwarte miniaturowe krzaczki silnie ukwiecione
o lazurowo-niebieskim dość dużym kwieciu. Odzna
czają się po za tym ciemno-zielonym gęstym ulist-
nieniem. Mogą być hodowane w doniczkach lub po
brzegach rabatek i kwietników.

0iękna ta nowość zasiugu/e na szerokie rozpo
wszechnienie. OJUysiew uskuteczniać oó kwietnia do

lipca, gdyż bardzo szybko rosną.

10gzł4,50 Porcja zł 0,60

Chrysanthenmm BI, JASTRUfi
segetum S8» olbrz. złocisty

Stać oó marca óo maja wprost do gruntu, później
przerywać w 20 cm odstępach. Jiwitną caie lato bar
dzo obficie. Śliczne óo zdobienia klosze.
2337. segetum „Gloria”. Jastrun o dużych, jasno-

żółtych kwiatach na długich łodyżkach, wy
rasta do 50 cm. 10 g zł0,90 Porcja zł 0,20

2338’. segetum „Helios”. Jastrun o wielkich złoto-

żółtych kwiatach. Wyrasta do 50 cm.

10gzł0,90 Porcja zł 0,28
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CHRYSANTHEMUM carinatuir
Chryzantemy łn h Jastrun olbrzymi

tw o rz ą grupę najobficiej kwitnących letnich kwiatów.

Chryzantemy letnie wysiewa się z po
czątkiem kwietnia do irtspektu chłodne
go, po wzejściu wysadza się młode ro
ślinki wprost do gruntu w odległości
30—40 cm, jledna od drugiej. — Lubią po
łożenie słoneczne, w yrastają od 40—50
cm. Kwitną w pięknych, jaskrawych bar
wach i odcieniach od lipca do późnej
jesieni.
2340. carinatum atrococcineum. Jastrun

'

'ójbarwny, — łódkowaty, mie-
dziano-czerw ony (50 cm).
10gzł1,10 Porcja zł 0,20

2345. carinatum annulatum „Chamaele-
on“, żółty, z purpurowo-brązową
obwódką i ciemnym okiem, bar
dzo piękny.
10gzł9,80 Porcja zł 0,15

2346. carinatum. Gwiazda północy, bia
ły z żółtym odcieniem i czarnym
środkiem. Nowy i piękny wielko
kwiatowy gatunek.
10gzł0,60 Porcja zł 0,15

2347. carinatum, odmiany oojledyńcze
mieszane.

10gzł0,70 Porcja zł 0,15

2348. CHRYSANTHEMUM
carinatum Dunnetti florę pleno hy-

bridum. Jastrun gęsto-pełny w bar
wach mieszanych. Dobry do cięcia
bukietów. W yrasta do 50 cm.

10 gr zł 1,20 Porcja zł 0,20

inthem
coronarium

JASTRUŃ

pełny

koronowy

2356. coro arium aioum flcre pleno. Ja-
struń koronowy, pełny, czyeto-
bk ty, wspaniały (120 cm).
10 gr zł 0,90 Porcja zł 0,20

2357. „Biała Perła“ coronarium nanum

fL pl. Jastrun koronowy, pełny,
czysto jiały, n iski, dobry do do
niczek (60 cm).
10 gr zł 1,50 Porcja zł 0,25

Jlieocenione do ciecia weirązanetz.
2361.

_ _ _ _ _ _

Chrysanthemum. Jastrun letni i zimowy w prze
różnych barwach mieszanych.

jJSF"' Jednoroczne odmiany kwitną latem i gi
ną jlesienią, zaś zimowe pozostają przez szereg
lat i kwitną bogato latem każdego roku.

100grzł3— 10 gr zł 0,40 Porcja zł 0,10

Chrysanthemum in^orum . jastruńgęsto-pelny
dostarcza masy ładnych kwiatów óo cięcia.

2359. „Suknia ślubna" (Brautkleid). O dużych, pię
knych, gęsto-pełnych, czysto-białych kwiatach.
Wyrasta do 50 cm,

10 gr zł 2,60 Porcja zł 0,35

2360.

O m isiiiiiB
florę pleno
plenissimum

album

Wyrasta do 50 cm.

o pełnych śnieżno
białych — średniej
wielkości kwiatach.
Bardzo piękny, wy
borny na cięcie wią

zanek.

10grzł1,—
Porcja zł 0,20



tlorc
plenoSbARKIA EbEGANS

Dzierotka strojna Różyczka bukietowa
<Przydatna do grup t wiązanek bukietowych,

Dzierotki wysiewa się w kwietniu—maju rzadko

wprost do gruntu. Kwitną drobno, lecz bardzo obficie,’
tworząc efektowne bukieciki n a sztywnych — o czer
wonym zabarwieniu łodyżkach ____

Odmiany wyrastające do 60 cm. złotych_____
1C<> gr |10 gr | Porcja

2362. Barwy mieszane . . . . 5,
— 0,60 0,15

2363. Śnieżne p łatki...................... 8,— 1,— 0.20

2364. Królowa szkarłatnych . 7,— 0,90 0 ,20
23 6 5. Czarodziejka, różowa . . 8— l,— 0,20 i

Dzierotki <

ślicznie w yglądają
w kloszach szklanych

Clarkia pulchella - Dzierotka ozdobna
nitko rosnąca o kwiatach ułożonych w kształcie miniaturowych wachlarzy

Dobra do obsiewania klombów i rabatek. złotych
~

. 10«» gr 10 gr Porcja
. Odmiany wyrastające do 30c m .

-----------------------------

1L 2366. Pełna — Barwy mieszane . . 7,— 0,80 0,15
^ 2367. Pojedyńcza — Barwy mieszane . . 5,— 0,60 0,10

2368. Pełna — czysto b i a ł a ..................................... 12,— 1,50 0,20
2370. Pełna, niska — fioletowo-czerwona .

— 2,— 0,25

2371. Clarkia elegans i pulchella.
Odmiany pełne i pojedyncze, razem zmieszane.

100 gr zł 6,— 10 gr zł 0,70 Porcja zł 0,15

COSNEA bipinnata hybrida
granchflora praecon

Onętek i^Cosmos
wielkokwiatowypodwójniepierzasty

Okazała i znana, silnie rosnąca roślina, wyrastająca do 120 cm. Wysiewa się od kwietnia
do majla, rzadko, wprost do gruntu.

Kwitnie bardzo obficie o dużych gwiaździstych kwiatach od lipca do późnej jesieni.
Jiosmeje stały się w ostatnich czasach barózo modnym i po
szukiwanym kwiatem—szczególnie odmiany wcześnie kwitną
ce. które stanowią znakomity materiał cięty.
IMF* W ogródku amat. często hodowane. T M !

Odmiany wcześnie kwitnące
dorastające do 80 cm.

2372. SENSACJA. Zupełnie nowe mieszańce

ponad 1 meir wysokich wielkokwiaiowych kosraeji.
Tworzą istną gamę bardzo dużych kwiató n w biało-

różowych żywych odcieniach. Kwitną z początkiem
lipca Stanow ią impon. ozdobę will i innych osiedli

10grzł2,— Porcja zł 0,30

2375. albus, czysto biały 1 10 g zł 0,80
2376. purpureus, purpur, j Porcja 0,20
2377. Klondyke — hybridus, o ślicznych po

marańczowych odcieniach (40 cm).
10gzł1,50 Porcja zł 0,25

2378. roseus nanus. Niskorosnący (50 cm),
o ładnych intensywnie różowych

2379. Mieszanka wielkokwiatowa

wcześnie kwitnących odmian.

10gzł0,70 Porcja zł 0,15
.ima Cosmea lub Onątek

Mieszanka przeróżnych odmian.

^0^^ł^50^^^^^^^Porcja^ł^jl0^



Cynogiossum ai"abl|e
Sludha

zwana Niezapominajką
Roślina jednoroczna, silnie rozrasta

jąca się. Wyrasta do 60 cm, o bardzo licz
nym kwieciu i przyjemnym zapachu
przypominającym do złudzenia nasze zi-
motrwałe niezapominajki. Nadaje się zna
komicie do cięcia bukiecików.
2384. Niebieska Wieszczka, o połyskują

cej barwie niebieskich niezapo
minajek.

10gzł1,50 Porcja zł 0,25 9»aBaIia-Oeor^anio
Dalie wysiewa się na wiosnę lub w jesieni do skrzynek, po wzejścius
i podrośnięciu roślinek, przesadza s ę do małych doniczek i trzyma w lecie
w ogrodzie. Jesienią zabiera się sadzonki do miejsca zabezpieczonego od

mrozu, zaś w następnym roku t. j. n.* wiosnę, w ysadza się wprost do

gruntu — gdzie już pięknie kwitną.
Z wysiewanych odmian otrzymuje się 'azw yczU zupełnie nowe,

nieznane dotąd odmiany i bnr*y.

2385. LUCYFER pojedyncza, o kwiatach ciemno-

krwisto-czerwonych i ciemnym ulistnieniu.
Bardzo efektowna odmiana. W yrasta tyłka
do 90 cm. 10gzł8,58 Porcja zł 0,58

2390. KAKTUSOWA (Edel) o wielkich kwiatach w

najnowszych odmianach. Porcja zł 0,88
2392. CUDOWNA jednoroczna, pólkarłowa. Wy

siana w marcu — kwietniu, kwitnie jluż w

czerwcu—lipcu. Wyrasta do 60 cm o dość du
żych, efektownych i lekko falistych płatkach
kwiatowych, — tworząc przepiękną tęczę

najrozmaitszych cudownych barw.

10gzł1,40 Porcja zł 0,2®
2395. LILIPUT, uomponikową, pełna mieszana

Porcja zł 1,2®
2396. Mieszanka przeróżnych odmian

— ------------------------------------------ 10 Z zł — Porcja zł 0,15

Delphiniu m —■Ostróżka (Rifttersporit)
2400. imperiale florę pleno. Ostróżka cesarska, pełna, śre-

dnio-wysoka (60 cm), w barw ach mieszanych.
100gzł8,— 10gzł1 Porcja zł 0,15

2402. candclabrum florę pleno. Ostróżka kandelabrowa,
zwana świecznikową, — o różnych mieniących się
barwach. Łodyżki kwiatowe ma rozłożyste i silnie
do góry wzniesione. Wyrasta do 30 cm.

100gzł5,— 10gzł0,60 Porcja zł 0,10

Delpfoinium consołida ffl.pl .

©stróżka lewkoniowe pełne.
' U kładem kwiatów są podobne do kwiecia lew

konii. Wszystkie odmiany wyrastają do 120 cm.

2407. Biała piramida. Wspaniała grupa wcześnie kwitną
cych ostróżek o śnieżno białem kwieciu.

10grzł2,— Porcja zł 030

2408. Rosamunde, czysto-różowe. Zatrzymują swą natural
ną barwę aż do zupełnego przekwitnięcia, co u in
nych odmian jlest nie spotykanem.
10gzł1,40 Porcja zł 0,25

2409. Mieszanka pełnych lewkoniowych odmian.

10grzł1,— Porcja zł 0,20

2410 Ajasis hyacinthiflarum florę pleno. Ostróżka hia
cyntowa, niska, pełna, w pięknych barwach

mieszanych. Nadaje się dobrze do obsie
wania rabatek i brzegów kwietnikowych.

100gzł5,— 10 g zł 0,70 Porcja zł 0,15

Ostrńżkf są nadzwyczaj łatwe w hodowli
i na-obficie kwitną ze wszystkich letnich
kwiatów . W>siewa .się na wiosnę wprost do grun
tu. najlepit-j w linie — po wzejściu eesto rosnące ro
ślinki - przerywa się. Kwitną
począwszy od czerwca pranie
orzez całe lato. Odmiany wyso
kie nadaj • się do wyrobów bu-
kieciarsk ch. zaś niskie dj obsie
wania rabatek i klombików.

2412

Mieszanka różnych odmian

100 g zł 3,50 iogzłM
Porcja zł 0,10



&iantf&us

Gwoździki

Obfici© kwitnące
od lipca do iesieni.

Wyróżniają się przede wszy
stkim długim kwitnięciem i ory
ginalnym zabarwieniem. Nasio
na wysiewa się w chłodnym in
spekcie z końcem marca; po

wzejściu wysadza się na takim-
że inspekcie rzadziej, a po
wzmocnieniu rozsady, wysadza
się w połowie majla do gruntu.
Udają się w każdej ogrodowej
ziemi — lubią dużo słońca i ob
fitego podlewania. Wyrastają
od 20—30 cm. Służą na rabaty
i klomby, jak również do- wyro
bów bukieciarskich.

Są powszechnie hodowa
ne i cieszą się wielkim powodze
n iem — szczególnie w ogródkach
amatorskich.

Do tej grapy gwoździków należą nast. rasy: Hedewiga, Diadema, Chińskie i Cesarskie
Są to gatunki o bardzo ładnem zabarwieniu w najrozmaitszych kolorach i odcieniach.

tOianifoMEs J£ećiei&n)igii.
ODMIAxSFY POJEDYNCZE.

2415. Crimson Belie, kermesinus, — ciemno
czerwone, nadzwyczaj piękne.
10gzł1,60 Porcja zł 0,25

2416. Królowa Wschodu, reseus, — ciemno-ró-
żowe z białymi odcieniami po brzegach
płatków . 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,20

2419. Biała perlą — albus — czysto-białe.
10gzł2,— Porcja zł 0,30

2420. Barwy mieszane (gatunki ulepszone).
10gzł1,40 Porcja zł 0,20

-£>i«*i##aus Jifedderoićii Icncim ie n tw s

Gwoździki Heddewiga pełookwiatowe o kwiatach silnie wystrzęp onych.
(Sch)itznelke)

Płatki kwiatowe mają po brzegach głęboko
wycinane —- strzępiaste. Wyrastajią do 30 cm.

2428. Śnieżna kula (Schneeball), białe.

10gzł2,— Porcja zł 0,30
2429. Lucyper, pomarańczowo-szkarłatne.

10gzł4,— Porcja zł 0,35
2430. Odmiany pojedyncze, barwy mieszane.

10gzł1,50 Porcja zł 0,20

&iamtŚkuMS Meddemgii fi.
ODMIANY PEŁNOKWIATOWE.

2421. Rosalinde, jiasno-różowe, wspaniałe .

10gzł2,59 Porcja zł 0,3©
2422. atrogurpureus,ciemno-purpurowe.

10gzł1,70 Porcja zł 0,25
2423. Ognista kula, ciemno-szkarłatne.

10gzł2,— Porcja zł 0,30
2424. Płaszcz żałobny, czarno-purpurowe z bia

łym obrzeżeniem. (Trauermantel).
10gzł1,80 Porcja zł 0,25

2425. Barwy mieszane.
10gzł1,50 Porcja zł 0,20

Di&ntfkuss imgz&zialźs fi. p3.
Gwoździki cesarskie pełne (Kaiser-Sommer-Nelken)

Kwitną masami przez całe lato. Wyrastają
do 30 cm. Wyborne do cięcia.
2446. albus, białe.

10gzł2— Porcja zł 0,25
2448. atrosjnguineus, krwisto-czerwone.

10gzł1,80 Porcja zł 0,25
2450. Barwy mieszane.

100 g zł 12,— 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,20
2436

Dianthus diadematus fl. pL
Gwoździki Diadem a o pełn.
koronowych kwiatach w

bardzo jaskrawych bar
wach mieszanych.
10 g zł 1,70 Porcja zł 0,25

2440

Dianthus sinensis florę pleno.
Gwoździki chińskie,

pełne, w najrozmaitszych
odcieniach.

10 g zł 1,— Porcja zł 0,15

■2452 1

Gwoździki letnie, jednoroczne
w przeróżnych odmianach
i barwach mieszanych.

100 g zł 10,—
10 g zł 1,20 Porcja zł 0,15
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DIANTHUS Caryophyllus fl. pleno

Rtun7.ll7.iki iwnlwi
jednoroczne petne

silnie pachnące

Hoduje się tak samo jak inne

inspektowe kwiaty, lecz wysiew
utrzymuje się w temperaturze
10—12 st.opni C., a po podrośnię-
ciu siewków obniża się stopnio
wo temperaturę. — Zakwitają
z końcem czerwca i kwitną do

późnej jesieni Wyborne do

cięcia.

Gwoździki Małgorzatki (Ma rg are th)
2455. Czysto-białe I 2457. Szkarłatne
2456. Jasno-różowe I 2458. Czysto-żółte

Każdabarw a oddzielnie "3bC

10gzł3,50 1 gr zł 0,50 Porcja zł 0,40

2460 Gwoździki M ałgorzatki, pełne
Mieszanka złożona z naj piękniejszych barw

100 g zł 25,— 10gzł3,— Porcja zł 0,30

2470 MAŁGORZATKI „Malmaisson“ u lep s z o n e

Wspaniały gatunek o pięknych, pełnych I olbrzymich
nakrapianych kwiatach w ładnych odcieniach i barwach

mieszanych. 10 g zł 6,50 1 g zł 0,85 Porcja zł 0,50

Smoździki pełne Chabaud^a
2479. Chabaud — mieszanka różnych od m ian .

__________

100 g zł 14,— 10gzł1,50 Porcja zł 0,35

2480. Chabaud — mieszanka wielkokwiatowych odmian.

10gzł4,— 1gzł0,60 Porcja zł 0,50

2481 Gwoździki CHABAUD'A „EXCELSIOR“

Najnowsza klasa ulepszonych gwoździków Cha-
baud’a o nadzwyczaj dużych, pełnych kwiatach
— w pierwszorzędnych gatunkach mieszanych.

10gzł15,— 1 g zł 1,80 Porcja zł 0,80

GwoździHi Chaboucfa - extra.

HGF" Olasiona oryginalne
10gr | 1gr 1Porcja

złotych
2482. „Marie Chabaud”, kanarko-

w o - ż ó ł t e ....................................... 12,- 1,40 0,60
2484. „Jeanne Dionis”, śnieżno

białe ............................................ 10,- 1,20 0,50
2486. „Król ognisty”, ognisto-czer-

w o n e .......................................... 11,— 1,30 0,55
2487. „Nero”, szkarłatno-czerwone 10 — 1,20 0,50
2488. Królowa różowych — rosea —

czysto-różowe 9 - 1,10 0,45
2489. Perła różowych — „Perle” —

lila - r ó ż o w e .................................. 9 - 1,10 0,45
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Dimorphotheca
19urantiaco

Zlolokniatafrykański
wyborny do cięcia wiązanek

Piękna roczna roślina wyrastająca
do 40 cm i krzewiąca się szeroko

spodem. Kwitnie nadzwyczaj obfi
cie, kwiaty m a duże gwiaździste,
o jaskraw o złoto-żółtej lub atłaso-
wo-białej barwię.
2510. Ziota korona, złoto-żółty

10gzł1,60 Porcja zł 0,25
2512. Biała piękność, atłas.-b iały

10_g zł1,— Porcja zł 0,15
2514. Mieszanka w najwspanial

szych odcieniach
10 g zł 0,90 Porcja zł 0,15

2515

Erodlums ś „iglica"
(Kanadischer Reiherschnabel).

(Hygrometr). Nadzwyczaj interesująca roślina.

Wysiewa się na wiosnę wprost do gruntu. Wyra
sta do 35 cm. Kwitnie od czerwca do września,
kwiaty — bardzo ciekawe — fioletowo-czerwone.

Strączki nasienne są bardzo czułe na wszelkie zmia
ny atmosferyczne. 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,20

2545. Gerbera Jamesonii hybrida
JHRCaw&aKetfkaiw ansm atska

w odmianach i barwach mieszanych
Bardzo ładna roślina gruntowa i doniczko

wa, dorastająca do 60 cm. Kwiaty ma okazałe,
o intensywnych, pastelowych barwach i od
cieniach. Ścięte i włożone do flakonów, utrzy
m ują się przez kilkanaście dni w świeżym
stanie. 100 ziarn zł 2,— 10 ziarn zł 0,25

25(8

Erysimum Perofskianum - strączki majowe
Roślina roczna, wysiewa się n a wiosnę
wprost do gruntu, kwitnie od lipca do wrze"
śnia. Kwiaty m a pomarańczowe, zbliżone
do kwiecia pachnących laków.

10gzł1,— Porcja zł 0,15

2543 Eutiiaridium grandiflorum. Nieszpetka.
Roślinka 40 cm wzrostu, dobra na obwódki.

Siać na wiosnę wprost do gruntu, kwiaty bar
dzo ładne, podobne do kwiecia jerychońskiej
róży, o intensywnej karminowo-różowej barwie.

10gzł1,60 Porcja zł 0,25
Eschscholtzia califor

Pozłoftka kalifornijska
Przydatna na

wyższe obsiewki.
Wysiewa się na wiosnę wprost do gruntu.

Kwiaty eszolcji m ają tą własność, iż w dnie
słoneczne są silnie rozwarte i w blasku pro
mieni słonecznych olśniewają swymi barw am i

nasze ogrody.
Nadaje się wyśmienicie jako obsiewka

klombików i t. p. Dla osiągnięcia pożą
danego efektu, winny być gęsto siane.

Odmiany pojedyncze wyrast. do 40 cm

2520. crocea, żółta (szafranowa)
2522. Mandaryn, pomarańczowa
2523. alba, czysto biała ....

2526. „Król karminu” ....

2538. Rajah, lila-purpiirowa

10 gr 1Porcja
złoi:vch

0.60 0.10
0 80 0.15
0.70 0.15
0.70 0.15

1.80 0.25

2540. Mieszanka różnych efekt, odmian.
100 g zł 4,— 10 g zł 0,50 Porcja 0,10
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OILIAIRICOIOR
Zazierka niska lub wysoka.

Wysiewa się w kwietniu—maju wprost
do gruntu. Rośnie nisko i wysoko, zależnie od

gatunku. Kwiateczki m a małe, trójkolorowe,
dość ładne i wdzięczne.
2550. Odmiany niskie, m ieszane (30 cm).

Wyborne do obsiewania rabatek.

100gzł4,— 10gzł0,50 Porcjazł0,10
2552. Odmiany wysokie, mieszane (60 cm).

100gzł7,— 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,15

ładna of»sien)Szowa r o ś-
lina, firoitnaca
e d e*eirwca da siewania

Eschscholtzia
Pozłofka kalifornijska

Jflamcodmiana pełno^reiaźoiDe
przydatne do obsiewania kwietników i rabatek.

2532. Pochodnia, pomarańczowo - czerwona.

Śliczna, niziutka odmiana, wyrast. do
20 cm zaledwie. Godna polecenia.
10gzł 4,— Porcja zł 0,30

2534 Złota Sława, przecudny nowy gatunek o

lśniąco złoto-żółtych kwiatach z deli
katnym pomarańczowej barwy środkiem.

Wyrasta do 30 cm.

10gzł2,50 Porcja zł 0,25
2536. Czarodziejka, różowa z żółtym obramo

waniem — piękna. W yrasta do 40 cm.

10gzł 5,— Porcja zł 0,35
2539. Odmiany pełne mieszane.

10gzł 3,50 Porcja zł 0,30

Gypsophila elegans
Gipsówka jednoroczna

lub W aplinek

wykwintny.

Bardzo ładna roczna roślina do 45 cm wy
rastająca. Sieje się od kwietnia — m aja wprost
dó gruntu i później przerywa. Kwitnie bardzo
krótko, lecz wdzięcznie. Wysiew można pona
wiać 2—3 razy w ciągu lata1i znów w krótkim
czasie powtórnie ślicznie zakwita.

Wllkat dostawcza cfelifzcarf-
11 nijcBk łodĘMŻetk tkmia-

tfoiDijcft, o&swamjicti m n ó s ł w e m

pręfine^o. minra^Mronie^o fiwie-
nadmycą*;e&fp siet idealnie dla

mszeltkictk foutkfeciarsfeicSk p r a c .

Gypsophila elegans
2577. carminea, karminowa 1 100 g zł 7,—
2576. rosea, różowa \ 10gzł0,90
2575. alba, biała j Porcja zł 0,20
2578. Gypsophila — barwy mieszane.

100gzł4,— 10gzł0,60 Porcja zł 0,15
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Azalia letnia tub Marszawa

Godetie m ają szerokie zastosowanie w

upiększaniu dywanów, dużych przestronnych
rabatek kwiatowych, a nawet ostatnio są pole
cane do obsadzania skrzynek na werandach
lub balkonach. Zaliczane są także do najbar
dziej krzewiących się jednorocznych roślin.
Obfitość kwitnienia oraz duża rozmaitość mie
niących się prześlicznych barw jest tylko u

Godetii najwięcej spotykaną. — Godetie wy
siewa się już z początkiem kwietnia do inspek
tu lub po ociepleniu się bardzo rzadko wprost
do gruntu. Kwitną od lipca do późnej jesieni
o ślicznym kwieciu do azalii bardzo podobnym.
Wyrastają od 20—70 cm.

Olonsze odmiany o kwieciu pojedynczym.

2553. Błyskawica, zupełnie nisko rosnący
(30 cm) gatunek o błyszcząco ciemno
czerwonej barwie.
10gzł3,50 Porcja zł 0,30

2554. Karzełek, różowa, n iziutka i ścisła
20 cm wzrostu. — Należy do najobficiej
kwitnących — wyborna na obwódki.
10 gzł 3,80 Porcja zł 0,35

2555. Duchess of Albany, o czysto białych,
silnie atłasowych kwiatach (40 cm).
10 gzł 1,— Porcja zł 0,20

2556. Lady Albemarle, o pięknie fioletowo-

karminówym kwieciu (40 cm).
10 gzł 1,40 Porcja zł 0,25

2557. Lady Satin Rose, o licznych, karminowo-

czerwonych kwiatach i bardzo niziutkim
w zroście (25 cm)
10 gzł 1,40 Porcja zł 0,25

2559. Mieszanka różnych pojedynczych odmian

100gzł5,— 10gzł0,60 Porcjazł0,15
2560. ć?odetia OjDhitneyi flo rę p le n o .

Azalia letnia Wystawowa — pełnokwiatowa.
Wspaniała grupa nowych gęsto pełnych od

m ian Godetii, o ślicznych różnobarwnych
kwiatach do kwiecia azalii najbardziej zbli
żonych. Wyróżniają się bardzo silnym i wy
sokim 50 cm wzrostem. Żadna odmiana nie

uwydatnia się tak pięknie na rabacie i klom
bach jak właśnie ta.

Zasadnicze barwy tej nowej odmiany okre
ślić można następująco: białe, różowe, mal-
wowo-różowawe, jaskrawro-karminowe i kar-

mazynowo-szkarłatne.
10gzł4,— Porcja zł 0,35
OZowe — pełne — wielkohmtalowe

2562. Królowa białych, w yrasta do 60 cm.

10gzł2,— Porcja zł 0,25
2564. Królowa wiśniowych, błyszcząca — wi

śnio'wo-czerwona z jasn ym brzeg. (70 cm)
10gzł2,50 Porcja zł 0.30

2566. Różowa perła, w jasnych karminowych
odcieniach. Wyrasta do 60 cm.

10gzł2,— Porcja zł 0,25

HELIANTHUS - S ło n e c z n ik wielkokwiatowy- ctelwatyśny.
2590. Heliantłms californicus florę pleno, kali

fornijski, pełny, wyrasta do 3 metrów.

Kwiaty m a duże, złoto-żółte.

100gzł4,— 10gzł0,60 Porcjazł0,15
2592. Helianthus macrophyllus giganteus, de

koracyjny, olbrzymi, o dużych ozdobnych
liściach. Wyrasta do 4 metrów.

100gzł3,— 10gzł0,40 Porcja zł0,15
2593. Helianthus uniflorus. — Słonecznik o je

dnym olbrz. kwieciu. Wyrasta do 3 m.

100 g zł 4,50 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,15
2594. Helianthus cucumerifolius „ S t e ll a ”,

„Gwiazda Polarna” o ładnych miniatu
rowych kwiatach. Wcześnie kwitnący,
wyrasta do 150 cm, kwiaty blado-żółte.

10gzł1,— Porcja zł 0,20
2595. Helianthus cucumerifolius nanus Pereko.

Najniższy z pomiędzy wszystkich odmian.
— (60 cm). — Kwiecie drobne, piękne.
10gzł0,90 Porcja zł 0,20

2596. Helianthus annuus giganteus, olbrzymi,
silnie rosnący, w yrasta do 3 metrów.

10gzł0,70‘ Porcja zł 0,15
2597. Helianthus annuus purpureus, o ciemno-

brunatno-czerwonych kwiatach (2 m).
100gzł3,— 10gzł0,49 Porcjazł0,10

2598. Helianthus globulus fistulosus florę ple
no. Słonecznik kulisty olbrzymi, wyrasta
do 2 metrów. Posiada kwiaty duże.

10gzł0.70 Porcja zł 0,15
2599. Helianthus Bismarckianus. Słonecznik

olbrzymio-kwiatowy, bogato kwitnący,
biało-ziarnisty, wyrastający do 3 metrów.

100gzł6,— 10gzł0,70 Porcjazł0,15
2600. Helianthus nanus florę pleno. Słonecz

nik niski, pełny, wyrastający do 90 cm,
— kwiaty ładne i duże, złoto-żółte.

100gzł6,— 10gzł0,70 Porcjazł0,15

1
2601 SftOfSEClilMl

w różnych gatunkach i barwach mieszanych.
100 g zł 2,50 10 g zł 0,35 Porcja zł 0,10
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1BEHIS Btoiorełt
misflci-wielkohwiatoYty-paclin«icii
Wyborny na obsiewki kwietników itp. rabatek kwiatowych.
Sieje się wiosną wprost do gruntu, następnie przerywa

co 20 cm. Lubi miejsce słoneczne, raczej suche, niż wilgotne.
Kwitnie bez przerwy w ciągu lata. — Wyrasta od 15—30 cm.

IBERIS C0R0NARIA Ubiorek ŁoroHowy
2616. hesperidiflora, o w iel

kich koronowych bia
łych kwiatach do he-

sperisu podobnych. Wy
rasta do 25 cm.

100gzł5,
10 g zł 0,60 Porcja 0,15

2618. „Empress”. Ubiorek ce
sarski, o dużych, czysto
białych kiściach k wia
towych. Wyrasta 30 cm.

100 g zł 3,50
10 g zł 0,40 Porcja 0,10

2619. princeps. Ubiorek k sią
żęcy, o pięknych, bia
łych miniaturowych
kwiatach, najniższy z

wszystkich odmian.

(15 cm).
10gzł3,

2620

IB E R IS umbellata

2625. purpurea „Dunetti” o

ładnych purpurowo-fio-
letowych kwiatach. —

Wyrasta do 30 cm.

2626. carminea, karminowo-
r óżowy.
Każda barwa oddzielnie.
10 g zł 0,80 Porcja 0,20

2628'. Mieszanka baldaszko-

wych odmian.

100gzł6,—
10 g zł 0,70 Porcja 0,15

2629. Iberis - Ubiorek. W spa
niała mieszanka wszy
stkich odmian.

100gzł5,—
10 g zł 0,60 Porcja 0,15

— Porcja 0,30
Mieszanka koronowych odmian 100 g zł 5 — 10 g zł 0,60 Porcja 0,15

Ćmpress
Olbiotek — (ócnleifenblume)

KOCHIA trihosh*lla
CYPRYSIE -NB

Piękna ozdobna roślina &*■**«■•«
wyrastająca do 120 cm «"“ «

wysoko, o drobnych, w ą
skich listkach i licznych
łodyżkach latem pięk
nie zielonych, zaś jesie-
n ią przybieraj, barwę
miedziano-czerwoną. Z

tego powodu jest na
zwaną „Gorejący krzak”.

Wysiewa się w maju
wprost do gruntu. Prze
sadzać należy w 40 cm

odległości, zależnie n a

jaki cel m a służyć.
Można je w ciągu la

ta z łatwością przy-
strzygiwać na różne fan
tastyczne formy, jak:
piram idy, fotele, stoły,
ławki, szpalery nfskie
i wysokie itd.

100gzł3,2010gzł0,50
Porcja zł 0,15

1AYAIERA ¥RIWIESTM81$
Ślazówka ogrodowa wyniosła. (Pappelrose).

Silnie rozkrzewiająca się spodem. W yrasta do
100 cm. Kwiaty duże kielichowate, pięknie żyłko
wane. Sieje się na wiosnę wprost do gruntu.
Kwitnie od lipca do września lJ8^ ' Dobra do
bukietów.

ŁEPTOSINE — DZIWATKA
(.feinheitsblume)

'

Ładna, roczna, kompozycyjna roślina
o wielkich, gwiaździstych, żółtych i złoto-

żółtych kwiatach. Sieje się na wiosnę
wprost do gruntu. Wyrasta do 60 cm,
kwitnie przez lipiec—sierpień. Służy do
cięcia wiązanek.
2634. Stillmanii, piękny, złoto-żółty, wcze

śnie kwitnący niski gatunek (45cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,25

2635. Maritima — grandiflora— wielko
kwiatowy, wysoki, żółty (60 cm). •

10gzł2,— Porcja zł 0,25

2631. Barwy mieszane 10 g zł 0,70 Porcja zł 0,15
2632. alba, biała. j 10gzł0,80
2633. rosea, amarantowo-różowa J Porcja zł 0,15
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Lobelia
ERINUS
COWPACIA

StroiczKa
\ kobiercowa
. niska — zwarta

Siać w końcu
marca óo skrzy
nek lub doniczek, po
wzejściu pikować óo

inspektu lub innych po
mieszczeń. J3ubisłoneczne
położenie. — ODyrasta oó
15—20 cm.

£obelie kwitną
nadzwyczaj obfi

cie oó czerwca óo

późnej jesieni. —

Wszystkie odmiany lobelii na
dają się dobrze do przybierania

kobierców kwiatowych oraz do ob
sadzania brzegów klombów i t. p.

2648. Lobelia Biała dama. Stroiczka niziutka,
ścisła, o dużych, licznych białych kwia-
teczkach. Dorasta do 10' cm.

10gzł3,50 Porcja zł 0,30
2650. Lobelia gracilis, jasno-niebieska (25. cm).

10gzł1,40 Porcja zł 0,20
2651. Lobelia atrocerulea oculata, Barnards

Perpetual, ciemno-niebieska o’ białym
oczku, nadzwyczaj ładna, dorasta 20 cm.

10gzł3,20 Porcja zł 0,30
2653. Lobelia pumila splendens, o lśniących

ciemno-szafirowych kwiateczkach, z bia
łym oczkiem, bardzo niziutka i ścisła.
Dorasta do 10 cm.

10gzł4,— Porcja zł 0,35

2654. Lobelia Cesarz W ilhelm (erecta), zwarta,
niziutka, o jasno-niebieskich kwiatecz
kach z małym' oczkiem. — Wyrasta do
10 cm.

100gzł28,— 10gzł3,— Porcja zł 0,30

Sinaria--Cnianfea
Leinkraut fur Einfassimg).

Służy do obsiewania obwódek kwiatowych.
Sieje się od kwietnia do maja wprost do

gruntu — możliwie jak najrzadziej; wyrasta od
15—20 cm, kwiaty drobne, małe, lecz efektowne.

2636. Linaria maroccana hybrida „Excelsior”.
Lnianka marokańska w przepięknych
barwach mieszanych.
10gzł1,50 Porcja zł 0,20

JlląlOpe
Slęzawa wielkokwiatowa

(Trichtermalve).
Roślina dekoracyjna. W yrasta do 1 metra,

kwiaty okazałe, do kwiecia petunii podobne.
2672. purpurea, purpurowa 1 10 g zł 0,60
2670. alba, b iała J Porcja zł 0,15
2675. Barwy mićszane 10 g zł 0,50 Porcja 0,15

2655. Lobelia Firmament, czysto błękitno-
niebieska. Prześliczna nowa odmiana,
w yróżniająca się ścisłym, niziutkim
wzrostem. W yrasta do 10 cm.

10gzł5,— Porcja zł 0,45

2656. Lobelia Crystal Pałace (erecta), zwarta,
o ciemno-szafirowych, dość dużych kwia
teczkach. Wyrasta do 10 cm.

10gzł3,80 Porcja zł 0,35

- Co&clice — ftwoiczfoiM
2657. Mieszanka różnych odmian.

100gzł18,— 10gzł2,— Porcjazł0,2©

Mmmm ^g<gg|^ ^ °

gBiyy8
Len kwiatowy dekoracyjny

(Grossblumige dekorativ-Lein).

(Bardzo wdzięczna i łubiana ozdobna roślinka.

Wysiewa się w kwietniu—maju węrost do

gruntu. Kwitnie obficie w ciągu lata, wyrasta
do 40 cm.

2640. Linum rubrum — purpurowy.
100gzł4,— 10gzł0,60Porcjazł0,15

2644. Liiium roseum — różowy.
100gzł7,— 10gzł0,90 Porcjazł0,20



LlipiltUS- Łubin kwiatowy
jednoroczny
lekko

pachnący

Ładne, efektowne, letnie kwiaty o miłym i przyjemnym
zapachu — nadające się dobrze do cięcia wiązanek. Kwiaty
m ają motylkowate, zebrane w długich kłosach różnobarw
nych odcieni i kolorów. Sieje się od połowy kwietnia do

maja rzadko wprost do gruntu. Udają się w każdej ziemi.

Stanowią one odrębną grupę bardzo niskich i wysokich od
m ian (20—120 ćm). Kwitną bogato od czerwca do jesieni.

Najpiękniejsze mieszanki.
2658. Odmiany niskie, mieszane.

100gzł5,— 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,15
2659. Odmiany wysokie, mieszane.

100 g zł 3,-— 10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10
£660. Mieszanka wszystkich odmian. (Odmiany

wysokie, półwysokie i niskie).
100gzł4,— 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,15

Odmiany wysokie wielkokwiatowi Hartwega
dorastające do 60 cm, przydatne do bukietów.
2661. Hartwegii, albus | 100gzł4,—
2662. Hartwegii, reseus > 10gzł0,50
2663. Hartwegii, błękitny I Porcja zł 0,15

Odmiany niskie obsiewkowe,
wyrastające d o 30 cm.

2665. Niebiesko-kwitnący z fiolet, odcieniem.
100 g zł 6,50 10 g zł 0,75 Porcja zł 0,25

2666. luteus Romulus, żółty, wielkokwiatowy.
100 g zł 11,— 10 g zł 1,20 Porcja zł 0,30

2668. Śnieżna królowa, czysto-biały, nad zw y
czaj obficie kwitnący.
100gzł5,— 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,20

ŁUPINUS CRUIKSHMfKSII
Najwyższy ze wszystkich letnich lubiaów (120 cm.) Tworzy b. duże kwiaty w żółtych i niebieskich odcieniach.

________________

H>0 g zł 8, —__________ 10 g zł 0.60 P o n d a zł 0 .2 0
________________________

MATRICARIA CAPENSIS

ms<sobh®«bfKorę p . e n o

Maruna kapska, okazała pełnokwiatowa
Pierwszorzędna roślina do obsadzania klombów.

(Gefiillte Bhimen-Kamille).

Są to odmiany niskorosnące, wyrastające od
20—30 cm — przydatne do obsadzania rabatek
i klombów kwiatowych.

2680.
Złota kula.

o licznych kwia-
teczkach w kształ
cie złotych kulek.

Wyrasta do30 cm.

Kwitnie wrzesień-

październik. W

tym czasie wysa
dza się do klom

bów.

10gzł5,—
Porcja zł 0.35

2681. Śnieżna kuia, śnieżno-biała (30 cm).
10gzł10,— 1g zł 1,20 Porcja zł 0,50

2682. Tom Thumb, grandiflora pum ila alba,
o wielkich, pełnych, białych kwiatkach.

Wyrasta do 20 cm zaledwie. Dobra do
dorficzek. 10-g zł 3,— Porcja zł 0,30

2684. Matricaria capensis parthenioides florę
pleno. Maruna przylądkowa, wysoka, o

śnieżno-białych kwiatach. Wyrasta do
60 cm Dobra na cięty kwiat.

10gzł1,40 Porcja zł 0,20

Matthiola
MACIEJKA wieczór, pachnąca

<Koóowana jest w każdym ogródku!
Roślina roczna,

przeważnie ama
torska — powsze
chnie hodowana,
— o łodyżkach i
kwiatach z wy
glądu podobnych
do lewkonij poje-
dyńczych. Wysie
wa się od kwiet

nia do maja
wprost do grun
tu. Wyrasta do
45 cm i rozrasta

się dość szeroko
w silnie rozgałę

zione krzaczki.
Rośnie najlepiej
w położeniu sło
necznym.
Kwiatki ma małe

niepozorne, poje
dyncze o czterech

płatkach purpu-
rowo-fioletowych.
Kwiatki rozwijała
się dopiero pod
wieczór i wydają
przyjemną woń,

M aciejka {caachlviole)

I
Ikgzł10,— 100gzł1,40 10gzł0,30
5gzł0,20 Porcja zł 0,15
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MIRAB1LIS JaBapa hybrida
Dowaczek pachnący.

. J locno ozdofio'
i£U )ohlnechenóe OjUunóerblume).

Wysiewa się w Kwietniu. Wyrasta krza
czasto do 60 cm. Kwitnie nadzwyczaj wdzięcz
nie, kwiaty ma liczne, podobne do drobno-

kwiatowej petunii — za dnia zamknięte, —

które się pod wieczór otwierają i silnie pachną.
Roślina ta tworzy duże korzenie, które

jesienią się wyjmuje i przechowuje w piwnicy,
podobnie jak dalie.

Nadzwyczaj ładne mieszane kolory. II

100gzł3,— 10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10II

NENOPHIIA
Porcelanka piękna (£iebeshainblume)

J8S$>' Ulubiona, nisko rosnąca roślinka. Służy
na obsiewki rabatek i małych klom bików.^C

Wysiewa się w kwietniu—maju wprost do

gruntu, możliwie jak najrzadziej. Rośnie b a r
dzo niziutko, bo zaledwie do 15 cm. Kwitnie
krótko, lecz nadzwyczaj wdzięcznie i obficie.

JSF"1Porcelanki można wysiewać o każdej
porze w ciągu lata, ponieważ rosną szybko.
2711. Nemophila maculata, alba, biała z lila

100gzł4,— 10gzł0,50 Porcja zł0,15
2712. Nemophila insignis coerulea, niebieska.

100gzł5,— 10gzł0,60 Porcjazł0,20
2715. Nemophila — barwy mieszane.

100gzł4,— 10gzł0,50 Porcjazł0,15

MIMULUS
(Q7laskenblume).

(Wysiewa się do

skrzynek lub do
niczek.£ubipo
łożenie słonecz
ne. Oddaje się
dobrze w poko
jowei hodowli.

OUyrasta od 15

do U5 cm. 'Kwit
nie nadzwyczaj
bogato od lipca
do września. —

(Bardzo ozdob
na interesująca
roślinka.

2695. Mimulus cupreus. Figlarz niski, o b ar
wach miedziano - purpurowo - karmino
wych. (25 cm)
10gzł10,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,40

2696. Mimulus cardinalis. — Figlarz kardynal
ski, o ładnych, czerwonych kwiatach.

Wyrasta do 45 cm.

10gzł10,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,40
2697. Mimulus luteus tigrinus hybridus. Fi

glarz plamisty, w barwach mieszanych.
Wyrasta do 30 cm.

1gzł0,80 Porcja zł 0,25
2698. Mimulus luteus tigrinus grandiflorus.

Figlarz o ^dużych, jasnych, nakrapianych
kwiatach (30 cm).
1gzł0,90 Porcja zł 0,30

2699. Mieszanka różnych odmian.
10gzł3,50 1gzł 0,50 Porcja zł0,20

Nemesiastrumosa ^mLa

Jairnos^a miellzoRtwiatowwa
o bardzo oryginalnym kwieciu.

JH A

Piękna, ulubiona

amatorska roślin
ka, — 30 cm ni
skiego wzrostu o

silnie i szeroko

rozgałęzionych
krzaczkach. Wy
siewa się na wio
snę wprost do

gruntu, kwitnie

bogato od lipca
do września.

38^' Bardzo

strojna i łubiana
roślinka.

81

’ 2708. Nemesia. Mieszanka najpiękniejszych
odcieni. 10 g zł 3,20 Porcja zł 0,30



Nicotfiana luloń
wielkokwiatowy

Ozdobny silnie pachnący wyrast. do 80 cm.

2725. affinis alata

o białych,
narcyzowych
kwiatach sil
nie pachną
cych.
10gzł0,50
Porcja zł 0,15

2728. affinis bybr.
Narcyzowy
mieszany.
10gzł0,40
Porcja zł 0,10

2730. Nicotiana Sanderae, o kwiatach ciemno-

karminowych, podobnych do tytoniu
narcyzowego — kwitnie obficie.

10gzł1,50 Porcja zł 0,20
2733. Nicotiana silvestris. — Tytoń leśny, wy

rasta do 150 cm. Kwiaty wydłużone
wąskie, czysto białe, bardzo pachnące
i silnie zwieszające się.
10_ g zł 1,30 Porcja zł 0,20

2736. Nicotiana — Tytoń kwiatowy w odmia
nach mieszanych.
10gzł0,40 Porcja zł 0,10

2734. Nicotiana colossea. — Tytoń kolosal
ny — dekoracyjny, wyrast. do 2 m

wysoko i ogromn. liściach — prawie
na 1 m długich. Należy wysadzać
tylko pojedynczo w ośrodkach klom
bów. 1kg zł 2,— Porcja zł 0,45

WAŻNA UWAGA. (SWW” Hyioń kwiatowy wolno każ
demu u siebie w ogrodzie hodować, lecz hodujący te rośliny
winien zawiadomić do końca czerwca najpóźniej — miejscowe
»cUrzędy JKontroli Skarbu*, {fllrzędy opłat żadnych nie po
bierają).

2755. Nycterinia capensis — Zmierzchówka

(Sternbalsam). Kwiateczki m a bar
dzo drobne w formie małych, czy-
sto-białych, silnie pachnących gwiaz
dek. Wyrasta do 30 cm.

10gzł2,20 Porcja zł 0,30

E ffZf
PACHNOTKA - chińska dekoracyjna

(Schone ‘Blattpflanze mit purpurroten ęBlattern).

Wysiewa się w marcu—kwietniu do inspek
tu, a w maju wysadza do gruntu. Razrasta się
bardzo silnie w każdej ogrodowej ziemi.

Pachnotka ozdobną jest tylko z ulist-
nienia — liście ma prawie czarne, które są

pięknym tłem do tworzenia klombów, dywa
nów kwiatowych itp. — wyrasta do 60 cm.

Sadzić należy w 20—30 cm odstępach. Za wy
soko wyrośnięte rośliny można przycinać.

2800. Perilla nankinensis — o liściach czarno-

czerwonych. 10 kg zł 0,70 Porcja zł 0,15
2802. Perilla nankinensis foliis atropurpureis

laciniatis — o liściach czarno-purpuro-
wych, wystrzępionych.
10gzł0,80 Porcja zł 0,20

Czarnuszka pełnokwiatowa dai" as*ehsl,a
(Jungfer im §riinen),

Siać w kwietniu—maju bardzo rzadko,
wprost do gruntu, później przerywać co 10 cm,

wyrasta do 50 cm. Kwitnie nadzw. obficie do

późnej jesieni. Dobra na bukiety. *

2740. Królowa białych 1 10gzł0,50
2746. Niebieska dama J Porcja zł 0,15
2748. Mieszanka 100gzł2,— 10gzł0,30
OlAllS —Szczawikozdobny

YŁadna roślinka nadająca się do hodowli f
w gruncie i w doniczkach w pokoju •

2760. Oxalis tropaeoloides opurpurowo-bru-
natnych listkach i ciemno-żółtych kwiat
kach. Wyrasta tylko do 8 cm.

1gzł1,20 Porcja zł 0,40
2761. Oxalis rosea. Śliczny, różowy, wspaniale

kwitnący (15 cm). Porcja zł 0,6©



Wszystkie gatunki letnich maków wysiewa się na

wiosnę wprost do gruntu. Gdy siewki wzeszły za

gęsto, należy je cośkolwiek przerwać. Kwitną w cią
gu lata bardzo pięknie i obficie w przeróżnych od
mianach i barwach. Służą do ozdabiania ogrodów
i jako cięty materiał — przydatny do przybierania
stołów, wazonów i t. d

M aki pojedyncze Shirley’a

PAPAVER Maki ozdobne
wielkokwiatowe (Zier-Blumen-Moho)

? Wielobarwne letnie kwiaty ?

^Piękny gatunek o silnie strzępiastych
kulistych kwiatach.

2762. czysto-białe
2763. czysto-różowe
2764. jasno-żółte
2765. szkarłatno-miedz.
2766. szkarłatne
2767. cytryn, z b iałym

2769
_

Każda barwa

oddzielnie

100gzł5.—
10gzł0.60

Porcja zł 0.15

Mieszanka wszystkich barw
100 g zł 3,50 10 g zł 0,40 Porcja 0,10

2770.

lilaki pełne piwoniowe
Wspaniała mieszanka różnych barw

100gzł3,— 10gzł0,40Porcja zł0,10
2775. Rhoeas florę pleno, pełny, o

kwiatach drobnych, ranunkulo-

wych (podobnych do jaskrów),
w barwach mieszanych. 70 cm.

10gzł0,90 Porcja zł 0,20
2780. Rhoeas — Shirley. — Mak pojedynczy

Shirley’a, średnio-wysoki, drobnokwiato-

wy w różnych barwach mieszanych.
W Anglii pospolicie hodowany.

10gzł0,80 Porcja zł 0,20
2781. Rhoeas pumilum. „Liliput”. Maczki o sil

nych, 30 cm wzrostu krzaczkach, obsypa
nych mnóstwem pięknych różowych
kwiateczków. Dobre n a obwódki.

10gzł2,— Porcja zł 0,25
2782. Maki tulipanowe, o podwójnym ognisto-

szkarłatnym kielichu kwiatowym z czer
wonymi dużymi plamami.
10gzł1,30 Porcja zł 0,20

. 2784

Maki japońskie Mikado (Murselii)
:_m> Strzępiaste biało-różowe z karmazynową
obwódką. Śliczny pełnokwiatowy gatunek.

100gzł3,— 10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10

2788 Maki duńskie strzępiaste, Danobrog
Wysokie pojedyncze, szkarłatno-czerwo-

ne z pięknym srebrzystym środkiem.

10gzł0,70 Porcja zł 0,15
2795

_________________

Papaver som nifcrum nanum, fl pL cardi-
nale. Mak Kardynalski, strzępiasty, pełny,
średnio-wysoki w barw ach mieszanych,
'jap'-' Dobry do obsiewania brzegów, r a 

batek. 100 g zł 2,- 10 g zł 0,30 Porcja 0,10

*>798 Mieszanka wszystkich odmian

100gzł3,— 10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10

PAPAVER somneferum florę pleno
Maki strzępia&śG

wysokie pełnokwiafowe



PETUNIA ZAWiERATKA

Specjalne odmiany do obsadzania grządek,

brzegów rabatek, klombów a także do wysa-

dzania w skrzynkach kwiatowych na balkonach

werandach i t. p.

Obficie feyuifnigcc isatwmtzi o ścis1

Iiim i niskim 20 cm rozroście i wie

tiiMŻtfcfkfecg nodgreycafli lodnucfi

feroiatccfi.

2808. Królowa purpurowych, pięknie ciemno
czerwona.

10gzł2,— 1 g zł 0,30 Porcja zł 0,15
2809. Senator, mocno-nieb. z białym wnętrzem.

10gzł6,— 1 g zł 0,80 Porcja zł 0,35
2812. Niebiańska różyczka (Himmelróschen),

intensywnie różowa, śliczna.
10gzł3,— 1 g zł 0,60 Porcja zł 0,20

2813. Śnieżna k ula (Schneeball), śnieżno-biała.

10gzł2,80 1gzł0,50 Porcjazł0,20

2814. „Kakadu”. Wspaniała odmiana, o du
żych kwiatach ciemno - fioletowej
barwy, — poplamionych — w nie
regularnie białe plamy w kształcie

gwiazdy. Na obwódkach wzgl. r a 
batach przedstawia żywy, interesu
jący widok. Wyrasta do 20 cm.

1gzł4,— ____ Porcja zł 0,70

2805 Petunia hybrida - Zawieratka
pojedyńcza, w ysoka (45 cm), w róż
nych barwach mieszanych. Najlepsza
do hodowli gruntowej. Najpo
wszechniej hodowana ze wszystkich

100gzł9,— 10gzł1,20
Porcja zł 0,10

2807.

Mieszanka nisko rosnących odmian
w przeróżnych kolorach mieszanych.
10gzł2,— 1 g zł 0,30 Porcja zł 0,15

Zawieratka należy do najwdzięczniejszych i!
letnich roślin ozdobnych. Wysiewa się od mar
ca do kwietnia do skrzynek lub doniczek
w szklarni. Gdy roślinki podrosły, przesadza
się j|e w doniczki, a w końcu m aja wyeadza na

klomby, dając im miejsce w pierwszych rzę
dach albo po brzegach — ponieważ rośliny te

chętnie się rozprzestrzeniajią i swe gałązki nie- 1
co na ziemię pokładają. 3 ^ “ W ozdabianiu
balkonów, skrzynek okiennych, werand itp.
zawieratki są prawie że nie do zastąpienia.

2803. Petuniahybrida „NORMA"

_ _ „ Białoguidzcfci^ ___

|

= 5 Niebieska z uwidoczniającą się białą §3
|=j gwiazdą na ciemno-niebieskim tle. ^ j
== Jest to bardzo ozdobna gruntowa i do- 3§ j
=== niczkowa odmiana. Wyrasta do 30 cm. 2| )
=E 10gzł5,—1gzł0,70Porcjazł0,25 l

2804. Niezrównana (maculata Inimitable). Po >

siada dość duże ładne, karminowo-pur-
purowe kwiaty o długich, szerokich, g

białych pręgach. Wyrasta do 45 cm.

10gzł2,20 1gzł0,40 Porcjazł0,15

PETUNIA ^
___

óómiany wielkokwiat. niskie doniczkowe i grunt.

2815. Biała Chmura (Weisse Wolke). Nadzwy
czaj piękna odmiana o niskim (30 cm) j
silnym wzroście i czysto-białych dużych i

kwiatach. Stanowi perłę białych odmian-
1 gram zł 1,50 Porcja zł 0,40

2816. E rfurcki Karzeł, n isk a (25 cm), pojedyn
cza, wielkokwiatowa, strzępiasta w bar
wach mieszanych.
y* grama zł 3,50 Porcja zł \r

2818. nana róbusta florę pleno, niskorosnąca
o silnych, pełnych, w ielkich kwiatach,
w barwach mieszanych (25 cm). i

Porcja zł ^



Petunia toMa srandillota
ZAWIERATHA

Odmiany pojedyncze

wysokie-wielkokwiatowe.
2820. Biała 2830. Królowa
2822. Purpurowa balkonów
2824. Różowa (violacea)
2828. Ratuszowa, niebieska z bia-

ciemno-fiol.J łymi plam am i.
Każda odmiana oddzielnie

porcjla zł 0,60 1gzł9,—
2831. Królowa Targu <onarktkdmgm.>

Nowa, wspaniała ostatnio wy
hodowana odmiana o ślicz
nym ciemno - karminowym
kolorze z widocznym szkar
łatnym nołyskiem. Wyśmie
nita do' obsadzania balkonów.

Porcja zł 1,20
2832. Odmiany mieszane

Porcja zł 0,50 1gzł7,—

Petunia hybr. grand, florę pieno

Odmiany pełne, wysokie, wielkokwiatowe | Porcja I

(QVyóaią około 300/° kwialów pełnych). złotych

2833. alba — b i a ł a .........................................2,30
2835. Libella, srebrzysto-lila . . . 2,50
2837. rosea — różowa . . . . . 2,30
2838'. violacea — fioletowa . . . 2,20
2840. Odmiany pełne mieszane . . 1,80

Petunia hybrida orandifl. fimbriata
Odmiany wysokie pojedyncze wielkokwiatowe, fryzowane©

2846. alba — biała . . 1g zł 14,— °>99
2847. aurora jasno-różowa . . . 1,40
2848. coerulea — czysto niebieska . 1,—
284-9. delicata, biała z lila-róż. odcie

niem . . . igzł14,— °>90
2852. Titania, ciemno-puipur. z białym

obrzeżeniem . . 1g zł 13,— 0,80
2854. Miranda, ciemno-karminowa o

szkarłatnym gardzielu, silnie

fryzowana . . . 1gzł16,— 1,—
2855. Pepita, ciemno-karminowa, pra

wie szkarłatna, o dużych, bia
łych, silnie fryzów, plamistych
kwiatach . . . 1gzł16,— 1,—

2858, Odmiany fryzowane, mieszane
1 gram zł 10,— 0,50

Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl .

Odmiany pełne wysokie - wielkokwiatowe str zępiaste.
2841. Arcydzieło (Meisterwerk.) Zawieratka o

największym procencie pełnych kwiatów

przeróżnych barw Porcja zł 1,70
2842. Strzępiasta, pełna, wielkokwiatowa, w

barwach mieszanych. Porcja zł 1,50

2844. Niezrównana (Inimitable) pełna,
drobnokwiatowa, obficie kwit
nąca, uplamiona w biało-purpu-
rowe barwy. Porcja zł 1,30

P etuniah>l>f-9ran<l'tl su»e,bi<<ima
Odmiany pojed. olbrz. kwiat, owielkim żyłkowatym gardziel. złotych
2860. Camilla, różowa z ciemnym

ś r o d k i e m ................................................. 1,80
2861. Cesarzowa, fiołkowo-niebieska z

lekkim białym odcieniem i ciem
nym żyłkow. gardzielem . . j ?85

2863. Król Alfons, ciemno-purpurowa
z czarnym gardzielem. Nadzwy
czaj piękna, silnie fryzowana —

falista ..................................................1,60
2865. Prinz v. Wiirtemberg, ciemno-

purpur. z czarnym gardzielem 1,20
2868. Barwy mieszane 1gzł14,— 0,80

h^briffa petldt/la Zawieratki zwieszające sie - balkonowe.

io gr | 1gr 1Porcja
(Karlfruher Rathaus - Petimien). złotych

2875. alba — biała .................... 30,— 3,— 0,50
2876. Królowa balkonów, akea-

mitno-niebieska z białymi
plamami .............................. 29,- 3,30 0,45

2878. rosea — różowa .... 29— 3,30 0,45
2880. purpurea — purpurowa . 28- 3,— 0,40
2882. Cud niebieski, fioletowo-

niebieska z białą gwiazdą 2 7 - 2,90 0,40
2885. yiolacea — fioletowa . . .

1 0 - 1,30 0,25
2890. Mieszanka petunii balko

0,20no w ych .............................. 9,- 1,20



Phlox Brummondi grandiflora
Ptomyhl lełnlc Drummonda wielkokwiatowe

(§vossblumige ylammenblum e).

2896. alba — czysto biały ] 1Q zł230
2897. coccinea, szkarłatny z ciemnym okiem \ p rci-| zł 0’2g
2898. kermesina splendens karmazyn. lśniący J '

2899. Płomyk Drummonda, wielkokwiatowy w pięk
nych barwach mieszanych.
100gzł13— ■10gzł1,40 Porcja zł0,15

2900. Płomyk Drummonda, o ładnych barwach miesz.

100gzł8,— 10gzł1,— Porcja zł 0,10

PHLOX DRUMMONDI srandifłora nana compacta
Q)łomyki <Drummonóa wielkokwiatowe nisko rosnące -zwarte.

Wyrastają do 15 cm. Przydatne do obsadzania brzegów rabatek i klombów.

2905..
Phlox Drummondi cuspidata. Płomyk Drum 

monda ostrogowy lub gwiazdkowy o dłu
gich ząbkach po brzegach kwiatów,
w barwach mieszanych. — Ładny i po
szukiwany
10gzł2,50 Porcja zł 0,25

i0 gr | Porcja
2908. Ognista k ula (splendens) złotych

„Feuerbair, ognisto - czer
wony. 1g zł 1,— 6,— 0,45

2909. Śnieżka „Schneeball“.
1 g zł1,20 7,- 0,50

2910. Odmiany mieszane. . 4.50 0,30

BSŁIHBETOWA niskoj^snąca
o pełnych lub pojedynczych ciągle kwitnących kwiatach..

ZJ8P" Łatwa do hodowli doniczkowej w pokoju.
Wysiewa się o każdeji porze roku do misek glinianych lub skrzy

nek drewnianych napełnionych piaskiem rzecznym na 10 cm grubo.
Piasek powinien być stale wilgotny inaczej nasiona nie wzejdą.
Kiełkują po 4—6 tygodniach zwykle. Wzeszłe wschody należy piko

wać stopniowo do coraz to większych doniczek, trzym ając je pod
nakryciem szklanek lub kloszy w miejscu słonecznym. Rozwinięte
roślinki wym agają silnie piaszczystej! ziemi z domieszką inspekto
wej. Lubią dużo wody, za którą to są bardzo wdzięczne. Gdy ro
ślinka wykształci jluż doskonałe listki, należy wówczas nakrycie
szklane zdjąć. Kwitną zazwyczaj w drugim roku dość ładnie i ob
ficie — przez 5—6 miesięcy bez przerwy. Szczepienia nie potrzebują.

Nasiona róży mieszczą się w małych owocach.
W jednym owocu znajduje się około 10 ziarn.

100 owoców zł 2,20. 10 owoców zł 0,25

PORTt/L/łCyi
ęportulak wielkokwiatowy niziutki, — ścielący się.

Wysiew dokonywa się na wiosnę do pła
skich misek — powtarzając go także w pew
nych odstępach czasu, chcąc je mieć nieustan
nie kwitnące. Rozsadę wysadza się w 10 cm

odstępach na obwódki rabatek lub na pochy
łościach skarp, murkach itp. Wyrasta do
15 cm. K witnie obficie przez całe lato.

2915. Portulaca grandiflora. — Portulak wiel
kokwiatowy o kwiatach pojedynczych
w barw ach mieszanych.
10gzł1,— Porcja zł 0,15

2918. Portulaca grandiflora Gore pleno. — Por
tulak wielkokwiatowy o kwiatach peł
nych w barwach mieszanych.

10gzł3,20 Porcja zł 0,25
2920. Odmiany pojedyncze i pełne razem zm ie

szane. 10g zł 1,60 Porcja zł 0,20
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Pyrethmm aurRum
Rumianek złotolistny — niski — dywanowy.
3 ^ Niezastąpiony do tworzenia obwódek

2925. „Golden Feather“, złotolistny, niziutki.

10gzł1,— Porcjla zł 0,20
2928. Selaginoides, złoty, paprociolistny.

10gzł0,90 Porcja zł 0,20



Odmiany hodowane masowo.

2935. Rezeda. Mieszanka przeróżnych odmian.
1kgzł8,—100gzł1,—10gzł0,205g0,15

2938. Rezeda. Mieszanka wielkokwiat. odmian
1 kg 11,— 100 g 1,20 10 g 0,25 Porcja 0,15

2940. Rezeda Złota Królowa, złoto-żółta.

100gz.5,— 10gzł0,60 Porcjazł0,20

2960. Rezeda Machet, w ielkokwiatowa

silnie pachnąca. Dobra rabatkowa od
miana. Świetna do hodowli do
niczkowej.
100gzł8,— 10gzł1,— Porcjazi0,20

fŁICII\lĘJS commwMwwis

Rącznik dekoracyjny

Wysiewa się w marcu do misek, utrzymu
jąc z początkiem temperaturę 12—15° C. Skoro
nasiona wzejdą, rozsadza się młode roślinki dO'
doniczek, w miarę wzrostu przesadza się do
coraz większych. Przed wysadzeniem do gruntu
należy je zahartować. Służą wyłącznie na sa
motne Golitery lub w grupach z innymi kwia
tami. Hodowla jlest bardzo łatwa.
2962. Ricinus borbonier sis arboreus. N ajwyż

szy ze wszystkich odmian (3 m). Łodygę
m a grubą i silnie czerwoną, liści- duże,
rzadko osadzone. 10 g 0,40 Porcja 0,20

2965. Ricinus Gibsoni — o liściach ciemno
czerwonych, w yrasta do 150 cm.

10gzł0,55 Porcja zł 0,25
2968. Ricinus cambodgensis — o liściach pra

wie czarnych, wyrasta do 120 cm.

10gzł0,80 Porcja zł 0,30
2970. Ricinus zanzibariensis — o liściach ol

brzymich, ciemno-zielonych — różno
barwnych. Wyrasta do 2 metrów.
10 g zł 0,60________________ P o r cj a zł 0,30

M E jZMEMPM
Wielkokwiatowa, p<acliTiqco

Siać w końcu kwietnia, rzadko wprost do

gruntu, późniejl przerywać. Wschodzi powoli,
gdy wzejdzie rośnie szybko i już w końcu
czerwca kwitnie. Można hodować w donicz
kach — od jesieni począwszy.

2942. Rezeda Cesarska (imperialis) „Gabriela",
wielkokwiatowa o wspaniałych, długich
czerwonych, silnie pachnących kiściach,
jledna z najwięcej hodowanych. W yrasta
do 40 cm.

100gzł6,— 10gzł0,80 Porcjazł0,20
2943. Rezeda Rubin, miedziano - czerwona.

10gł!1;40 Porcja zł 0,25
2946. Rezeda Chwała Paryża, wielkokwiatowa,

o długich i grubych, lekko czerwonawych,
silnie pachnących kiściach kwiatowych.
10gzł1,— Porcja zł 0,20

2950. Rezeda Biała Perła wielkokwiatowa,
o wydłużonych, grubych kiściach kwia
towych — prawie że białych (40 cm).
10gzł2,30 Porcja zł 0,30

(Won/ość.
2954. Rezeda Czerwony Monarcha. Najniższy

gatunek jaki dotychczas zdołano w yho
dować. Wyrasta do 25 cm zaledwie.

Tworzy silnie rozpostart kępy mocno

usztywnionych krzaczków o dość gru
bych łodyżkach ukwiecionych pięknie
czerwonymi kiściami bardzo wielkich,
wonnych kwiatów. Nadaje się do ho
dowli w doniczkach.
10gzł4,— Porcja zł 0,35

2955. Rezeda Goliat, olbrzymiokwiatowa, wy
daje bardzo grube kiście, silnie pachną
cych kwiatów o barwie mocno czerwonej!
3 ^ Najpiękniejsza z pomiędzy wszyst
kich wyższych odmian (30 cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,30
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Salpiglossis Dflgiofeilis

Tujaika zmiennobarwna
(Kaiser-Trompetenzunge).

Wysiewa się w kwietniu w inspekcie lub w skrzyn
kach, nasienie należy lekko przykrywać, gdyż jest bar
dzo drobne. Jest t,o wspaniała roślina o silnym wzro
ście, wyrastająca do 75 cm. Kwitnie obficie, o dużych
i różnobarwnych kielichowatych kwiatach. Wyborna
rasa letnich kwiatów do cięcia.
2985. Salpiglossis variabilis grandiflora. — Tujałka

zmienna, wielkokwiatowa — w pięknych barwach

mieszanych.
10 g zł 4,5t) Porcja zi 0,20

2986. Salpiglossis grandiflora superbissima. — Tujałka
olbrzymiokwiatowa, silnie żyłkowana, w barw ach

mieszanych.
10 g zł#2,80 Porcja zł 0,30

2999. SAPONARIA MULTIFLORA CARMINEA — Mydlnica Królowa Szkarłatnych

I
Silnie ścieląca się roślina kwietnikowa — wyrastająca do 25 cm. Wysiewa się \V kwietniu —

maju, możliwie jak najrzadziej wprost do gruntu. Za gęsto wzeszłe wschody przerywa
się. Lubi lekkie g runta i słoneczne położenie. Zakwita w kilka tygodni po wysiewie o licz
nych miniaturowych amarantowo-szkarłatnych kwiateczkach. Dobra na obsiewki obwódek.

10gzł0,80 Porcja zł 0,15

SALVMA splemleiismm delfor<iC|yji>«
Pierwszorzędna i efektowna roślina do obsadzania klombów i dużych grup kwiatowych.

2991. Nowość! RAKIETA Nowość!Wysiewa się w marcu do inspektu, a w ma
ju wysadza na miejsca przeznaczone w położe
niu słonecznym. Rośnie krzaczasto i kwitnie
bardzo obficie od czerwca do późnej jesieni.
2990. Salvia splendens, o lśniąco-szkarłatnych

kwiatach, wyrasta do 100 cm.

10gzł1,50 Porcja zł 0,20

Prześliczny, nowy wczesny gatunek o jedno
litym, około 30 cm wzroście, pyszniący się nie
zm ierną ilością lśniąco-szkarłatno-czerwonego
wspaniałego kwiecia. Właściwą ozdobą tej
pięknej nowej odmiany, są wielkie groniaste
kiście kwiatowe, wznoszące się majestatycznie
ponad gęste ulistnienie zwartych karłowatych
krzaczków. 10 g zł 25.— 1 g zł 2,80 Porcja zł 1,20

2992. „O gnista kula“
ZJ^" Wyrasta silnie w ku
liste kępy, pokryte mnó
stwem jaskrawo-czerwonych
kwiatów. Kwitnie bardzo
wcześnie. Dorasta do 30 cm.

10g4,— 1 g 0,60 Porcja 0,40
2 994. Nowość! Sahria splendentcompac&a
iASS OGNIAnajwcześniejsza

Pochodzi z krzyżowania 2 no
wych najpiękniejszych odmian

Ognista Kula i Rakieta, a zatem

jest pewność, że nowa ta odmia
na zdoła zadowolić wszystkich mi
łośników tych napraw dę pięknych
kobiercowych kwiatów.

Zalety: Wyrasta do 25 cm. Krzaczki niskie
zwarte. - Kwitnie bardzo obficie i to już w po
łowie czerwca. — Kwiecie duże purpurowo-
czerwone. Idealna na kwietniki.

100 ziarn zł 12,— 10 ziarn zł 1,50
2995. Sahria splendens compacta

„Zdrich”. Szałwia niska,
zwięzła, wczesna i bogato
kwitnąca o dużych szkarłat
nych kwiatach. 60 cm.

10gzł3,60 1gzł0,50
Porcja zł 0,35
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SciaizantfB&ifis Szczep
Wysiewa się w marcu, kwietniu wprost do giuntu. Kwitnie przez
całe lato, o licznych małych motylkowych kwiateczkach.

3010. Schizantlius hybridus grandiflorus.
Szczeplinka pełnokwiatowa w barwach

mieszanych. Wyrasta do 45 cm.

10gzł1,40 Porcja zł 0,20

!■*!*>« łw«łu!iiA «n Ładna, bogato kwitwąca deko-
inSCa mOiyiKO-Wd, racy na roślina (Spaltblume>
3011. Schizanthus wisetoniensis „Excelsior”,,

Wspaniała odmiana 40 cm wzrostu o licznych, obticie

kwitnących, dużych motylkowatych kwiatach w przeróż
nych odmianach. fiHF~ Wyborna do hodowli do
niczkowej w pokoju.

10gzł2,20 Porcja zł 0,25

tsa Psianka ozdobna (Nachtschattem
Dobra, grupowa, ozdobna roślina, używana do wysadź, na klom

bach kwiatowych, trawnikach i t p, Może być też hodowaną w

doniczkach w pokoiu. W Niemczech jest obecnie popul. hodow ana.

3022. Solanum atropurpureum, o czarno-purpu-
rowych łodyżkach i kolczastych liściach,
wyrasta do 125 cm.

10gzł1,80 Porcja zł 0,2©
3023. Solanum cabiliense argemeum (margi-

natum). — Kabylijska, GO cm wzrostu,
slnie rozgałęziona, o długich, zielonych,
jajowatych liściach z srebrzystym wy
cinanym brzegiem. — Spodnia część
łodyżek i ulistnienia jest pokryta szara
wym kutnerem. 10 g zł 2,— Porcja zł 0,25

3024. Solanum Hendersoni, ciemno-purpurowa,
40 cm wzrostu, o miniaturowych, poma-
rańczowo-szkarłatnych owocach.

10gzł4,80 Porcja zl 0,35

ócabiosa — OJDóówka pełna wielkokwiatowa

Wysiewa się w kwietniu do inspektu lub

wprost do gruntu. W połowie maja przesadza
się na rabaty. Wyrasta od 45—90 cm. Kwitnie
bardzo obficie od czerwca do późnej jesieni.
Dostarcza wyborowego materiału do cięcia bu
kietów.

2998.

Sanyitalia procumhens
Pol^gnatlcaicielqcasfi«e

Uważana jest za jedną z najniższych (12 cm.) gruntowych ro
ślin. W ysiewa się ta* jak inne letnie kwiaty. Tworzy silnie roz
gałęzione łodyżki kwiatowe, ścielące się zupełnie po ziemi Kwi
tnie od lipca do września. Kwiaty ma drobne, złociste z czar
nym środkiem. Bardzo godna polecenia do sadzenia pomiędzy
skałami lub na pochyłe obwódki kwiatowe.

10gzł2,— Porcja zł 0,25

SCABIOSA atropurpurea fi. pL

fouSkicaitswsSzar o ś l i n a ,

3000. Scabiosa wysoka, w yrastająca do 90 cm

w piękn. żywych barwach mieszanych.
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

3005. Scabiosa niska, ścisła, w yrastająca do
45 cm, w barwach mieszanych.
10gzł1,30 Porcja zł 0,2©

3006. Liebreiz, nowa odmiana o zachwycająco
prześlicznych łososiowych barwach.

10gzł1,40 Porcja zł 0,25
3007. Scabiosa wysoka, „Królowa liliowych ”,,

o pełnych, jasno-lila kwiatach (90 cm).
10gzł 1,20 Porcja zł 0,2®

3008'. Scabiosa candidissima, wysoka (90 cm),
o pełnych, śnieżno-białych kwiatach.

10gzł1,— Porcja zł 0,15
3009. Scabiosa. Mieszanka różnych odmian.

100 g. zł 6,— 10 g zł 0,70 Porcja zł 0,1®



Nowość i

Tagetes
patula
nana

fi. pi.

ffłoyal

Scott

TAGETES - Aksamitka pełnokwiatowa

f
Wysiewa się od marca do kwietnia, zaś w końcu maja przesadza się na klomby lub

rabaty. Wyrasta od 25—75 cm. Kwitnie masami wspaniale od lipca do października.
Odmiany niskie nadają się na obwódki kwiatowe. Aksamitki rosną w każdej ogro-

^ dowej ziemi i uchodzą za pierwszorzędny materiał tak w ogrodnictwie zdobniczym £

jak i bukieciarstwie. W ostatnich czasach stały się nawet bardzo modne i łubiane.

TAGETES ERECTA florę pleno
Odmiany wysokie (75 cm) pełne - wielkokwiat.

(Niezbędne do wyrobów bukieciarskich).
3035.

Nowość ! Nowość!

Tagetes erecta mexicana
Złota korona (Crown of Gold)

Nowa, przepiękna pełnokwiatowa odmia
na, dorastająca do 70 cm. — Posiada kwia
tostan silnie pełny, zwarty i lekko fryzowa
ny o wspaniałej, złoto-pomarańczowej bar
wie. Kwitnie bardzo bogato.

10 g zł 2,—________________ Porcjia zł 0,30
3036. „Orange Prince”. Bardzo ładna wielko

kwiatowa odmiana, o lśniąco pomarań
czowej barwie.

10gzł 0,60 Porcja zł 0,15
3037. fistulosa aurea „Eldorado”, w spaniała

odmiana o silnie rurkowanych, złoto-

żółtych kwiatach.
10gzł 1,— Pprcja zł 0,20

3038. aurea — o dużych, wzniesionych żółtych
i złoto-żółtych kwiatach.

10gzł 1,— Porcja zł 0,20
3041. Cytrynowy Książę, o pięknych, dużych,

jasno-cytrynowej barwy kwiatach.

10gzł 1,50 Porcja zł 0,25
3042. Odmiany wysokie, barwy mieszane.

10gzł 1,— Porcja zł 0,20
__________ 3060_____________________

IcB ^fiies - Aftfscannitftaan

Mieszanka różnych niskich i wysokich od
mian. Wyborne zestawienie jako materiał

do dalszej snrzedaży na rozsadę.
1kgzł18,— 100 g zł 2,50 10gzł0,30

Pcrc.ia zł 0,10

TAGETES patula nana fl. pSeno
Odmiany niskie (30 cm) pełne, rozpostarte.
Służą do obsadzania obwódek kwiatowych.

3044. Nowość —Rosiał §coli
Ol? ostatnim czasie obdarzyła nas Slmetyka naówyraz

wspaniałą nową zupełnie niską i silnie rozoostartą odmianą.
Olowość ta, ma bardzo gęsto pełne, imponujące kwiaty o ciemno

mahoniowej barwie z nieregularnie rzuconymi i silnie wyraźny
ml szerokimi złoto-żółtymi pręgami. Ol? 1937 roku na wystawie
w Ol. Jorku została zaszczytnie odznaczona.

10gzł9,— Porcja zł 0,68
3045. „Legia honorowa’' (bicolor) — Shrenkreuz

Aksam itka niska (20 cm), rozpostarta,
pojedyńcza — z ciemno-karmazynowo-
brunatnymi plamami — na żółtym tle —

i to na każdym płatku kwiatowym.
10gzł1,— Porcja zł 0,15

3047. „Electric Light“.Nadzwyczaj efektowna
odmiana o ładnych jasno-żółtych kwia
tach z krwisto - brunatnymi paskami
i kropkami.
10gzł1,20 Porcja zł 0,20

3048. Brzask poranny (Morgenróte), efektow na

odmiana o zwartych, zupełnie jasno-
żółtych kwiatach.

10gzł1,40 Porcja zł 0,20
3049. Robert Beist o pięknych, łśniąco-purpu

rowo-szkarłatnych kwiatach.

10gzł1,20 Porcja zł 0,20
3053. striata,prążkowana, — wyborna raba

towa odmiana z brunatnymi prążkami
n a żółtym tle.

10gzł1,40 Porcja zł 0,20
3054. Odmiany niskie, barwy mieszane.

10gzł0,50 Porcja zł 0,10
3056 Tagetes sigaata pumila — Aksamitka znaczona niska.
= E O pojedyńczych złoto-żółtych kwiatach z brunatnymi
E E plamkami na żółtym tle. Dobra do obsadzania długich ra-

E E batek i obwódek kwiatowych. Wyrasta do 25 cm

10gzł2,20 Porcja zł 0,25



Yerbena hybrida Witułka

tferhena hybrida grandiflora
Odmiany średnio-wysokie wielkokwiatowe

wyrastające do 45 cm.

3068. Defiance, jaskrawo-szkarłatna
10gzł2,60 Porcjia zł 0,30

3069. rosea, rożowa, nadzwyczaj ładna.

10gzł2,40 Porcja zł 0,25
3070. candidissima, czysto-biała.

10gzł2,50 Porcjia zł 0,25
3071. Płaszcz purpurowy, ciemno fioletowa.

10gzł3,40 Porcja zł 0,35
3072. lutea, ciemno-żółta.

10gzł3,30 Porcja zł 0,35
3073. coerulea, ciemno-niebieska.

10gzł2,20 Porcja zł 0,25
3076. Verbena hybrida striata. W itułka o wiel

kich prążkowanych kwiatach w naj
ładniejszych barw ach mieszanych.
10 zł 2,50' Porcjia zł 0,25

3077. Verbena hybrida. W itułka wielko
kwiatow a w przeróżnych, pięknych,
jaskrawych barwach. 100 g zł 7,—
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

Verbena °tToL°a„Mamut"
Odmiany wyrastające do 45 cm.

3078. Etna, szkarłatna z żółtym okiem.

10g zł9,— Porcja zł 0,60
3080. Królowa różowych, czysto-różowa.

10g zł8,— Porcja zł 0,50
3081. Kardynał, szkarłatno-różowa.

10g zł8,— Porcja zł 0,50
3082. Królowa śnieżek, czysto-biała

10gzł7,— Porcjia zł 0,45
3083. Lucyfer, czysto-szkarłatna.

10g zł8,— Porcja zł 0,50

3085. Verbena Mamut, barwy mieszane.
10gzł3,30 Porcja zł 0,35

Wysiewa się w lutym—marcu do inspektu,
a w końcu maja wysadza do gruntu, gdzie
przez całe lato nieprzerwanie kwitnie. Wyra
sta od 30—50 cm. Służy wyłącznie do przy
ozdabiania kwietników.

W doborze roślin do obsadza- |
| nią rabatek, kwietników itp. — werbeny f
8 zajmują zawsze pierwsze miejsce. 8

Verhena hybrida compacta nana

Odmiany niskie,zwarte, wielkokwiatowe

wyrastające od 15—25 cm.

3061. Rubin, ciemno-purpurowa (15 cm). •

10gzł8,— 1gzł1,— Porcja zł 0,60
3062. Brylant, żywo miedziano-szkarłatna z bia

łym oczkiem (25 cm).
10gzł9,— 1 g zł 1,10 Porcja zł 0,65

3063. Książę Chamois, łososiowo-różowa (25 cm)
10gzł9,— 1 g zł 1,10 Porcja zł 0,65

3064. Ognista kula, jasno-szkarłatna (15 cm).
10gzł11,— 1gzł1,25 Porcja zł 0,70

3065. Violacea, ciemno-fioletowa (25 cm).
10gzł7,50 1gzł0,90 Porcja zł 0,50

3066. Mieszanka niskich odmian.

10gzł6,— 1 gzł0,80Porcja zł0,40

Verbena venosa baldaszkowa

Zupełnie odrębna odmiana, wyrastająca
w małe, 30 cm wzrostu krzaczki, obsypane
mnóstwem jasno-fioletowego kwiecia w for
mie małych kulistych baldaszków. Kwitnie
obficie od lipca do października. Używaną
jest do obsadzania grup oraz tworzenia tła

pod kwietniki. W zdobniczym ogrodnictwie
ma obecnie szerokie zastosowanie.

)86. Verbena venosa. W itułka lila. (Bardzo piękna.

10gzł2,50 Porcja zł 0,30
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ZMWWMA

JAKOBINKAolbrl»mia

Jakobinki wysie
wa się z końcem

marca na średnio

ciepły inspekt. Po

wzejściu należy je
rozsadzić rzadziej,
celem otrzymania
silnej rozsady. Ja
kobinki są bardzo

wrażliwe na chłody,
wobec tego wyma
gają odpowiedniej
ochrony. Do gruntu
wysadza się w dru
giej połowie m aja.
Kwitną od czerwca

do września. Wyra
stają od 20—90 cm.

W bukieciarstwie są

bardzo cenione.

ognili elegans florę pleno
Jakobinka ozdobna
(Gefiillte rlesenblumlge Zinnien)

3105. Zinnia elegans. Jskobinka ozdobna,
pojedyncza mieszana. 100gzł7,—

10 g zł0,80 Porcja zł 0,15
3110. Zinnia elegans florę pleno. Jakobinka

« ozdobna, pełna w różnych barwach

mieszanych. 10gzł8,—
10 g zł0,90 Porcja zł 0,15

6wie odmianywyrastają óo 75 cm

3111. | zinnia Darwina pełna i poiectyitcza
= Różne wysokie gatunki razem zmie-
| | szane.

’

100gzł5,—
= 10 g zł 0,60___________P o rcja zł 0,10

3112. Zinnia elegans florę pleno dahliaeflora
„Kwiecie dalii” o silnie pełnych olbrzy
mich kwiatach w barwach mieszanych.
Układ korony kwiatowej jest bardzo

zbliżony do kwiecia małych dalij. Wy
rasta do 90 cm.

10gzł 1,60 Porcja zł 0,25
3114. Zinnia elegans striata florę pleno, silnie

prążkowana. Kwiaty pełne, duże, o róż
nych barwach. Wyrasta do 70 cm.

10gzł 1,50 Porcja zł 0,25

3115. Zinnia Haageana florę pleno, niska,
o kwiatach drobnych, pełnych, dachów
kowato ułożonych — lśniąco- pomarań-
czowo-żółtej ba rw y (40 cm).
10gzł2,20 Porcja zł 0,30

3120. Zinnia karłowa Liliput r^ Com humb)

Karłowa, pełna, o bardzo pięknych, minia
turowych kwiateczkach w barwachmiesza
nych. Dorasta do 20 cm zaledwie, przydatna
n a obwódki. 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,20

"WESfalfalOfaelegans grandifloraml.mimiimlEl/mrob usta plenisstma
Jakobinka olbrzymiokwiatowa u, gr | pTjrćja"

Wyrasta silnie do 90 cm. złoty c h

3121. Olbrzymia biała . 1.20 0.20
3122. „ szkarłatna . 1.60 0.25
3123. „ fioletow a . . 1.70 0.25
3124. „ siarkowa . 1.60 0.25
3125. „ pomarańczowa 1.70 0.25

3126. „ różowa . 1.20 0.20

3128. Olbrzymia, Mieszanka różnych barw .

10gzł130 Porcja zł 0,20

3130. JAIIOgllMitiA ■mctoł'
Zupełne nowa odmiana, wyrastająca do 45 cm i wyróżniająca się bardzo wczesnym
kwitnieniem. Korony kwiatowe ma średniejwielkości o jaskrawo - wiśniowo - czerwonej
barwie z lekkim łososiowym odcieniem, — które wznoszą się n a długich i silnych ło-
dyżkach. W ogóle jest to odmiana godna polecenia. 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,25



Wlscardca oculcate

Smolka oczkowała
Bardzo piękna obficie kwitnąca roślina — nie wy

m agająca w hodowli żadnych zabiegów. W ysiana
wprost na grządkę w kwietniu—maju, kwitnie bogato
od czerwca do września.
3087. Czarująca miłość, niska, lśniąco-różowo-czerwona.

Wyrasta do 20 cm najwyżeji. Dobra na obsiewki.

10gzł2,50 Porcja zł 0,30
3088. Viscaria oculata rosea, Smółka różowa z ciem

nym oczkiem. Wyrasta do 30 cm.

10gzł1,60 Porcja zł 0,25

3089. Viscaria — Smółka oczkowata w przeróżnych
odmianach i barwach mieszanych.
10gzł1,20 Porcja zł 0,20

Mieszanki Kwiatów
3140.

Mieszanka różnych kwiatów letnich
1kgzł9,— 100gzł1,— 10 g zł C,25 Porcjia zł 0,10

3141.

Mieszanka różnych kwiatów jednorocznych dwuletnich i trwałych
1kgzł7,— 100 g zł 0,80 10gzł0,20

3145. Mieszanka kwiatów balkonowych do obsiewania

skrzynek na balkonach, w oknach — wokoło al
tan, balu strad itp. (Balkonmischnng)
1kgzł17,— 100gzł2,2010?zł0,50Porcjazł0,20

do wysiewu wprost do gruntu od kwietnia do maia.

(^S/umensamen - Q77ischungen zur aussat m, óas freie J5anóJ

3138.

Trawnik

(ćBlumenteppichrasen tfRischung)

Składa się z najrozmaitszych
nisko rosnących, wonnych kwia
tów letnich w pomieszaniu z n aj
lepszymi gatunkami najniższych
szlachetnych traw. Trawnik mau
rytański wysiewa się od kwietnia
do czerwca na dobrze przygotowa
ne przestrzenie. Miejsca obsiane

należy lekko zagrabić i cośkolwiek

przeklepać deseczką, — niezapomi-
nając przy tym o częstym skra-
pianiu. Trawnik maurytański jiest
w pełnym kwieciu od czerwca do
września, w którym to czasie przed
stawia dla otoczenia prześliczny
kontrast barw.

Trawnik Maurytański sta
nowi wyborne zestawienie do ob
siewania dużych przestrzeni. (Do
obsiania 10 m kw potrzeba wy
siać około 300 gramów nasienia).

1kg15,— 100g2,— 10g0,30

3195.

MieszanKa niska czylijapońska
(Japanischer tZ?lumengarten)

Wysiewa się wprost do gruntu
od kwietnia do maja.

Mieszanka ta, zestawiona jlest z n aj
piękniejszych letnich kwiatów oraz

trawek ozdobnych, równomiernie ro
snących. Wszystkie gatunki kwiatów
i traw ek ozdobnych znajdujące się
w tej mieszance, wyrastają do 50 cm

przeważnie. — Kwitnie bardzo obficie
od czerwca do późnej jesieni, tworząc
nadzwyczaj efektowny kobierzec kwia
towy. 1kgzł22,—

100 g zł 2,50 10 g zł 0,50 Porcjla 0,20
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Kwiatymi*u* JmmorteUe

Wszystkie poniżej podane gatunki kwiatów
nadaje sie znakomicie do zasuszenia.

Chcąc mieć w yorze zimowej ładnie zasuszone kwiatu

óo bukietów, należy postąpić następuiąco !

W czasie kwitnięcia poniżej podanych roślin, należy
w dni pogodne wybierać niezupełnie jeszcze rowinięte
egzemplarze (u zupełnie rozwiniętych czernieją środki),
które się ścina z całymi gałązkami, możliwie jak naj
dłużej, wiąże w pęczki i wiesza kwiatami na dół w prze
wiewnym miejscu. Tak przygotowane kwiaty, staje się
po kilku tygodniach zdatne do użytku. Zasuszone

kwiaty są obecnie modne i bardzo poszukiwane na ryn
kach kwiatowych. W porze jesiennej dostarczają wy
bornego m ateriału do różnych bukieciarskich prac,
a także są przydatne do przybierania wieńców sztucz
nych na Dzień Zaduszny i w ciągu zimy. Również n a 
dają się znakomicie dc przyozdabiania wazonów i klo
szów w kościołach, holach i pokojach. — Przedmioty
takie, gdy są gustownie i pomysłowo przybrane, za
chwycają swą barwnością każdego.

_ _ _

‘2193
_ _

Ammobium alatum grandiflorum
Wiekuistka skrzydlata średnio-wysoka
o drobnych lecz efektownych białych
kwiatach z żółtym środkiem.

10gzł0,60 Porcja zł 0,15

/tcnocLi/t/iuif
Nieśmiertelnik pełny

IGT SZnaSkomityt do zasuszania
Wysiewa się od marca do maja. — Wyrasta do 60 cm.

Kwitnie od czerwca do września.

2150. biały —==g^'-'- 2152. różowy
10gzł0,60 Porcja 0,15

Ładnie zasuszone

kwiaty upiększa
w porze zimowej
Wasze mieszkania

HELlCiBKSlfSUra
Enons^rosunts fi-pi.

SŁOMiANKI pełne wielokwiatowe

(Gefiillte grossblum ige Strobblumen).
Powszechnie hodowana roślina o ładnych,

pełnych kwiatach. Wysiewa się na wiosny
możliwie jak najwcześniej. Wyrasta do 80 cm.

Kwitnie do późnej jesieni. '3&F'1 Daje się do
skonale zasuszać, nie tracąc przy tym swych
naturalnych barw.

2602. Ognista kula, z pomarańczo
wym odcieniem.

2604. purpureum, purpurowe o fio
letowych wgłębieniach.

2606. roseum, różowe.
2608. album, białe
2607. salmoneum, łososiowo - ró

żowe.
2609. luteum, siarkowo-żółte.

Każda odmia n a oddzielnie.

10gzł1,40 Porcja zł 0,20

2610. Słomianki pełnokwiatowe
| | w najładniejszych barwach

mieszanych.
U100g7,— 10g1,— Porcja 0,15

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllHI

Gomphrena głohosa Wiecznik kulisty

(Kugslamarant).
Ładna roślinka o niedużych

główkowatych kwiatach,, przeważ
nie amarantowej barwy. Wysiewa
się w kwietniu—maju d° inspektu
lub doniczek, zaś później wysadza
się du gruntu w 30 cm odstępach.
Wyrasta do 30 cm, kwitnie nad
zwyczaj obficie od lipca do listo
pada. Gałązki kwiatowe ścięte i

zasuszone, zachowują swą natural
ną barwę przez kilkanaście mie
sięcy,.
2570. Wiecznik kulisty, odmia- | |

ny mieszane.
10 g zł 6,70 Porcjia zł 0,15 *!
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Kwiatyktóre nie więdną
S Wszystkie poniżej podane gatunki kwiatów nadają się znakomicie do zasuszania S

RKioflanilBe
(Sonnenflugel)

Rośnie najlepiej na gruntach
piaszczystych z domieszką tor
fu. Wyrasta do 35 cm. Kwitnie
od czerwca do września. Serco-
w ate liście i nadzwyczaj piękne
kwiatuszki nadają dużo powa
bu tejl ładnej roślince.

2975. m aculata alba, biały.
10 g zł 1,40 Porcja zł 0,2©

2976. Manglesii rosea, różowy.
10 g zł 1,15 Porcja zł 0,15

2977. hybrida. Odmiany mie
szane.

10 g zł 1,— Porcja zł 0,15
ć u_tek jest jedną z lepszych roślin do hodowli doniczkowej i wyrobów bukieciarskich.

SMcaiice-Zatrw ian dosuchythwieńcówibukietów
Wysiewa się od lutego do kwietnia do inspektu lub z koń

cem kwietnia rzadko wprost do gruntu. Wyrasta do IzO cm -

kwitnie od lipca do września. Udaje się w każdym — nawet naj
gorszym gruncie.

ODMIANY JEDNOROCZNE.
3025. Statice Suworowii, karmin.- różowy. Ślicz

na, długokłosowa, zwieszająca się od
miana. Wyrasta do 80 cm.

10gzl1,20 Porcja zł 0,20

3026. Bondueilii, złoto-żółty, ulub. (90 cm.)
3027. sinuata candidissima, cz.-biały (75 cm)
3028. sinuata atrocerulea, ulepszony, ciem-

no-niebieski (90 cm).
3029. sinuata rosea, różowy (90 cm).

Każda odmiana oddzielnie. "3BC
100 g zł 6,— 10 g zł 0,50 Porcja 0,15

3030. Statice sinuata hybrida. — Zatrwian

wysoki w różnych barwach mieszanych.
100gzł5,— i0 g zł 0,40 Porcja zł 0,15 ZATRWIAN! To najlepszy pomocnik

sklepów kwiatowych.

«jr_ __

annuum hybridum florę pleno
Siacholcwiai jednoroczny pełny

Wysiewa się od
kwietnia do maja
w dobry, pożyw
ny, Jednakże nie
za wilgotny grunt.

Lubi położenie
słoneczne. Kwit
nie od lipca do

późnej jesieni,
wyrasta do 60 cm.

Silnie roz
winięte kwiaty
tej rośliny, są
wspaniałym ma
teriałem do su
chych wieńców i
bukietów.

3090.

Barwy mieszane

100 g zl 10,—
10g zł1,20

Porcja zl 0,20

Specjalne

Mieszanki
nadające się do zasuszania.

3095.

Mieszanka suchych kwiatów i trawek

ozdobnych — jednorocznych,
latem kwitnących.

10gzł1,20 Porcjia zł 0,15

3889.

Mieszanka suchych kwiatów
dwuletnich i trwałych — kwitnących

każdego roku przez szereg lat

10gzł1,40 Porcja zł 0,20



Nasiona roślin kwiatowych pnących
do przybierania okien, balkonów,
werand, altan, piramid i t. p .

(Jiletter unó SchlingpftanzenJ

3148.

Adlum ia cirrhosa — Bałam utka
(<3Doppelklappe)

Piękna pnąca dwuletnia roślina, dorastają
cawgrunciedo3m—zaśwchłodnympo
koju i oranżerii do 5 m. Kwitnie dopiero w

drugim roku od czerwca do mrozów. Posiada

kwiaty drobne, podłużne i licznie zebrane na

jednej łodyżce — o blado różowej barwie.

1gzł0,70 Porcja zł 0,25
3150

Calamoelis scabra — Dracz szorstki
(Ccctemocarpus — Schónranke)

Bardzo ładna, pnąca, jednoroczna roślina,
wyrastająca do 5 m. Kwitnie od lipca do

października o kwiatach rurkowatego kształtu,
i dużych zwieszających się kiściach pomarań-
czowo-cżerwonej barwy.

10gzł3,40 Porcja zł 0,30
3:55.

Cajophora lateritia
„Płonąca pochodnia11

ffiackeltcager)

Nadzwyczaj interesująca pnąca roślina, wy
rastająca od 2—3 m. Hodowaną bywa specjal
nie wzdłuż parkanów w ogrodach. Kwitnie
bardzo ładnie o dość dużych, jaskrawo-czerwo-
snych kwiatach. Ulistnienie i owoce u tej
rośliny są silnie owłosione — coś w rodzaju
pokrzywy. Z tego to powodu może służyć dla

każdego właściciela ogródka jako ochro
nią przed wtargnięciem niepożądanego osobnika.

10gzł3,69 Porcja zł 0,30

Cohoetł scoiłdełis

3166

Sępofa
pnąca

fioletowa

(§lockertrebe
ode r

Jtcallenwinóe)

Wyrasta do 8 mtr. Posia
da czepiające się części
łodygi o dużych dzwoo-

kowatych fioletowo nie
bieskich kwiatach, Wy
siewa się w oranżerii lub

pokoiu w doniczkach, a

w połowie maja wysadza
się na miejsca stałe Kwit
nie obficie do późnej
jesieni.

10grzt2,—
Porcja zt 0,30
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3165.

Convoivulus łricolor
Powój wielkokwiatowy — nisko rosnący
pełzający siQ trójbarwny (<7lieórige ODinóe).

Wysiewa się od kwietnia do czerwca wprost
do gruntu lub do skrzynek na balkonach, we
randach itp. Kwiaty dość duże wonne w biało-

niebiesko-żółtych odcieniach — w dzień otwar
te, wieczorem zamknięte. W yrasta bujnie do
30 cm.

ODMIANY TRÓJBARWNE MIESZANE.

1kgzł16,— 100 g zł 1,80
10gzł0,30 Porcja zł 0,10

Dolichos ■aMa*
w pięknych odmianach mieszanych.

Wysiewa się do doniczek z początkiem
marca. Wysiewy należy trzymać w ciepłym
pokoju, a po połowie maja wysadzić do gruntu.
Rośnie nadzwyczaj szybko, lubi położenie za
ciszne i słoneczne, wyrasta do 4 m. Kwiaty
m a liczne, małe, motylkowate.

^JS£>' Przydatna do okrywania balustrad,
parkanów i altan.

100gzł6, 10gzł0,70 Porcjazł0,25
HUPIUESJS JAH>©I«ICUS
Ghmiel japoński pnqcy. ozdobny, jednoroczny

(Japaoischer Blumen-Hopfen)
S Nadzwyczaj ładna i szybko rosnąca roślina S

Ma tę zaletę, że rośnie nawet w najgorszych
warunkach i na piaskach. Ozdobny jest ze

swych gęstych, silnie klapowatych — wycina
nych — liści, upstrzonych na piękny, srebrno-

marmurkowaty deseń lub w jednym zielonym
kolorze. Wysiewa się z początkiem marca do
doniczek w oranżerii lub ciepłym pokoju. Po

wzejściu i podrośnięciu roślinek można je z

początkiem m aja wysadzić n a przeznaczone
miejsca. Po ociepleniu się można też wysie
wać wprost do gruntu. Wzeszłe rośliny pozo
stawia się co 20 cm jedna od drugiej. — Służy
do szybkiego okryw ania gołych parkanów,
altan, balkonów itp. _____

3170. Humulus japonicus foliis variegatis.
Chmiel japoński pstrolistny, b. piękny.
10gzł1,— Porcja zł 0.20

3171. Humulus japonicus, zielonolistny.
10gzł0,90 Porcja zł 0,15



Wifec pncącif. wusofii
dorastający do 5 metrów.

(Schhngenóe £?Trichterwinóe .fWindling”.
Piękna i znana szybko rosnąca roślina, o licznych, drobnych

kielichowatych kwiatach. Wysiewa się od kwietnia do maja
w prost do gruntu. Kwitnie od lipca do późnej jesieni Wyborny
do obsiewania altan, balkonów i t p.

3175. Wilec pnący, w barwach mieszanych.
1kgzł20— 100 gr zł 2,20
10gzł0,45 Porcja zł 0,15

3176. Wilec cesarski, wielkokwiatowy w n aj
piękniejszych barwach mieszanych i o

dużych, pstry ch liściach.
100 g zł 3,— 10 g zł d,60 Porcjla zł 0,15

3178 Lophospermum scandens. — Dwukwiat.

Ładny pnącz o sercowatych i ząbkowanych
liściach. Wysiewa się od połowy lutego do
marca w doniczki. Wymaga stałej ciepłej ho
dowli do czasu wysadzenia do gruntu (połowa
maja). Wyrasta do 3 m. Kwitnie długo o ład
nych okazałych, różowej barwy kwiatach.

1gzł1,20 Porcja zł 0,45
3180 Maurandia. Strójpłot ęftletterblume)
w różnych gatunkach mieszanych. Hoduje się
tak samo jak „Lophospermum”, wyrasta do
3 m. Kwiaty dość duże lejkowatego kształtu,
barw y lila-rózowej lufc białej, nadzw. ładne.

1gzł0,70 Porcja zł 0,30
3185 Mina lobata. Minawka.
Ładna i ciekawa roślina, wyrasta do 6 m,
kwitnie długimi rurkowatymi gronami o ja-
skrawo-pomarańczowo-żółtej barwie.

10gzł3.— Porcjia zł 0,25
3189 Thunbergia aiata. „Zamroka skrzydlata"
w różnych odmianach i barwach mieszanych.
Wysiewa się na wiosnę do doniczek lub skrzy
nek, zaś w połowie maja wysadza do gruntu.
Wyrasta do 2 m, kwitnie od czerwca do póź
nej jesieni. Kwiatostan ma podobny do „Wilca
pachnącego”, lecz o bardziej jaskrawych bar
wach. Przydatna do okien i werand.

10gzł1,60 Porcja zł 0,25

Łaifiągrus Saśifolius
ZImofrwala wyczka kwiatowa

szerokolistna bukietowa,
zimująca w gruncie przez w iele lat.

{fperennierende ^lumen-ODtcken).
Ładna rasa trwałych, szerokolistnych grosz

ków pachnących, silnie pnących — wyrasta
jących do 3 m. Wysiewa się od kwietnia do

sierpnia, kwitnie jeszcze w tym samym roku
od lipca do września — zależnie od pory wy
siewu. Nadaje się znakomicie do okrywania
parkanów, altan, piramid itd.

9łaz zasiana rośnie i kwitnie z roku na rok
t m r coraz•piękniej i obficiej. Odradza się co

rocznie z korzenia.

3221. Biała Perła, wielkowiatowa, biała

10gzł1,60 Porcjla zł 0,40
3222. roseus, różowa.

10gzł1,50 Porcja zł 0,35
3223. atropurpureus, ciemno-czerwona.

10gzł1,50 Porcja zł 0,35
3224. Barwy mieszane. 100gzł8,—

10gzł1,20 Porcja zł 0,20
' 11 3232*

Pełnokwiatowy nisko •rosnący

Groszek pachnący „Cupido"
w rozmaitych barwach mieszanych.
OJDyborny do obsiewania rabatek kwiato

wych względnie brzegów trawników, wzdłuż
ścieżek w ogrodach lub parkach położonych.

-<Ó98T' OZajlepsza inajłatwie/sza odmiana do
hodowli pokojowe/ w doniczkach, skrzynkach
w oknach lub na balkonach.

100 g zł 2,60
Porcja zł 0,15

1kgzł23,—
10gzł0,40
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Wyczka wonna — wielkokwiatowa
(Rieseoblnmige wohlriechende Edelwicken).

EMF* Zaleca się zasiewy groszków
pachnących chronić przeó ptactwem.

SPECJALNE MIESZANKI______
3225. ECKFOROA) odmiany mies ane

1.kg zł 8— 100 g zł 1,20
10gzł0,20 Porcja zł 0,10

3230. S P E N C E R A . Mieszanka najnowszych
wielkokwiatowych odmian.

1kgzł12,— 100 g zl 1,60
10gzł 0,25 Porcja zł 0,15

29. Mary Pickford, kremowo-różo-

wy z delikatnym łosos. odcień. |

100gr 9,— 10gr 1,20 Porcja 0,30
30. Vermilion Brillant, szkarłatny. |

Posiada najwięcej połysku ze

wszystkich szkarłatnych odm. f

100gr 10,— 10 gr 1,30 Porcja 0,35

Ł a f l i o r i i s oflerclmnranflillorns
GROSZEK PACHNĄCY
CDUM fCD A odmial|ywielkokwiatowe wod-
U l u N L Ł K A dzielnych gatunkach i kolorach

100 nr | lu gr |Poicja

1. America Spencer, biały, czer- z1° *ych
wono nakrapiany . . . . 6 080 020

2. Aurora Spencer, cielisty, różo
wo poplamiony . . . . . a 1,— 0,25

3. Colne Valley, jasno-nieb. o po
dwójnych skrzydełkach kwiat. 8 — 1 — 0.25

4. Commander Godsall, ciemno- ’

niebieski ....... 5,— 0,60 0,20
5. Crimscn King, ciemno-szkarł. . 6, 0,80 0 20
6. Gloriosa, pomarańczowo-szkarł. 6,— 0^80 0*20
7. Doris, łososiowo-różowy o kre- * ’ ’

mowym odcieniu, falisty . . 5 — o,60 0,20
8. Florence Morse, delik. różowy,

f a l i s t y ......................................... 8,— 1,— 0,25
9. Frank Dolby, porcel.- niebieski 6,— 0,80 0,20

10. Helen Lewis, łosos. - karmazyn. 7,— 0,90 0,25
11. John Ingmann, lśndąco-karmin. 6,— o,80 0,20
12. King Edward Spencer, szkarł. 7,— 0,90 0,25
13. Lord Nelson Spencer, c.-nieb. 10,— i '20 0,30
14. Mrs. Collier, kremowy, wspan. 10,— 1,20 0,30
15. Mrs. Tom Jones, czysto-lazur. 8,— 1,— 0,25
16. Nora Uwin. czysto-biały . . 10,— 1,20 0,30
17. Othello, ciemno-karmaz.-brun. 8,— 1,— C,25
18. Paradiss - Hrabina Spencer, róż. 4,— 0,50 0,15
19. Picture, krem. z róż. nalotem 6,— 0,80 0,20
20. Powerscourth, lawend.- nieb. . 8,— 1,— 0,25
21. Royal Scot, lśniąco-szkarłatny 8.— 1,— 0,25
22. Royal Purple, jasno-fioletowy . 8,— 1,— 0,25
23. Senator Spencer, czekoladowy . 6,— 0,80 0,20
24. Iplendour, ciemno-brązowy . 5,— 0,60 0,20
25. Primrose Spencer, żółty, z bia

łym odcieniem . . '. . . 6,— 0,80 0,20
26. Thomas Stevenson, pomarań-

czowo-szkarłatny, falisty . . 5,— 0,60 0,20
oo biały z róż- odcieniem . 6,— 0,80 0.20

Wbite Spencer, czysto-biały . 6.— 0,60 0.20

Lalhyrus odoroiu

Groszkipachncące.
Wczesne — zwane zimą — kwitnące.

(Fruhbluhende Weihnachts-E delwicken).

OJJysiane do doniczek w styczniu-lutym, a w marcu —

kwietniu wysadzone do gruntu, kwitną o 2 —3 tygodnie wcze
śniej od innych. <£>oza tym zaleca się je wysiewać jesienią
pod szkłem, w orai.żerii lub t. p. pomieszczeniu a wtenczas
można mieć przez całą zimę stale kwitnące groszki pachną
ce. Jłwitną zazwyczaj po 2 miesiącach.

3234. Apollo o barw ie różowej begonii.
3235. Pochodnia, łososiowó-pomarańczowy.
3236. El Dorado, jiasno-pomarańczowy.
3237. Grenadier, szkarłatny, połyskujący.
3238. Kanarek, kanai kowej barwv.
3242. Oriental, żółiy.
3243. Pal, karmazynowo-różowy.
3244. Czerwony ptak, ciemno-karmazynowy.
3245. Śnieżna wieża, czysto-biały.
3246. Treu Blau, jasno-niebieski.
_J®F"Każdr odmiana i barwa od^zielnie^ht

100 g zł 10,— 10 g zł 1,30 Porcja zł 0,40
3250. Barwy mieszane.

100gzł9,— 10gzł1,20Porcjazł0,30
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TROPAEOLIIM

3220. T ropaeoium Canariense
Nasturcja kanaryjska zwana „Wtóc z ęgą1'

Nadzwyczaj ładna odmiana o cienkich,
pełzających łodyżkach roślinnych, dorasta
jących do 5 metrów — rozpiętości w promie
niu. Uliistnienie m a drobne, kwiaty liczne,
w ystrzępione w dziwacznej! formie o złoto-

żółtej barwie. Godna rozpowszechnienia.
10gzł6,— 10 g zł 0,90 Porcja zł 0,30

Nasturcja pnąca - balkonowa

(Rankende Kapuziner-Kresse).

Tropaeoium Lobbianum
Nasturcja Lobb’a, wijąca, szybko rosnąca.

Odmiany tej rasy wyróżniają się silnym wzro
stem. Kwitną dość wcześnie do późnej jesieni.
Liście m ają lekko.wycinane. Dorastają w cią

gu lata do 5 m wysokości.
3190. MIESZANKA RÓŻNYCH ODMIAN.

1kgzł8,— 100 g zł 1,20
10gzł 0,30 Porcja zł 0,15

3191. cardinale, ciemno-szkarłatna, piękna.
* 100gzł2,50 10gzł0,40 Porcjlazł0,20

Tropaeoium majus
Nasturcja okazała, wysoka, dorasta do 2K m.

Gatunek ten jest w hodowli najwięcej roz
powszechniony. Łodygi m a długie, silne i pło
żące się. Liście duże, okrągło-tarczowe, b a r 
wy zielonej z marmurkowym deseniem. Kwit
nie bardzo obficie o dużych kwiatach.

3200. MIESZANKA RÓŻNYCH ODMIAN.

1kgzł 10,— 100 g zł 1,40
10gzł0,30 Porcja zł 0,15

3204. coccineum, szkarłatna.
100 g zł 2,— 10 g ził 0,40 Porcjla zł 0,20

Tropaeoium majus nanum
Nasturcja okazała, niskorosnąca, przydatna

do obsadzania brzegów rabatek.

Wyrasta do 30 cm, — rośnie w gęste, pół
koliste kępki o licznych pięknych kwiatach.

3210. „Empress of India”, o ciemnych liściach
i ciemno-purpur. kwiatach.
100 g zł 2,60 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,20

3212. Scarlet coccineum, ognisto-czerwona.
100g zł3,— 10gzł 0,60 Porcja zł0,20

3213. Królowa karłowych. Nasturcja najniż
sza o wspaniałej szkarłatnej barwie.

10gzł3,— 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,20
3214. atropurpureum, ciemno-purpurowa.

100 g zł 2,40 10 g zł 0,40 Porcja zł0,20
3215. Tom Thumb, odmiany mieszane.

100 g zł 2,— 10 g zł 0,30 Porcja zł0,15
- 3218. —i

Tropaeoium
Lobbianum compacłum „Liliput"

Nasturcja Lcbb‘a, niska, ciemnolistna
o bardzo ładnych kwiatach w barwach mie
szanych — dorasta tylko do 25 cm.

100gzł3,— 10 g zł 0,60 Porcjla zł 0,20

3219.

Tropaeoium-Nasturcja
Mieszanka wszystkich odmian.

1kgzł7,— 100 g zł 0,90 10gzł0,20
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Tropaeolum majus florę pleno
Nasturcja P"3ca pefnokwiatowa

Bardzo ładne nowe odmiany o gęsto pełnych
i przyjemnie pachnących kwiatach, — dominujących
znacznie ponad ulistnieniem całej rośliny. Mogą
być hodowane w dużych doniczkach i skrzynkach
kwiatowych.
3187. Słoneczny połysk, cytrynowo-źółta, silnie wo

niejąca.
100gzł4,— 10gzł0,60 Porcja zł 0,25

3188. Szkarłatny połysk, pomarańczowo-szkarłatna,
prześliczna.
100gzł4,— 10gzł0,60 Porcja zł 0,25

3189. Nasturcja pełna, odmiany mieszane.

100gzł3,— 10gzł0,50 Porcjia zł 0,20

Nasiona roślin kwiatowych
ampułkowych — zwieszających sio

Wszystkie gatunki podane w tym dziale mogą
być z łatwością hodowane w doniczkach w pokoju.

3252. Campunula fra-
gilis. Dzwonek

zwieszający się —

pięknie niebieski.
’

Łatwa roślinka do
hodowli w pokoju.

1 gram zł 5,—
Porcja zł 0,50

3253.
Campunulaspecu-
lumprocumbens
Dzwonek rozłożysty w

barwach mieszanych. —

Wyrasta do 10 cm.

10grzł2.—
Porcja zł 0,25

3255. Convolvulus mauńtanicus. Powój ozdob
ny o 15 cm wzroście, niebiesko-kwitnący
— doniczkowy. 1 g zł 0,50 Porcja zł 0,20

3260. Fragaria indica. — Poziomka indyjska,
ozdobna, tworzy małe, dzikie, czerwone

grona owocowe, które są jejl ozdobą. Ro
ślina ampułkowa.
1gzł0,50 Porcja zł 0,20

3270. Fuchsia procumbens. ULanka rozłożysta
drobniutka. Parcja zł 0,60

3275. Isolepis gracilis. Sitowina (czyli Włoski
M. Boskiej!). Wyrasta w delikatne ni
teczki, spadające w kaskadę do 65 cm.

Hodować stale w doniczkach w pokoju
lub na werandzie, luhi wilgoć.

Porcja zł 0,60
JCo&etia tkwj&risla p e n d u f a

Stroiczka doniczkowa pnąca.

Wyborne i łatwe odmiany do hodowli w po
koju. Hodować można o każdejl porze roiku.
Kwitną nadzwyczaj obficie.
3280. Hamburgia, jlasno-niehieska.

1gzł 0,70 Porcja zł 0,30
3281. Saphir, ciemno-nieib. z biały m oczkiem.

1gzł1,20 Porcja zł 0,40
3282. Amanda, różowo-111a *z amarantowym

odcieniem.
Igzł1,50 Porcja zl 0,50

3384. Odmiany mieszane.

1gzł0,60 Porcja zł 0,20

3278. Linaria cymbalaria. L nian ka trwała, do
rastająca do 30 cm — o wdzięcznych, lila

barwy kwiateczkach. Poza tym jest
przydatną również n a obsiewki ogródków
skalnych.
1gzł0,50 Porcja zł 0,20

3285. Lotus mascaensis. Koniczynka srebrno-
listna o k an arko wo-żółtym kwieciu.
100 ziarn zł 2,— Porcjia zł 0,30

3290. Medeola asparagoides. Przekwitnica. Wy
borna, pnąca, nadzwyczaj ozdobna ro
ślina, wyrastająca do 2 m. Przekwitni
ca posiada delikatną, w ijącą się łodyż
kę, obrośniętą mnóstwem, pięknie zie
lonych, delikatnych listeczków, podob
nych do ulistnienia szparaga ozdobne
go lub mirtu. W bukieciarstwie jlest
bardzo poszukiwaną i cenioną. Wybor
na na podkładkę do bukietów.
10gzł2,50 Porcjia zł 0,30

33UU. Mesembrianthbmum cordifolium follis
variegat. Przypołudnik o pstrych li
steczkach i róż.- purpurowym kwieciu.

1g zł1,60 Porcjia zł 0,50
3310. Mimulus moschatus. Piżmo pachnące

0 żółtych kwiatach. — Listeczki tej ro
ślinki wydają silny zapach piżma.
1gzł1,— Porcja zł0,40

3319. Passiflora grandiflora alba. Męczennica
lub kwiat Męki Pańskiej,, o wielkich,
białych kwiatach. Ładna pókojowa, ob
ficie kwitnąca roślina.

10gzł1,50 Porcja zł0,25
3320. Passiflora coerulea grandiflora, niebieska

1gzł0,70 Porcja zł 0,30
3325. Saxifraga sarmentosa. Judaszowa broda.

Roślina niriowata, 30 cm wzrostu, wy
dająca długie, elastyczne — zwieszające
się biało-szare nitki, obrośnięte — rzad
ko — małymi, owalnymi listeczkami.
100 ziarn zł 5,— 10 ziarn zł 0,60

3830. Tradescantia discolor. — Trzykrotka
o listkach podłużnych, mięsistych, wie
lobarwnych. Rośnie wszędzie, lubi chłod
ne pomieszczenie Porcja zł 0,40
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Ifrawlci ozJobne i iiultielowe
Przydatne do robienia suchych wieńców i bukietów,

zwłaszcza jesienią i zimą.

(Samen v. Ziergrasern f. trockene Buketts).

Odmiany oznaczone literą T są trwałe i zimujlą
w gruncie, — oznaczone literą D mogą być hodowane

w doniczkach, — oznaczone literą L są odmianami
letnimi (1-roczne).

3340. Agrostis nelubosa. Mietlica bukietowa, puszysta,
L 30 cm wzrostu — (Straussgras).

10gzł2,— Porcja zł 0,25
3341. Agrostis pulchella. Mietlica bukietowa, nadzwy-

L czaj drobniutka.

10gzł2,40 Porcja zł 0,30
3342. Andropogon argenteus. Trawcza broda, sreb-rzy-

T sta, do grup — (Bartgras).
10gzł3,50 Porcja zł 0,35

3344. Arundo donax. Trzcina ozdobna. W yrasta do
T 2)4 m. (Pfahlrobr oder Wasserrohr).

10gzł1,60 Porcja zł 0,20
3346. Briza maxima. Drzączka wielkokŁosowa, dobra

L do suchych bukietów — (Zittergras).
10gzł0,70 Porcja zł 0,20

3348. Briza minima. Drzączkadrobnokłosowa, deli-
L katna, do suchych bukietów.

10gzł0,70 Porcjla zł 0,20

maruna p '/im ^

3398 1

{frawwbi ozdobne
w różnych mieszanych gatunkach
Wyborne do wyrobu suchych wień

ców i bukietów zimowych.
100gzł5,—

10gzł0,70 Porcjla zł 0,15

Gynerium argenteum ro-

fieum,Paropasówka ozdobna

(Pampasgras)
10gzł2,- Porcja zł 0,25

Stipa pennata
Ostnica pierzasta

(Federgras)
Wyborna do suchych bukietów

10gzł5,20 Porcja zł 0,40

3350. Bromus brizaeformis. Sto-
L kłosa drzączkowa, do suchych

bukietów (Trespe).
10gzł0,50 Porcja zł 0,15

3352. Coix Lacrymae. Łza Hioba
L (Hiobstrane).

10gzł0,50 Porcja zł 0,15
3353. Elymus giganteus. Jęczmion-

L ka elbrzymia, trwała, do

gr „p (Haargras).
10gzł1,60 Porcjla zł 0,25

3355. Eragrostis elegans. Miłostka
L wspaniała, do suchych bukie

tów (Liebesgras).
10gzł1,— Porcja zł 0,20

3358. Erianthus ravennae. Włoso-
D kwiat wysoki, posiada liście

długie, wąskie, lancetowate.

Łodyżki kwiatowe m a zakoń
czone wiechowatym kwiat.
(Wollgras).
10gzł1,— Porcja zł 0,20

3360. Eulalia japonica zebrina.
T Trawa dekoracyjna, trwała,

wyrasta do 80 cm, wydaje
mnóstwo łacnych łukowa
tych liści o pięknym zabar
wieniu.

10gzł1,60 Porcja ż1 0,25
3361. F^stuca glauca. Kostrzewa

T modra, zimotrwała nadzwy-
czajl piękna i ozdobna, przy
datna do obsadź, kwietników

(Blaues-Schwingelgras).
10gzł2,40 Porcjla zł 0,30

3362. I Festuca procumbens. Kostrzewa
L ł roczna, niziu*ka dobra do obwódek

3363. j- Gymnothris latifolla. Jedwabiec
DJ piękny, 1Ug zł 2. Porcja złO25

3370. Hordeum jubatum. Jęczmień
L grzywiasty, trw ały, dobry do

bukietów .

10gzł1,80 Porcjla zł 0,25
3380. Lagurus ovatus. Dmuszek ja-

L j.owaJy lub ogoniasty. — Wy
borny do suchych bukietów

(Samimetgras).
10gzł1,— Porcja zł 0,20

3383. Panicum plicatum (palmifo-
D lium). Proso ozdobne, do

niczkowe (Zier-Hirse).
10gzł5,30 Porcja zł 0,45

3384. Panicum tonsum. — Proso
L jlednoroczne ozdobne, do h o

dowli gruntowej!.
10gzł2,— Porcja zł 0,25

3385. Pennisetum longistylum vil-
L losum. Ostnica wysoka, pam-

pasowa, Jednoroczna.
10 g zł 1,40 Porcja zł0,25

3393. Uniola latifolia. Obiedka, o-

T zdobna z szerokich, pięknych
liści, wyrasta do 120 cm. Ład
na grupowa trawka ozdobna
i bukietowa.

10gzł1,40 Porcja zl 0,30
3395. Zea japonica foliis variegatis.

L Kukurydza ozdobna japoń
ska, pstroliistna.
10gzł0,60 Porcja zł 0,15

3396. Zea japonica ąuadricolor per-
L fecta. Kukurydza Japońska,

ozdobna, niska, o liściach

żółto-różowych z ciemno
czerwonymi paskami. (Zier-
Mais). 100g zł6,—
10g zł0,70 Porcja zł 0,15
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Nasiona kwiatów dwuletnich i trw ałych
(Wysiewa się przeważni©

Dwuletnie kwiaty nazywamy te, które zo
stały latem wysiane i podhodowane: zimują
w gruncie pod przykryciem śniegu i kwitną
wiosną i latem w następnym roku, a po prze
kwitnięciu przeważnie giną.

Oznaczono znakiem =

od czerwca do sierpnia).
Trwałe — Wieloletnie czyli Byliny (Peren-

ne) należą do tych roślin, które wysiewa się
w ciągu lata, tj. od maja do sierpnia i hoduje
do jesieni, a przezimowane w gruncie pod śnie
giem, kwitną latem następnego roku i w cią
gu wielu lat coraz piękniej i obficiej.

Oznaczone znakiem X

Wysokość każdej odmiany jest podana w nawiasach ( )

A C H ILL E A Kichawiec dekoracyjny
(Schafgarbe)

Wyborny do tworzenia dużych grup i cięcia.
Achillea pfa.rmi.ca florę pleno „Perła“ o peł

nych baldachowych białych kwiatach. Wy
rasta do 60 cm.

10gzł8,— 1gzł1,— Porcja z:ł 0,40
Achillea eupatorium Parkers’a, o dużych brą-

zowo-żółtych baldachowych kwiatach na wy
sokiej, sztywnej łodyżce. Rozrasta

się bardzo szeroko (90 cm). W spaniała.
10gzł1,60 Porcja zł 0,25

3405.

X

AGROSTEMMA coronaria atrosangui-
neum. Kąkolnica ezkarłatno-czerw.

przydatna do bukietów (75 cm).
10gzł0,40 Porcja zł 0,10

l y H a l w
^ T wyiokie oełnokwiatouie

Półbylfna
(Stockrosenł

JSI?" Kwiat polskich ogrodów.

3408. Althaea hybrida semperflorens fi. pl.
Malwy jednoroczne — powtarzające
0' pełnych, pięknych kwiatach w

barwach mieszanych —'wysiewa się
w kwietniu, kwitnie w tym samym
roku od lipca do jlesieni (2 m).
10gzł1,20 Porcja zł 0,20

3409. MALWY TRYUMF. 3 8 ^ Nowa rasa

= wcześnie kwitnących malw dwuletnich
z bardzo ozdobną, falistą koroną kwiato
wą o nader wspaniałej grze kolorów.

10gzł1,50 Porcja zł 0,25
3410. MALWY SZKOCKIE, w ładnych miesza-

— nych odmianach. 100gzł4,—
10gzł 0,50 Porcja zł0,10

3415. I MALW".7 CHATERA, wielkokwiatowe,
— I w barwach mieszanych

^10gzł3j—^^^^^^^^PorcJazł0j35

3420. ALYSSUM saxatile. Smagliczka, niska,
X zioto-żólta. kwitnie wczesną wiosną óo

końca maja. (Dobra óo przybierania ogród
ków skalnych i dużych otwartych terasów.

OZależy do najpiękniejszych niskich

wiosennych kwiatów.

10gzł 1,50 Porcja zł 0,25
3422. ANEMONE coronaria z Caen. Zawilec
X pojedynczy w odmianach i barwach mie

szanych (30 cm).
10gzł 1,50 Porcja zł 0,25

3423. ANEMONE coronaria St. Brigid. Zawi-
X lec półpełny wielkokwiatowy.

10gzł 3,— Porcja zł 0,35

Aquilegia ° f|iki wysokie
(Akelei oder Hahnensporn).

3425. coeruleą. Orlik wielkokwiatowy, błękitny
X o białym środku (70 cm).

10gzł10,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,60
3428. coeruleą florę roseo, o pięknym różowym
X kwieciu z białym środkiem (75 cm).

10gzł10,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,60
3430. coeruleą hybrida, o dużych, pojedyńczych

kwiatach w barw. mieszanych (75 cm).
10gzl3,50 Porcjla zł 0,25

3432. glandulosa vera, olbrzymiokwiatowy,
X ciemno-niebieski z białą koroną.

1gzł7,— Porcja zł 2,50
3434. Skin^ni. Orlik ostrogowy, pomarańczowo-
X szkarłatny, nadzwyczaj piękny (75 cm).

10gzł11,— 1 g zł 1,30 Porcja zł 0,65
3435. chrysantha, pojedyńczy, długo-ostrogo-
X wy, o dużych, żółtych kwiatach (9 cm).

1gzł1,— Porcja zł 0,50
3436. chrysantha, florę pleno, pełny (90 cm).
X 1gzł1,20 Porcją zł 0,60

3437. chrysantha, odmiany długo-osfrogowe
pełne i pojedyncze razem zmieszane

10gzł1,20 Porcjla zł 0,15
3440. vulgaris florę pleno alba. Pospolity, peł-
X ny, o czysto-białych k wiatach (75 cm).

Bardzo ładny, łubiany gatunek.
10gzł2,50 Porcjla zł 0,30

3445. ORLI HI
pełne a pojedyncze w różnych
piąknych odmianach mieszanych
100gzł3,—10gzł0,40Porcja zł0,10

3446. ARABIS ALP1NA. §ęsiówka (§ansekresse)
X niska, 30 cm zwrostu, trwała, dobra na

obwódki. J^witnie wczas na wiosnę — oó
kwietnia óo sierpnia o licznych drobnych
biatych kwiatach zebranych w kłosy.
10gzł1,50 Porcja zł 0,25

3449. ARMERIA formosa hybrida. — Gwoździ
ki trawnikowe, darniowe, niskie, o licz
nym trawiastym ulistnieniu i obficie

kwitnących pałeczkowatych kwiatach w

odmianach mieszanych. Kwitną od kwie
tnia do maja (60 cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,30

3450. ARMERIA maritima splendens, o świe-
X cąco-karmmowych kwiatach — wyrasta

jących do 20 cm zaledwie.
1gzł1,— Porcja zł 0,50
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3452. ARNICA MONTANA. Kupalnik leczniczy — pachnący — złoto-żółty, kwitnie od majta
X do sierpnia. Piękna roślina skalna. W yrasta do 50 cm. 10gzł2,— Porcja zł 0,25

Astry zim otrwałe glEeiskig
trwale — nisko rosnące (Sternblume oder Alpeoaster),

3453. Aster alpinus. Gwiazdosz alpejlski, jiasno-
X niebieski. Tworzy gęste i szerokie, mocno

rozgałęzione darniny o wąskich, dość

długich listkach. — Kwitnie począwszy
od maja, wyrasta tylko do 20 cm.

X 10gzł5,-— Porcja zł 0,40
3454. Aster alpinus, odmiany mieszane.

10gzł6,— Porcjla zł 0,45

Astry zim otrwałe „MARCINKI**
JHieszance najnowszych odmian.

Bardzo wysokie, kwitną od września do mrozów

Znakomite na cięty materiał

3455. I Mieszanka różnych nowych odmian.
^ I 10gzł7,— Porcja zł 0,50

3457. ASTILBE Arendsii Gloria. (Prachtspire).
X Tawuła ozdobna. Kwitnie od czerwca do

sierpnia, kwiaty miotełkowate, ciemno-
lila - różowe, przydatne do bukietów.

Wyrasta do 60 cm Porcja zł 1,20
3458. AUBRETIA deltoidea hybrida grandflora.

X Zagrom w odmianach mieszanych. Służy
do obsadzania ogródków skalnych. Wy
rasta tylko do 15 cm.

10gzł6,— Porcja zł 0,40

BEUIS
pełno^iriaforre

(§ansebliimchen oóer (Causendschónchen).

| 3459. Mieszanka przeróżnych odmian.

i= 100gzł5,— 10'g zł 0,60
Porcjia zł 0,10

3460. 1 Schneeball, pełne śnieżno-białe.
; 3465. \ Longiellow, pełne, ciemno-różowe.

= ] 10g zł 2,60 Porcjla zł 0,20

Sellis perennis ffl. pl. monstrosa.
Stokrotki pełne olbrzymiokwiatowe.

3470. Monstrosa alba, olbrzymie, białe.

3475. Monstrosa rosea, olbrzymie, różowe.

|= 10gzł5,— 1gzł0,70
1, Porcja zł 0,40
I 3476. Monstrosa, olbrzymie, mieszane.

= 10 g zł4,— 1 g zł 0,60 Porcjia zł 0,35

fSdlisperennis/lore pleno
monsirosa —tu&ulosa

Stokrotki pełne olbrzymiokwiatowe, lekko rurkowane.
3477. Bernina, białe — w przekwicie różowe.

10 g zł18,— 1g zł2,— Porcjia zł 1,20
3478. Aetna, ciemno-czerwone, oryginalne

10gzł10,— 1 g zł 1,20 Porcjla zł 0,60
i 3479. Mcnterosa, czysto-różowe, piękne.

10 g zł18,— 1g zf2,— Porcjla zł 1,20
§3482. Rurkowane, barwy mieszane.

10gzł12,— 1 g zł 1,40 Porcja zł 0,80

CAMPANULA MEDIUM
Dzwonki wielkokwiatowe, bogato kwitnące

Odmiany pojedyncze wielkokwiatowe

(Einfache grossblumige Glockenblumen).
3485. alba — białe Im - iton
3488. rosea - różowo 10 .a

3490. lilacina - lila 1 PorcJa zl °’20
3495. Mieszane. 10 g zł 0,80 Porcja zł 0,15

Odmiany pełne wielkokwiatowe

(Gefullte jrossblumigp Glockenblumen).
3498. alba — białe 1 ni *>/o
3500. rosea — różowe i p0,rcja 030
3503. lilacina - lila ) Porcja 030
3506. mieszane. 10 g zł 2,— Porcjla zł 0,25

3507.

tampanulapetnaipojedyncza
w różnych odmianach razem zmieszanych.

100 g zł 6,— 10 g zł0,70 Porcja zł 0,10
3508.

Campanula medium calycanfihema
Dzwonki lichtarzowe podwójnokwiatowe,

nadzwyczaj efektowne. Posiadają dzwonkowa
te kwiaty, które u podstawy kwiatostanu są
otoczone szeroko rozw artym kielichem.

Wspaniała mieszanka najładniejszych barw.

10gzł2,60 Porcja zł 0,35
3510.

Campanula pyramidalis
Dzwonki stożkowate, pojedyncze, w ysokie.

Bardzo ozdobne i bogato kwitnące w prze
różnych barw ach mieszanych. (140 cm).
10 g zł 2,—__________________P o rcj a zł 0,25

3515. Campanula carpatica. Dzwonek karpacki
— karłowaty — 45 cm wzrostu. Kwitnie

bardzo obficie w ciągu całego lata o ła
dnych niebieskich kwiatach.
10gzł1,60 Porcja ził 0,20

3518. Campanula speculum. „Zwierciadło We-
— nery“. Dzwonki niskorosnące o kwiatach

drobnych, niebieskich. Dobra obwódkowa
odmiana do obsadzania rabat z kwiatów

zimotrwałych (25 cm).
10gzł1,- Porcjia zł 0,15

3520. Campanula Persicifolia grandillora. —

— Dzwonek brzoskwiniowolistny, wielko
kwiatowy, pojedynczy, w ładnych bar
wach mieszań. Śliczny gatunek. (75 cm).
10gzł2,50 Porcjla -zł 0,30

3522. CENTAUREA argentea vera — candidis-
X sima. Ulubiona i trwała roślina o liściach

srebrzysto-białych. Służy do obsadzania
kwietn. i ogródków skalnych (25—35 cm).
10gzł2,50 Porcjla zł 0,20

3523. CENTA j REA montana. Bławat zimo-

trwały. o dość dużych ciemno-niebieskich
kwiatach. Piękny i obficie kwitnący (60
cm). 10gzł1,30 Porcjia zł 0,20



^ Cheirantims Allionii
Lak syberyjski — trwały — wspaniały

Wyrasta do 45 cm, tworząc gęste kiście po-
marańczowo-żółtych wonnych kwiatów. Przy
datny do obsadzania grup z kwiatów zimo-

trwałych. 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,10

3525. CHELONE barbata hybrida. — Żółwik
X brodaty o drobnych, rurkowanych

kwiatach w barwach miesz. (120 cm).
10gzł1,20 Porcja zł 0,20

3527.
X

CLEHB/HTB&
&on>o#nifir zimotrwahyi

piękne odmiany mieszane.

Wyborny, dość wysoki (150 cm) gatunek,
o ładnych kwiatach. Służy do obsadzania al
tan, balustrad, piramid itp.

10gzł3,20 Porcja zł 0,40

3528. CONVALLARIA m aj alis . Konwalia
wonna wielkokwiatowa (Maibluime).
10gzł7,— 1 g zł 0,90 Porcja zł 0,50

3530. €oweopsisgrandiflora C & niośtep etk
Wielkokwiatowy, trw ały o pięknych, bogato kwitnących, złocistych kwiatach. Stanowi ||

pierwszorzędny materiał dobukietów i zdobienia wazonów, kloszy itd. Wyrasta do 90 cm.

Kwitnie w czerwcu.
_____________________

10 g zł 0,80___________________________P o rcj a zł 0,15

DELPHINIUM Perenne Ostróżki zimotrwale
Ostrólki wysokie wielkokwiatowe

3535. formosum, tworzy okazałe kiście kwia-
X towe o barw ie ciemno-niebie.sk. (140 cm).

10gzł5,80 Porcjla zł 0,35
3537. nudicaule, szkarłatna, wspaniała (75 cm).

X 10gzł7,— 1 g zł 0,65 Porcja zł 0,45
3538. sulphureum „Zalil”, siark. - żółta (150 cm).
X 1gzł1,20 Porcja zł 0,70

DelpBwinBum sluense
Ostróżki chińskie karłow ate

— wyrastaja do 40 cm. —

3539. pumilum albi m, biało-kwitnące.
X 10gzł 1,80 Porcjia zł 0,20

3540. pumilum coerulaum, jasno-niebieskie.
X 10gzł 2,20 Porcjia zł 0,25

3541. Niebieski karzeł, ultram aryn. (30 cm).
X 10gzł 2,20 Porcjia ził 0,25

3542. Odmiany i barwy mieszane. (90 cm).
X 10gzł 1,60 Porcja zł 0,20

i^T 7-go cserroco 1939 w.
wychodzi z druku mój

NOWYCCNilK BYLIN
ł <p. zainteresowanym wysyłam gratis t

Delphinium elatum hybridum
Ostróżki wyniosłe, bardzo wysokie.

3543. Pojedyncza, wysoka, mieszana (180 cm).
X 10gzł1,50 Porcja zł 0,20

3545. Pełna, wysoka, mieszana (180 cm).
X 10gzł3,60 Porcja zł 0,40

~_/R LODOWIEC (Eisberg), wspaniała no-

w wość o czysto-białych kwiatach. Wy-
rasta do 120 cm. Tworzy 30 cm dłu
gie, sztywne szypułki kwiatowe, po
kryte gęsto użymi, białymi dzwon
kami. Posadzone na tle jasno- i
ciemno-niehieskich odmian, w ytwa
rzają miły kontrast.
10gzł3,— Porcja zł 0,35

3547. Belladonna, pojedyncza, o jasno i ciem-
X no-niebieskich odcieniach. W yrasta do

180 cm. 10gzł0,50 Porcja zł 0,10
3548. Mieszanka różnych pełnych i pojedyn

czych odmian.
100gzł4,— 10 g zł 0,50 Porcja zł 0,10

Dianfłius barb afus zw. brodatymi lub kartuzami

{tBart-oóer Stecnnelken)

Odmiany pełne.
3555. Mies ane 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,20
3556. Białe 10g zł 2,50 Porcja zł0,30
3557. Różowe 10g zł 3,— Porcja zł 0,35
3558. Krwiste 10 g zł 2,50 Porcja zł 0,30

Odmiany pojedyncze.
3560. Mieszane 10 g zł 0,60 Porcja zł 0,15
3566. Białe 10 g zł 0,90 Porcja zł 0,15
3567. Różowe 10 g zł 1,40 Porcja zł 0,20
3568. Szkarłatne 10 g zł 1,20 Porcjia zł 0,20
3569. Dianthus barbatus oculatus marginatus

= grandifłorus. — Gwoździki brodate o du
żym, pięknym, oryginalnym kwieciu w

barwach mieszanych.
10gzł1,20 Porcjia zł 0,20

3570. Mieszanka wszystkich pełnych i pojedyn-
= czych odmian. 100gzł3,—

10gzł0,40 Porcjia zł 0,10

Dianthus plumarius
9n>ośdzifti pierzaste

sim otrirałe silnie pacfinqce

(Wohtriechende Feder-Nelken).
3600. semperflorens, powtarzające, pełne i po-
X jedyncze, razem zmieszane.

10gzł2,60 Porcjla zł 0,25
3603. Pełne, białe, silnie pachnące.

X 10gzł7,— <gzł1,— Porcja zł 0,65
3605. Pełne i póipełne, razem zmieszane.
X 10gzł3,20 Porcjla zł 0,30

3610. Pojedyncze, różne barwy mieszane.
— 10gzł0,80 Porcja zł 0,15

3611. ERFURCKIE, karłowe, (Erfurter Zwerg),
X pełne, mieszane, dorastające do 25 cm —

przydatne do obsadź, ogródków skalnych
10gzł3,60 1gzł0,50 Porcja zł0,35
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Gwożdiiki ogrodow e 2-letnie pełne, pachnące (Garten - Nelken)

Wszystkie gwoździki dwuletnie wysiewa
się w chłodnym inspekcie od maja do sierpnia
— zimują w gruncie, kwitną w następnym
roku bardzo obficie — od czerwca do lipca.

Gwożdiiki holenderskie
(wysokie 70 cm) silnie pachnące

Kwitną w połowie czerwca

3571. Białe 10 g złó,— 1gzł0,70
— Porcja zł 0,50

3572. Różowe 10gzł5,— 1gzł0,70
= Porcjia zł 0,50

3573. Czerwone \
= 110gzł6,- 1gzł0,80

J 3574. Żółte j Porcja zł 0,60

3575. H Gwoździki holenderskie mieszane.

= I 10gzł4,201gzł0,50Porcja zł0,40

Gwoździki wiedeńskie, karłowe
najwcześniejsze — pełne — pachnące

Wyrastają do 50 cm — są bardzo łubiane.

Jćwitną w początkach czerwca

(Wiener friiheste Zwerg-Nelken)
3580. ■ Gwoździki wiedeńskie, mieszane.

I 10gzł3,60 1gzł0,50 Porcjiazł0,40

3581. Othello, ciemno-czerwone.
— 10gzł6,— 1 g zł 0,80 Porcjia zł 0,50

3583. Różowe (Morgenroie) 1 *9f q7n
3585. Białe ] pJ cjl 0;45

3582. Uowe Gwoździki wiedeńskie karłowe
„Profesor Malmgreen"

o wspaniałej ceglasto-czerwonej bar- |||
wie z lekkim matowym połyskiem. I

Najwcześniejsze ze wszystkich wie-
deńskich odmian, pokupny gatunek. I

10gzł6,501gzł0,80Porcjazł0,50 ||||

3612. DICTAMNUS fraxinella. Dyptan
X jesienolistny, trwały o liściach

podobnych do jlesiona,, kwiaty
m a duże, piękne, ciem no-lila

barwy o silnej odurzającej woni

(120 cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,25

3613. DIELYTRA sp ectabilis (Dic- II
X I litra). Serce biskupie, zna- I

I na i powszechnie hodowa-
| na, piękna roślina trwała

I
o drobnych kwiateczkach I

w formie m ałych różowych I
serd tszek. Kwitnie od m a
jta do czerwca, wyrasta od li
60—90 cm.

1gzł3,50 Porcjia zł 0,50 '•

3620 DORONICUM caucasicum, Mar-
X garytka wiosenna, o dużych

żółtych kwiatach. Wyrasta do
40 cm. Porcjia zł 1,25

Gwoździki olbrzymiokwsatowe
odmiany wysokie i karłowe.

3577. Tryumf, w barwach mieszanych, piękna
— rasa o ślicznych, pełnych, olbrzymich,

silnie pachnących kwiatach.

10gzł15,— 1 g zł 1,70 Porcja zł 1,—
3578. Praskie, karłowe, wielkokwiatowe, bar-

— dzo wcześnie i obficie kwitnące w pię
knych barwach mieszanych.
10gzł5,— 1 g zł 0,65 Porcja zł 0,40

3579. Non plus ultra, wielkokwiatowe, jedne
= z najpiękniejszych gruntowych gwoździ

ków 9 ładnych odcieniach i barwach

mieszanych.
100 ziarn zł 3,80 10 ziarn zł 0,45

Gwoździki „Grenadin" pófwysokie
(Wohlriechende Granat-Nelken)

iWyrastają óo 50 cm. — kwitną wcześnie i bardzo obficie
z początkiem czerwca.

3590. Szkarlatno-czerwone, obficie kwitnące.
10gzł5,— 1 g zł 0,70 Porcja zł 0,40

3592. IIKról murzynów, ciemno-czerwone. II
3595. | | Mont Blanc, białe, średnio 1 ysokit. |E

□■P" Każda odmiana oddzielnie.

10gzł4,50 1gzł0,65 Porcjiazł0,40
Gwoździki Grenadin mieszane.

10gzł4,— 1gzł0,50
Porcjia zł 0,35

3621. DORONICUM pardalianches.
X „Złoty struś“. W yrasta do 80 cm.

Kwitnie nadzwyczaj bogate od
m aja do czerwca, wydając mnó
stwo złoto-żółtego kwieciu, n a

długich, dość sztywnych łodyż
kach. Wyborne do cięcia wiąza
nek i dekoracjii stołów

Porcja zł 1,20

DiyHaHs-ll/aparstnMca
wielkokwiatowa wysmukla „Gloksyniowa(i

Digitalis purpu reae Gloxiniaeflora

3614. alba, biała.

3615. rosea, róż wa

3616. purpurea, purpurowa.

3617 Barwy mieszane

l0gzłO,80 Porciazł0,t5

3618. Digitalis Monstrosa.Na-
= parstnica monstrualna,

wyniosła, w ładnych (
barw. mieszań. O statni'
kwiat u wierzchołka

gałązki wznosi się do

góry, jiest silnie roz
warty i lekko wystrzę
piony.
10gzł2,— Porcja zł0,30
DIGIIAUS

3619. Mieszanka wszystkich
odmian. 100gzł3,—
10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10

10gzł 1,20
Porcja zł 0,20



Gasilairfiies grondifloro
Dzianwa malowana dwuletnia (Malerblume)
3630. | Odmiany wielkokwiatowa,

|__16 S zł 0>50 Porcjia zł 0,10

3631. Bremen, wielkokwiatowa. Nowa i piękna
— bogato kwitnąca odmiana O' przecudnych

barwach — lśniąco miedziano-szkarłat-
nych z jasno-żółtawym odcieniem.

10gzł9,— Porcjla zł 0 ,5 0

3632. Burgundia wspaniała o winno-czerwo-
= nej barwie. Wyrasta do 75 cm, kwiaty

, m a duże, 7—8 cm średnicy.
10gzł2,— Porcjla zł 0,2 5

3633. regalis — Dzianwa królewska. Jedna
z najpiękniejszych nowych odmian, u

których to wielkość kwiatu osiąga 10—12
cm średnicy. Tło kwiatów m a złoto-żółte,
z ciemno-czerwonym środkiem. (90 cm).
10gzł 6,— Porcja zł 0,40

OA1UARP1A PHCYA
Dzianwa jednoroczna koszyczkowa - kulista

3634. Lorenziana, o kwiatach półpełnych trój
barw n ych — pąsowo-złoto-żółt. (60 cm).
10gzł 1,20 Porcja zł 0,20

3035. Chamaeleon, nowa odmiana o nadzwy
czaj pięknych i oryginalnych kwiatach,
ślicznej biało-żółto-czerw. b arw y . (50 cm).
10gzł 1,80 Porcja zł 0,25

3623. I EREMURUS, Igła Kleopatry, w najl-
XI nowszych odmianach miesz. (200 cm).

| 10gzł7,— 1gzł1,— Porcjla zł 0 ,5 0

3624. Erigeron grandiflorus elatior. Turzan lub
X Aster wiosenny, wspaniały, o wielkich

różowych kwiatach — wczesny. (60 cm).
10gzł 6,— Porcjla zł 0,45

3625. Erinus alpinus. Balsamówka alpejska,
X fioletowo-czerwona, roślina darniowo-

skalna, wyrasta od 8—15 cm. Porcja 1,50

Euphorbia lathyris. W ilczomlecz Hep" od stra- I

szający nornice. 10 g zł 2,— Porcjia zł 0,25 |

3628. Euphorbia polychroma. — Wilczomlecz,
X średnio-wysoki, kwitnie od majla do czer

wca o licznych żółto-czerwonych k wia
tach. 1gzł3,— Porcjla zł 0,75

3629. FUNKIA w odmianach mieszanych. (Ho-
X sta). Ślubojiawka o pięknym , ozdobnym,

zielonym lub żółto-białym ulistnieniu.
Dobra, grupowa, niskorosnąca roślina,
przydatna do obsadzania cmentarzy
10gzł7— 1gzł1,— Porcja z,ł 0,45

3636. GEUM ooccin eum „Goldball“. Gwoździk

korzeniasty o nadzwyczaj ładnych, peł
nych, rozłożystych złoto-żółtych, różycz-
kowo ułożonych kwiatach. (40 cm).
10gzł5,80 Porcja zł 0,50

3637. Geum coccineum florę pleno „Feuerball“.
X Gwoździk korzeniasty wielki, pełny,

szkarłatny. 10gzł4,— Porcja zł 0,35

3638. Geum coccin. atrosanguineum. Gwoździk
X korzeniasty, pełny, pomarańcz.- czerwony.

10gzł2,60 Porcjla zł 0,25
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Gladiolus gondayensis
JRieceii^i olfirsijmioftroiafoiwe

3639. i Mieszanka różn. najnowszych odmian.
| 10gzł5,— 1 gzł0,70Porcjlazł0,45

3642. HELENIUM autumnale hybridum nanum

X praecox. Dzielżan dekoracyjny niski —

wcześnie kwitnący — o barwach brązo
wych i ciemno-brunatnych dobry do cię
cia bukietów. (90 cm). Wspaniała
grupowa bylina. Porcja zł 0,60

3644.
X

HELIANTHUS, SŁONECZNIK TRWA
ŁY. Mieszanka pięknych odmian.
(120 cm).
10gzł6,— Porcjia zł 0,35

3654. Helleborus hybridus. Ciemiernik wcze-

X sny, w odmianach mieszanych. (45 cm).
1gzł1,20 Porcja zł 0,50

3657. Hemorocallis Middendorfii. — Liliowiec
X o kwiatach do lilii zbliżonych — barwy

zło to-żółtej!. (60 cm). Porcja zł 0,65

3660.
X

3664.
X

HESPERIS matronalis. — Wieczorni
ca damska o kwiatach pojedyn
czych, pachnących, fioletowej bar
wy. Wyrasta do 100 cm. (Nachtviole)
10gzł0,40 Porcja zł 0,10

Hesperis matronalis nana candidissima.

Wieczornica damska niska, wcze
sna, o kwiatach czysto białych, sil
nie pachnących, piękna. (50 cm).
10gzł0,50 Porcja zł 0,10

3666. HEUCHERA sanguinea hybrida. Żóraw
X ka krwista w odmianach miesz. (60 cm).

1gzł1,— Porcjla zł 0,40

HYACINTHUS CAND8CANS

3668. Galtonia czyli Hiacynt letni, wysoki, gru
powy. 10gzł1,20 Porcjla zł 0,15

3670. Iberis gibraltarica. Ubiorek gibraltar-
X ski, biało-lila — 30 cm wzrostu

10gzł1,60 Porcja zł 0,20
3672. Iberis sempervirens. Ubiorek wiecz-
X nie zielony, biało kwitnący. (30 cm).

1gzł1,20 Porcjia zł 0,50

IMS Kosaciec wielkokwiatowy
3682. Iris Kaempferi, Japoński w najnowszych

X odmianach, mieszanych. (50 cm).
10gzł1,60 Porcja zł 0,20

3684. Iris germanica, niemiecki w najnowszych
X odmianach i barw. mieszanych. (60 cm).

10gzł3,80 Porcja zł 0,35
3687. Iris orientalis, wschodni „Król śnieżny11,
X nadzwyczaj piękny, śnieżno-biały (60 cm).

10gzł2,— Porcjla zł 0,25
3688. Iris sibirica, syberyjski, miesz. (90 cm).

10gzł1,80 Porcja zł 0,25

). Mieszanka różnych odmian.
10gzł2,— Porcja zł 0,20



LEUCANTHEMUM fnaximum

Chrysantemnm trwałe lub Złocień zimotrwały
(Fruhiings-Margareten-Blume).

Kwitną bardzo długo i obficie w ciągu całego lata

3691.
X

3692.
X

3693.
X

3695.
X

3696.
X

3697.

X

Gwiazda Antwerpii. Piękna nowość o za
dziwiająco śnieżno-białej barwie i ol
brzymich kwiatach. Wyrasta do 75 cm.

10gzl3— Porcja zł 0,35
Lawina. Piękna półwysoka krzaczasta
odmiana — obsypana mnóstwem czysto-
białego kwiecia (60 cm).
10gzl2,— _ Porcjla zł 0,25

Zwycięzca (Sieger), olbrzymie, czysto-
białe. Bardzo piękny gatunek. (80 cm).
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

hybridum Shasta Daisy, o dużych czysto-
białych kwiatach z żółtym środkiem,
w ładnych, miesz. odmianach (11 0 cm).
10gzł1,60 Porcjia zł 0,20

hybridum Caliiornia, jiasno-żółte, n a d
zwyczaj! piękne odm. mieszane (1 1 0 cm).
10gzł2,50 Porcja zł 0,30

MARGARYTKI zimotrwałe w przeróż
nych odmianach miesz. 100 g zł 3,—

10 g zł 0,40____________Porcja zł 0,10

tLiLSUM—Liliawonna
(Goldbandlilie)

3698. Lilium auratum, biała, żółto kreskowana.
X 10gzł2,80 Porcja zł 0,30

3699. Lilium regale. — Lilia królewska o pięk-
X nych, olbrzymich, biało-różowych, won

nych kwiatach. Nowość ostatnich lat.

10gzł2,— Porcjla zł 0,25

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3703. Linum perenne album. Len trwały,
X biały — z lekkim zapachem.

10gzł0,90 Porcja zł 0,15

3706. Linum perenne coerulea, jasno-niebie-
X ski. 10gzł0,80 Porcja zl 0,10
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Ł upin u s i»ofliPK»la!ilflus
Łubin ozdobny wielkokwiatowy

Zimotrwałe gatunki o miłym zapachu.

3713. „Japoński żołnierz", żółty, wspaniały.
X 10gzł 3,20 Porcjla zł 0,35

3715. Różowa perlą, bardzo piękny
X 10gzł 1,50 Porcjla zl 0 ,2 5

3716. Moerheimii, biało-różowy. 100 g zł 6,—
X 10gzł0,70 Porcja zł0,15

3117. coeruleus, niebieski. —

10gzł0,70 Porcjia zł 0,15
3718. albus, czysto-biały.

X 10gzł1,— Porcja zł0,20
3719. Księżna Juliana, holenderski, ciemno-

X różowy z kremowym odcieniem.

10gzł1,60 Porcja zł 0,25

3720. I Łubin ozdobny wielkokwiatowy. Su-
X B per-Mieszanka, odm. wielkokwiato-

B we. 10gzł1,— Porcja zł 0,20
3721. I Mieszanka różnych odmian.

X I 100gzł 5,— 10gzł 0,60 Porcjla zł 0,10

Ł Y C H N 1 S FirietkalubPfomieńczyk

(Lichtnelke oder Brennende Liebe).
3723. Haageana, szkarłatna (45 cm).

= 10gzł2,30 Porcjla zł 0 ,2 5
3728. Haageana hybrida, barwy mieszane.

= 10 g ził 1,20 Porcjla zł 0 ,1 5

3730. Halcedonica „Crois de Jerusalem" —

= zwana „Gorejącą miłością11, w najpięk
niejszych odmianach miesz. Bar
dzo ładna (100 cm).
10gzł1,30 * Porcja zł 0,20

Monarda didyma
X Pysznik o szkarłatno-różowych, baldacho-

wo głąbikowatych, rzadko osadzonych kwia
tach. Wspaniała, mato wymagająca roślina,
przydatna do obsadzania grup i skupin. W yra
sta do 90 cm. Kwitnie od czerwca do lipca.

10gzł3,— Porcja zł 0,25

Niezapominajki
Myosotis alpestris (Yergissmeinnicht).

3734. Mieszanka różnych odmian.
— 100gzł6,— 10gzł0,70 Porcja zł 0,10

3735. Niezapominajki niebieskie — zwyczajlne
= 100gzł9,— 10gzł1,30 Porcjla zł 0,15

3736. „N iebieski Koszyczek", zwarte, bogato
= kwitnące, czysto-niebieskie (30 cm).

10gzł4,— 1gzł0,50 Porcjla zł 0,35

NIEZAPOMINAJKI DONICZKOWE
„VICTORIA“.

Wyrastają do 20 cm zaledwie, są niskie,
ścisłe i krępe o dość dużych, kulistych kwia-
teczlkacli. Wyborne do hodowli doniczkowej.

3738.
.3739.

37 0.

3741.

3742.

3743.

3745.

3753.

3755.

3758.

Yictoria alba, białe. I10|J’5°
Yictoria rosea,różowe. | porcj| zl „ ; 3 0

Victoria coerulea, niebieskie.

10gzł3,40 Porcjia zł 0,25
Victoria — barwy mieszane.

10gzł3,— Porcja zł 0,25

Indigo compacta, „Królowa n iskich od-
m ian“, zwarte, ciemno-nieb. (15 cm).
10gzł4,— 1gzł0,60 Porcja zł 0,30

Ekspres, niebieskie, wcześnie kwitnące.
10gzł2,80 Porcjla zł 0,2 5

Eliza Fonrobert robusta grandiflora —

wielkokwiatowe, silnie rosnące, inten
sywnie niebieskie (30 cm).
10gzł2,— Porcja zł 0,20
Isolde Krotz, hybrida, pochodzą z krzy
żowania odmiany Ruth Fischer. Dobra
doniczkowa odmiana. Można je jluż w

styczniu pędzić. 1 g zł 10,— Porcja zł 1,50
Marga Sacher, hybrida — czysto-błękitno-
niebieskie, najwspanialsze — doniczk,
1gzł7;— Porcjla zł 1,20
Ruth Fischer, hybrida. — W ielkokwiato-

= we, 25 cm wzrostu, o intensywnej nie
bieskiej barwie — doniczkowe.
1gzł6,— Porcjla zł 1,10

3763. Myosotis palustris semperflorens Nie-
=' zapominajlki błotne, ciągle kwitnące,

ścielące się. L u bią dużo wilgoci
Dobre do ogródków skalnych.

10gzł3,40 1gzł0,50 Porcjla zł 0 ,2 5
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o r e r nudicauie-orientaie

Maki ozdobne, zimotrwałe
(5tauóen-§artenmohn)

3775. nudicaule (croceum). — Mak islandzki,
X żółty, drobnokwiatowy (40 cm).

10gzł2,40 Porcja zł 0,25
3778. nudicaule aurantiacum Mak islandzki

X pomarańczowo-szkarłatny.
10gzł2,40 Porcja zł 0,25

3780. nudicaule aureum. — Piękny gatunek
X islandzkich maków, o dużych płatkach

ceglasteji barwy z żółt. środkiem (40 cm).
10gzł2,50 Porcjia zł 0,25

3782. nudicaule roseum — ładny gatunek o du-
X żych brylanto wo-różowych kwiatach.

10gzł3,40 Porcja zł 0,30
3785. Papaver nudicaule Excelsior. — Mak
X islandzki w przeróżnych barwach mie

szanych (40 cm).
10gzł1,60 Porcja zł 0,20

3790. Papaver nudicaule giganteum. — Naj-
X nowsza klasa maków islandzkich o nad

zwyczaj! dużych kwiatach w barwach

mieszanych (50 cm).
10gzł2,60 Porcjia zł 0,25

3792. Papaver orientale hybridum. — Mak
X wschodni o bardzo dużych czerwonych

kwiatach. Najpiękniejszy z zimo-

trwałych — wielkokw. maków (100 cm).
10gzł0,70 Porcja zł 0,10

3795. Papaver orientale collosseum. — Mak
X wschodni, olbrzymi, ognisto - czerwony.

Przecudny gatunek. (90 cm).
10gzł7,— Porcja zł 0,50

PENSTEMON GENTIANOIDES
Węsałka lub Brodaczek (Bartfaden)

3797. grandillorus — wielkokwiatowy w odm.
X i barwach miesz. (75 cm).

10gzł 5,— 1g zł 0,70 Porcjia zł 0,40
3798. Hartwegii hybridus. Wąsatka Hartwega
X o kwiatach różnobarwnych.

10gzł 8,— 1g zł 1,20 Porcjia zł 0,50

P H Ł O \ perennis ■ decussata

Płomyki zimotrwałe, wielkokwiatowe
(Stauden-Flammenblume).

3800. Odmiany wysokie mieszane.
10gzł 5,— 1gzł 0,70 Porcja zł 0,45

3807. Odmiany niskie mieszane.

1gzł1,60 Porcja zł 1,—
3850 Saxifraga hybrtda . Skalnica trwała

Królowa dywanów, ciemno-purpurowa.
iWyrasta do 20 cm najlwyżej. Dobra do
obsadzania murków, grot itp. różnych
pochyłości.
1gzł4,50 Porcjia zł 1,20

SEDUMTrwała roślina zdobnicza obficie kwitnąca
Rozchodnik

IPf?" Służy do obsiewania trwałych
ogródków skalnych. 'WC

3855. Sedum acre, żółto-kwitnący, wy-
X rasta tylko do 6 cm.

1gzł2,— Porcjia zł 0,50
3858. Sedum Ewersii, ciemne-różowy

X z lila odcieniem, wielkolistny.
(25 cm). Porcja zł 1,70

EPrimaM ucu dobodowi!wgruncie
Pierwiosnek wonny niskorosnący

(Stauden-Garten-PrimeloderHimmelsschlussel)
3808. auricula, w pięknych barwach miesza-
X nych. Kwitnie od połowy kwietnia do

m aja, dobry na obwódki (20 cm).
10gzł14,— 1 g zł 1,60 Porcja zł 0,50

3812. cashmiriana, wydaje kwiaty kuliste, ja-
X sno-lila barwy — na wysokich, 30 cm

szypułkach. Porcjla zł 1,40
3818. japonica. Pierwiosnek japoński. Kwiaty
X ma głąbikowate, osadzone n a wysokich

(30 cm) szypułkach, w barwach miesza
nych. Wschodzi w 3 mieś. po zasianiu.

10gzł9,— 1 g zł 1,20 Porcjla zł 0,50
3819. veris acaulis hybrida, — Pierwiosnek
X ogrodowy, niski, powtarzajiący— w bar

wach mieszanych (15 cm).
1gzł2,— Porcjla zł 0,70

3820. veris elatior. Pierwiosnek wczesny —

X w barwach mieszanych. (30 cm).
10gzł9,— 1gzł1,15 Por jazł0,35

3822. Primule gruntowe. Różne odmiany ra 
zem zmieszane. 10 g zł 2,— Porcja zł 0,15

Rumianek—Maruna—Bertram

zimotrwały, ozdobny, wielkokwiatowy
(Słauóen Pyiethrum)

Rumianki w czystych kolorach są w

bukieciarstwie obecnie bardzo poszukiwane.
3826. florę albo, czysto-biały 1 Porc-i^
3827. florę roseum, różowy J ^

g zj
3828. atrosanguineum, ciemnoczerwony.

1gzł1,20 Porcjla zł 0,50
3829. carneum , łososiowy.

10gzł7,— 1gzł1,— Porcjla zł 0,45

oooa Odmiany pojedyncze, mieszane.
10gzł1,50 Porcja zł 0,15

3835. Odmiany pełne i półpełne, mieszane.
1gzł1,60 Porcja zł 0,60

3838 Ranunculus asiaticus snperhissimus
Jaskry trw ałe w najnowszych odmia

nach mieszanych. Wyrastają do 50 cm. Kwitną
jtuż w drugim roku. 10 g zł 1,65 Porcja zł 0,35
3840 RUDBECKIA Neumannii speciosa. —

X Rotacznica o żółtych kwiatach z

czarnym środkiem. (60 cm).
1gzł0,70 Porcja zł 0,40

3845 SALVIA argentea candidissima. —

X Szałwia srebrna. Ozdobną jlest z ol
brzymich i silnie podłużnych wło
chatych liści. (30—70 cm).
10gzł1,40 Porcjla zł 0,20

3853 Scabiosa caucasica
Wdówka kaukaska trwała, wysoka

o lila-niebieskich, bukietowych kwiatach.

Wspaniała bylina.
______ 10gzł4,80 Porcja zł 0,45

3860.
X

3861.

Sedum coeruleum, o m ałych
niebieskich kwiatach, dobry do
doniczek. (25 cm).
1gzł1,40 Porcjia zł 0,50
Sedum. — Różne odmiany.
1gzł1,50 Porcja zł 0,30
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Rozmaite ładne byliny.
8862.
X

3886.
X

3887.
X

3888.
X

Solidago canadensis. Nawłoć kanadyjski,
żółty, dobry do cięcia (150 cm).
10gzł6,— Porcja zł 0,40
Trollius hybridus. Pełnik wczesny w śli
cznych mieszanych odmianach. (60 cm).
1gzł1,— Porcja zl 0,50
Valeriana (Centhranthus). Ostrogo wiec
lub Baldrian ozdobny o licznych, silnie

pochylonych kwiatach. (90 cm).
10gzł1,60 Porcjla zł 0,20
Wahlenbergia grandiflora. — Dzwończyk
wielkokwiat., szafirowo-niebieski (70 cm).
10gzł1,80 Porcjla zł 0,20

V■*SŹo m a Wstydów growiasty
Trwały, dekoracyjny nadzwyczaj efektowny
3882. Tritoma hybrida elegans multicolor.
X Wstydlin groniasty w najnowszych, wcze

śnie kwitnących odmianach. (100 cm).
1gzł1,20 Porcjia zł 0,40

3884. Tritoma Uvaria grandiflora, ognisto-czer-
X wony z żółtym odcieniem. (100 cm).

1gzł0,80 * Porcjla zł 0,30
Mieszanki bylin < --------

3890. Mieszanka kwiatów dwuletnich. Zesta
wiona specjalnie z odmian wysokich
i półwysokich. 10 g zł 1,— Porcja zł 0,15

3891. Mieszanka bylin. Gatunki nasion roślin

trwałych, — zimujlących w gruncie przez
wiele lat. 10gzł1,— Porcja zł 0,15

Zimotrwale kwiaty do zasuszania
3621.a Echinops giganteus. — Jeżowiec, zwany
X „Oset kulisty". Ładna bylina o kolących

liściach i wielkich lazurowo-. niebieskich

kulistych kwiatach. (240 cm).
10gzł1,40 Porcja zł 0,20

ŁUNAR1A BIENNIS
Judaszow e srebrniki (Sllberblatt)

Nadzwyczaj ciekawa dwuletnia roślinka. Wyrasta do 120
cm. Wysiewa się latem, kwitnie w drug m roku, lecz same kwia
ty mają małe znaczenie, są podobne trochę do hesperisu. Po

prz kwitnięciu tj. w czasie owocowania, ukazuią się okrągło-po-
dłużne srebrne błonki w kształcie okularów, które w stanie za
suszonym pozostałą przez kilkanaście miesięcy. Lunaria zalicza
ną jest do najpiękniejszych suchych kwiatów.

3712. Lunaria hybrida, odmiany mieszane.

10gzł0,80 Porcja zł 0,10

bukiet zasuszonych
kroiatóru

3627. E ryngium giganteum . (Silberdistel). Mi

kołajek lub oset kulisty o nadzwyczaj
oryginalnych srebrno-zielonych kwia
tach. (75 cm). 10 g zł 1,80 Porcja zl 0,25

Gypsophila panicu!ata Gipsówka trwała
(Schleierkraut)

Roślina wieloletnia, w yrastająca w formie
szeroko rozgałęzionego krzaka. Kwiateczki m a

drobniutkie — m iniaturowe — biało popruszo-
ne. Służy do przybierania bukietów — latem.

3640. Gypsophila paniculata, — pojedyncza.
X 100gzł3,— 10 g zł 0,40 Porcja zł 0,10

3641. Gypsophila paniculata praecox florę ple-
X no „Śnieżka1* — (Schneeflocke). Gipsów

ka pełnokwiatowa, wcześnie kwitnąca,
śnieżno-biała. Porcjla zł 0,60

3641.A Gypsophila paniculata florę pleno, —

pełna, bardzo ładna. Ig zł 1,50 Porcja zł 0,45

STATICE PEBEMMi
ZairwHan zimoirwaląg

Baldachowy, drobnokwiatowy, kwitnący przez całe lato

3866. Statice atifolia — niebieski. (75 cm).
10gzł1,20 Porcjla zł 0,15

3868. Statice incana nana alba, krzaczasty, ni
ski, o drobnych białych kwiatach (35 cm).
10gzł1,70 Porcja zł 0,20

3870. Statice incana tatarica. Zatrwian tatar-
X ski, baldachowy, biały. (50 cm).

10gzł0,80 Porcja zł 0,15
3872. Statice unmosa. Nowy prześliczny gatu-
X nek o dużych srebrzysto-szarych balda

chowych kwiatach. (75 cm).
10gzł0,80 Porcja zł 0,15

3873. STATICE, Mieszanka różnych odmian.
10gzł^,60 Porcjia zł 0,10

3874. B »la«is«listfraraclacrfii
Latarnia japońska lub Wiśnia żydowska

Wysiewa się od kwietnia do sierpnia. W yrasta do 7€
cm. Jest bardzo popularną byliną, spotykaną niemal w

każdym amatorskim ogródku. Ozdobną jest tylko ze

swych dużych workowaiych owoców, (baloników) które
z początkiem października przybierają śliczną cynobro-
wo-czerwoną barwę Owoce czyli miniaturowe baloniki,
zatizymują dobrze swą natutalną barwę przez kilka
naście miesięcy. Gałązki dość długo ścięte, włożone do
flakonów (bez wody) i przybrane innymi suchymi kwia
tami np. Łunarią, wyglądają bardzo oryginalnie.

10 g zł 1,20 Porcja zł 0,15
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BRATKI
— tricolor m tRxitna — (Stiefmiitterchen - <£)ensee)

M T Nasiona moich bratków są zbierane z typowych okazów.

Szwajcarskie —■ olbrzymie.
Szwajcarska odmiana o nadzwyczaj wielkich

i wcześnie kwitnących kwiatach. JPF" Kwitną
znacznie dłużej! niż inne odmiany.
3892. Thunersee, ultramarynowo-niebieskie z

ciem nym okiem.

3893. Alpengluhen, ciemno-szkarłatne z ciem
n y m oczkiem.

3894. Firnengold, złoto-żółte, z ciemn. okiem,
3895. Berna, ciemno-niebieskie.

;ja£> Każda odmiana oddzielnie.

10gzł9,— 1 g zł 1,20 Porcja zł 0,60

3898. Bratki szwajcarskie — Wystawowe
olbrzymiokwiatowe, ulepszone o

przecudnej grze kolorów, mieszane.

1gzł2,50 Porcja zł 1,—
3899 Bratki szwajcarskie, mieszane.

10gzł8,— i gzł1,— Porcjazł0,50

ODMIANY HANDLOWE wielokwiatowe (mnltiflora)
3900. ZŁOTA ELŻUNIA — „Goldelse", żółte

bez oka — przecudne.
100 g zł 24,— 10 g zł 2,80 Porcja zł 0,30

3908. Dr Faust (nigra) czarne — żałobne.

Używant do obsadzania grobów.
10g zł2,50 1gzł0,35 Porcjia zł0,25

3910. Czerwone o złotym brzegu „Goldrand“.
100 g zł 25,— 10 g zł 2,80 Porcja zł 0,30

3912. Prezydent Carnot, białe z ciemno-fioleto-

wymi plamami na płatkach.
10g zł5,60 1gzł0,65 Porcjia zł 0,40

3915. Atropurpurea, purpurowo-fioletow e.

10g zł2,70 1gzł0,35 Porcja zł0,25

3918. Raphael (Bugnrt), jasno-niebieskie,
dolne płatki z delikatnymi żyłkami
10gzł10,—1gzł1,20Porcjazł0,70

3920. BRATKI CESARZ WILHELM, szafirow e

z czarnym środkiem — handlowe.

100 g zł 22,— 10 g zł 2,60 Porcjia zł 0,25

Bratki plamiste — wielobarwne
3967. Germania, plamiste, olbrzymie. P osiada

ją kwiaty faliste (kędzierzawe) o żywych
barwach miedziano-czerwonych z ciem
nymi plamami.
10gzł5,— 1 g zł 0,70 Porcjia zł 0,50

3968. Orchideiflora, storczykow e, w pięknych
pomarańczowych delikatnych odcieniach

10gzł 3,80 1gzł0,50 Porcja zł 0,40
3970. Cassiera — olbrzymie, plamiste — o 3 lub

5 plamach na jasnym tle — bardzo ła
dne, interesujące gatunki francuskie.

10gzł 5,50 1gzł0,70 Porcja zł0,50
3972. Bugnota — olbrzymie, plamiste w róż

nych brązowych odcieniach. Ładny fran
cuski gatunek.
10gzł 7,— 1gzł 0,85 Porcja zł 0,50

3973. Odier — trzy i pięcioplamiste, o bogatej
grze kolorów, bardzo ozdobny interesu
jący gatunek.
10gzł 7,— 1gzł 0,85 Porcjia zł 0,50

bratki olbrzymiokwiatowe »»»"« „Trimardeau“
3925. Adonis, błękitno-niebieskie z dużym cie

mnym okiem.

10gzł3,20 1gzł0,50 Porcja zł 0,35
3928. Andromeda, lawendowo-różowe o stor

czykowym kwieciu. Nadzwyczaj ładne.
10gzł4,— lgzł0,60 Porcjia zł 0,40

3930. ŚNIEŻKA (candidissima), śnieżno-białe.
100 g zł 25,— 10 g zł3,— Porcja zł 0,35

3932. Białe z dużym ciemno-niebieskim okiem.

10gzł3,20 1gzł0,40 Porcja zł 0,35
3935. ZŁOTA KRÓLOWA, złoto-żółte bez oka.

100 g zł 30,— 10 g zł 3,40 Porcjia zł 0,40
3938. Złoto-żółte z ciemnym dużym okiem.

10gzł4,— 1gzł0,60 Porcjia zł 0,45
3940. Złoto-żółte z 5-cioma damami, b. ładne.

10gzł5,80 1gzł0,70 Porcjia zł 0,45
3942. Fire King, górne płatki m ają ognisto-

brunatne, dolne płatki złoto-żółte.

10gzł3,40 1gzł0,50 Porcja zł 0,40
3944. Lord Beaconsfield, ciemno-fioletowe —

górne p łatk i majią Jasno -niebieskie.

Są zwane bratkami półżałobnymi.
100 g zł 22,— 10 g zł 2,70 Porcja zł 0,30

3946. Pawie oko (Oeil de Paon) ciemno-szafi-
rowe z jasno-róźowym obrzeżeniem.

10gzł3,— 1 g zł0,50 Porcja zł 0,35
3948. Rubin, ciemno-rubinowo-czerwone.

10gzł 3,40 1gzł0,55 Porcjia zł 0,40
3950. Kardynał, ciemno-szkarłatne, wspaniałe.

10gzł4,— 1 g zł 0,60 Porcja zł 0,40
3953. Minerwa, ciemno-winno-czerwone.

10gzł 4,20 1g zł0,60 Porcjia zł 0,45
3955. Druchna, różowe z ciemn. ok., b. piękne.

10gzł 4,60 1gzł0,65 Porcja zł 0,45
3957. Wulkan, ciemno-brązowo-czerwone.

10gzł 4,80 1gzł0,70 Porcjia zł 0,50
3958. Król murzynów — „Mohrenkonig", —

prawie czan t, do obsadzania grobów.
100 g zł 22,— 10 g zł 2,60 Porcja zł 0,30

3960. Prinz Heinrich, ciemno-niebieskie z sze
rokim obrzeżeniem — jasno-fioletowej
barwy i małym żółtym oczku.
100 g zł 20,— 10 g zł 2,60 Porcjia zł 0,30

3962. Madame Perret, winno-czerwone z bia
łym obrzeżeniem — lekko żyłkowane.
10gzł ?,20 1gzł0,50 Porcja zł 0,35
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BRATKIWiolatricolormaxima

Wspaniałe mieszanki bratków

3975. Kreskowane, w ślicznych ciemnobrązo
wych odcieniach.
100 g zł 26,— 10 g zł 2,90 Porcjla zł0,25

3977. Paryskie — Trimardeau, trójplamiste,
wielkokwiatowe, w ładnych brązowo-żół-
tych odcieniach, odpowiednie dla obsa
dzania dużych klombów.
10gzł3,20 1 g zł 0,45 Porcjla zł 0,30

3978. Tryumf 3^ "

Najwspanialsza mieszanka

prawdziwych, clbrzymiokwiai. odmian.
100 g zł 45,— 10 g zł 5,— Porcja zł0,45

3979. Mieszanka w ielkokwiatowych odmian.
100 g zł 20,— 10 g zł 2,60 Porcja zł 0,20

3980. Mieszanka różnych ładnych odmian.
100 g zł 12,— 10 g zł 1,50 Porcja zł 0,15

K*ioHci rogale Violacornuta

— Miniaturowe bratki —

(Hom veilchen).

Wysiewa się od m aja do sierpnia. Kwitną
w następnym roku bardzo obficie od maja do

późnejl jesieni. — Kwiaty majlą tę zaletę, że w

czasie największych letnich upałów utrzymu
ją się stale w świeżym stanie i nie więdną. Są
używane do tworzenia obwódek.

3ZP" Kto je raz m ial u siebie w ogrodzie,
będzie je stale hodował i drugim zalecał.

3991. W hite Giant, czysto-białe.
10gzł3,50 1 g zł 0,55 Porcjla zł 0,40

3992. Królowa fioletowych.
10gzł3,20 1gzł0,50 Porcjazł0,35

3993. Gustaw Wermig, ciemno-niebieskie.

1gzł3,50 Porcja zł 1,—

3995. Motylek, blado-niebieskie z biał. oczkiem

10gzł3,— 1 g zł 0,45 Porcja zł 0,30

3996.
Fiołki rogate, odmiany mieszane.

10gzł2,50 Porcjla zł 0,25

B R/1THS w.imąhwitnąco
(Winterbliihende Riesen-Stiefmiitterchen).

Kwitną najwcześniej ze wszystkich od
mian — przy sprzyjających warunkach nawet
w śród zimy.

Odmiany wielkokwiatowe

3981. Królowa zimowych bratków. W spaniała
nowość o delikatnych, modnych malwo-

wo-różowych odcieniach.
10gzł3,50 1g zł 0,50 Porcjla zł 0,30

3982. Wotan, zupełnie czarne — żałobne.
3983. Król lodów, srebrzysto-białe z okiem.
3984. Biegun północny, śnieżno-białe.
3985. Królowa niebios, błękitne.
3986. Mars, ultramarynowo-niebieskie.
3987. Czar marca, ciemno-niebieskie.
3988. Helios, czysto-żółte bez oka.
3989. Słońce zimowe, złoto-żółte z okiem.

□■F " Każda odmiana oddzielnie.

10gzł2,60 1g zł 0,40 Porcja zł 0,25
3990. Bratki zimowe, odmiany mieszane.

100 g zł 20,—10 g zł 2,40 Porcja zl 0,20

Fiołki paciinące
Viol?i odorata semperflorens. (Veilchen).
Nasiona fiołków wysiewa się od kwietnia

do sierpnia. Fiołki można wysiewać razem

z nasieniem trawy na miejlscach takich, gdzie
ma być świeżo założony trawnik.

Fiołki kiełkują bardzo powoli, lecz gdy
wzejdą, kwitną już w następnym roku, a w

późniejszych latach coraz piękniej i obficiej.
3997. Cztery j*ory roku, ciągle kwitną ce .

10gzł4,50 1g zł0,60 Porcja zł 0,35
3998. The Czar, ciemne-fioletowe.

10gzł8,— 1gzł1,— Porcjla zł 0,60

3999. Hamburskie, ciemno-niebieskie, wczesne.

10gzł10,— 1gzł1,20 Porcjla zł 0,70

4000. Fiolki w przeróżnych odmianach.
10gzł3,— 1gzł0,45 Porcja zł 0,20

I-go czerwca 1939 r.
wychodzi z druku mój

NOWY CENNIK BYLIN
! <J). CC . Zainteresowanym wysytam gratis I

NASIONA PAPROCI oranżeryjnych i gruntowych
UWAGA: Odmiany oznaczone gwiazdką * n a 
leży hodować w oranżerii lub ciepłym pokojlu

— zaś resztę odmian w gruncie:

Cena xmm porcje; zloluclii

4802*Adianthum cuneatum 1.20 4842 Pteris Parkeri 1.60
4808*Adianthum Matador 1.10 4865‘Woodwardia caudata 1.20
4810 Aspidium violascens 1.35 4870*Oranżeryjne od mia n y
4816 Cyrtomium falcatum 1.35 mieszane .... 0.50
4820 Cystopteris fragilis 1.25 4875 Gruntowe — odmia ny
4826 Nephrolepip exaltata 1.50 mieszane .... 0.20

4830 Polypodium aureun 1.10 4880 Drzewiaste — odmia
4835 Pteris cretica major l —

ny mieszane « » 0.30
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N A S IO N A KWIATÓW DONICZKOWYCH kwitnących
K le ^ O llia semperflorens igracilis

U k O Ś n i c a łodygowa, obficie i ciągle kwitnąca

semperflorens
Odmiany obficie kwitnące — powtarzające.

4022. Odmiany i barwy mieszane.

10gzł17,— % g zł 0,50 Porcja zł 0,20
4023. Tryumf, biała z różowym odcieniem.

Piękna i wielkokwiatowa o metaliczno-

lśniącym ulistnieniu. (25 cm).
Vigzł3,— Porcjla zł 0,35

4025. Radio (Rundfunk-Heterosis), karm inowo-
szkarłatna, wielkokwiatowa (30 cm).
^ gzł7.50 Porcjla zł 0,60

4026. Albert Martin, karminowo-purpurowa,
wielkokwiatowa, ciemnolistna. (35 cm).
Kgzł1,20 Porcja zł 0,25

4027. ROSABELLA, jlasno-różowa, ślicz n a —

doniczkowa. (35 cm).
Kgzł2,— Porcja zł 0,30

4028. Królowa grup (Gruppen-Konigin), deli
katnie różowa, wielkokwiatowa. (30 cm).
K g ził ii,50 Porcja zł 0,40

4030. VERNON — atropurpurea, ciemno-pur
purowa i ciemnolistna, dobra do grup.
(35 cm). 10gzł10,—
Kgzł0,30 Porcjla zł 0,15

4031. OGNISTE A )RZE (Meer de Feu), ogni
sto-ciemno-czerwona z zielonawo-czerwo-

nym ulistnieniem, jedna z najnowszych
niskich odmian. <12-—15 cm).
Kgzł1,— Porcja zł 0,25

4032. Duma Szwabii (Schwabenstolz), ciemno-
karminowa, bardzo ładna wielkokwiato
wa. Niziutka i wczesna odmiana. ^15 cm).
%gzł3,50 Porcjla zł 0,60

BEGONIA HYBRIDA GIGANTEA-Ukośnica bulwiasta olbrzymiokwiatowa
Najwięcej hodowane odmiany — przydatne do obsadzania kwietników. "3*11

Gatunki podane poniżej, są to odmiany dywanowe liścia
ste, niskie o kwiatach licznych i drobnych ciągle kwi
tnących. Wyrastają od 15-30 cm. Kwitną od czerwca doli
stopada. Są używane zazwyczaj do obsadzania

klombów i rabatek.

Begoniadracilis —Ozdobna.

Odmiany długo kwitnące i silnie rozrastające się

4033. Odmiany i barwy mieszane.
10gzł14,— % g zł 0,40 Porcja zł 0,15

4034. BIAŁA PERŁA, śnieżno-biała, wielko
kwiatowa, nadzwyczajl ładna (25 cm) ory
ginalna. Kgzł0,60 Porcja zł 0,25

4035. PRIMADONNA, karminowo-różowa, ol
brzymiokwiatowa, dobra do kwietników
(25 cm). Y\ g zł 11,50 Porcjla, zł 0,20

4040. MIGNON, łososiowo-szkarłatna, bardzo
ciemnolistna i obficie kwitnąca — niska

(20 cm). Kgzł 0,70 Poicjia zł 0,25
4042. Morze kwiatów (^liiten m ee r) purpurowo-

różowa o zielonych liściach. Najlepsza
z nowych odmian do wczesnej hodowli.

y*.gzł2,— Porcja zł 0,35
4043. Ognisty Czarodziej. Wyborna, ciemnoli

stna odmiana o pięknym, lśniąco karmi-

nowo-szkaiłatnym kwieciu (30 cm).
%gzł1,50 Porcja zł 0,30

4045. Luminosa, ognisto-,szkarłatna, ciemno
listna, ładna i znana odmiana (30 cm).
K g zł 1,70_________________ Porcja zł 0,35

4049. Odmiany semperflorens i gracilis, razem

zmieszane.
10gzł10,— %gzł0,30 Porcjla zł 0,15

BiGONIA KflY£*££■»AL
Ukośnica bulwiasta wielkokwiatowa

(Grossblumige Knollen-Begonie).
Wyborne dywanowe gatunki, nadające się również do hodowli

doniczkowej w pokoju.
4050. cristata, pojedyncza, brodata — mieszana

Porcja zł 1,50
4053. crispa fimbriata, pojedyncza, fryzowana,

wielkokwiatowa, w barwach mieszanych
Porcjla zł 1,40

4054. marmorata florę pleno. Pełna, wielko
kwiatowa, lekko fryzowana, o różnobar
wnych marmurkowych deseniach.

Porcja zł 1,80
4056. m armorata „Papilio", pojiedyncza, w i

śniowo czerwona z białymi plamami
i kreskami. Porcja zł 1,50

4057. Lafayette florę pleno, pełna, o kwieciu
do kam elii podobnym, ciemnotistna.

Porcja zł 1,60

I|
4068. Odmiany pełne i pojedyncze, razem zmieszane. Kyzł4,— Porcjlazł0,80 £

Odmiany pełne.
4070. MIESZANA Yigzł5,— 4076. MIESZANA
4071. Biała Porcjla zł 1,— 4077. Biała
4072. Żółta Każda barwa 4078. Żółta
4073. Jasno-różowa oddzielnie 4079. Jasno-różowa
4074-. Szkarłatna Porcja zł 1,20 4080. Szkarłatna
4075. Łososiowa 10 porcyj zł 10,— 4081. Ciemno-szkarłat.

}
Ytgzł2,—

Porcja zł 0,50
Każda barwa

oddzielnie

Porcja zł 0,75
10 porcyj zł 6,—

112



Ahutilon ^^iazd^owieciub Zaślari.

4001. Abutilon hybridum maximum. Gwiazd-
kowiec wielkokwiatowy w różnych od
mianach i barwach mieszanych. (100 cm).

Kwitnie w 6 miesięcy po wysiewie.
1gzł2,50 Porcja zł 1,20

4008. Ili Agaphantus umbellatus. Lilia afry
kańska niebiesko kwitnąca. (40 cm).

I 1gzł1,20 Porcja zł 0,40
4010. || Amaryllis hybrida. — Amarylka —

| w najnowszych odmianach miesza
li nych. 100 ziarn zł 3,— 10ziarn zł 0,40

ARISTOŁOCHIA
KOKORNAK — FAJKA

Należy do rzędu efektownych, trw ałych ro

ślin pnących pokojlowo-dekoracyjnych. Posia
da duże, oryginalne kwiaty, które są najwięk
szą ozdobą tej rośliny. Wysiewa się w doniczki
i hoduje w umiarkowanejl temperaturze.
4014. Aristclochia elegans. K okornak ciemno-

purpurowy z białym odcieniem, bogato-
kwitnący. 1 g zł 0,70 Porcja zł 0,30

4020. ^aESKaora
Azalia w najpiękniejszych odmia
nach mieszanych!
V4gzł2,— Porcja zł 0,70

CAbCEObARIA hybrida grandiflora

Pantofelnik wielkokwiatowy.
OUysiewa się do misek lub doniczek od czerwca do lipca.

Jłwitnie bardzo obficie w następnym roku, począwszy od maja
— w ciągu kilku tygodni.

€oIccolorici

4082. „Olympia". Nowa odmiana o dużych,
wspaniałych, ciemno-czerwonych kwia
tach — n a żółtym tle. (40 cm). Porcjia 1,70

4084. pum ila compacta tigrina, niski, silnie

nakrapiany, piękny. Porcja zł 1,50
4085. rugosa major, o licznych, drobnych bu

kietowych kwiatach w ładnych barwach

mieszanych. Porcja zł 1,70
4086. Pantofelnik w odmianach mieszanych,

o dużych, oryginalnych nakrapianych
kwiatach. (40 cm),
Kg zł 6,— Porcjia zł 1,20

CALLA AETHIOPICA Aronek wonny (Aronstab)
4087.

grandiflora,
odmiany

wielkokwiatowe

wysokie
mieszane.

10gzł2,50
Porcja zł 0,30

4088.

Perła

Stuttgartu,
czysto-biały,

niski

10gzł3,50
Porcja zł 0,40

Camelia japonica florę pleno
Kamelia pełna w pięknych miesz. od

mianach. Dobra do hodowa
nia w pokoju. Nasiona są duże, o

twardych ziarnach. Hodować do

wzejlścia w dość wys. temperaturze.
100 ziarn zł 4,50 10 ziarn zł 0,60

CANiA INOICA
PACIORECZNIK WIELKOKWIATOWY

OZasiona są wielkości grochu, bardzo twarde, przed wysie
wem naieżn powlokę ziarna naciąć nożem, aby proces kiełkowa
nia orzyspieszyć. OOysiewy trzymać w bardzo wysokiej tempe
raturze pod nakryciem szklanym.

4093. Odmiany ciemnolistne, mieszane. Są to

najnowsze wielkokwiatowe odmiany o

ciemno - brązowych, połyskujtących li
ściach i dużych, wspaniałych kwiatach.

10gzł1,30 Porcja zł 0,35
4095. Odmiany zielonolistne, mieszane.

10gzł1,20 Porcjla zł 0,30
4096. Mieszanka różnych odmian.

10gzł1,— Porcja zł 0,25

Pacioreczni-
ki wytwarza
ją duże kłą
cza, które

iesienią s/ę
wyjmuje z

ziemi, oczy
szcza i prze
chowuje w

zimie w pi
wnicy.

JSmr Jilącza
są podane na

123 stronie.
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CINERARIA hybrida grand iflora POPIELNICA
Berlińskie odmiany z Weissensee

(Berliner Markt).
Olainowsza rasa o wielkich, foremnie ułożonych, śrebnie

wielkości balóachach kwiatowych Jest to niezrównanej warto

ści najwcześniejszy handlowy gatunek
(Wszystkie cinerarie wysiewa się oó czerwca óo lipca. Jiwi-

tną w przyszłym roku oó marca óo maja.

4100. Barwy miesz. Porcjia zł 0,70 K g zł 2,50
4101. Różowa
4102. Biała
4103. Ciemno-czerwona

4104. Ciemno-niebieska

Odmiany wielkokwiatowe <maxima>
4105. Cineraria, średnio-wysoka, o ładnych

barwach mieszanych. (40 cm).
Kgzł5,— Porcjia zł 1,40

4110. Cineraria, niska, barw y miesz. (25 cm).
Kgzł5,50 Porcjia zł 1,60

4115.
Cineraria hybrida
nana multiflora.
Popielnica nisko-

rosnąca (25 cm) m a

tę zaletę, że tw orzy
mało liści, a za to

masy drobnych, ład
nych kwiatów o pię
knych różnokoloro
wych barwach.

Kgzł2,-
Porcja zł 0,80

Każda barwa
oddzielnie

Porcja zł 1,—
Kgzł3,—

4119. Cineraria bybrida plennissima, o kwia
tach pełnych, kulistych (podobnych do
stokroci) w barwach mieszanych (40 cm).

Porcja zł 1,20
4120. Cindraria hybrida polyantha (stellata),

bukietowa, drobnokwiatowa w barwach
miesz. (60 cm). % g zł 1,50 Porcja zł 0,50

4121. CLneraria. Różne odmiany mieszane. I

V*gzł2, Porcja zł 0,60 |

Cineraria

hybrida
grandifl-

gigantea

Popielnica olbrzymiokwiatowa
Odmiany średnio wysokie

4117. Ciemno-czerwona, z biały m odcieniem.

4118. Ciemno-niebieska, z białyip odcieniem.

30F" Cena za 1 porcjię z powyższych zł 2,—

Oianthus caryophyllus florę pleno
Gwoździki peine do hodowli w doniczk. zawsze kwitnące czvli remontantv

(Immerbluhende gefiillte Topf-Nelken).
Wysiewa się prawie o każdeji porze roku do skrzynek lub

doniczek w dobrą, pożywną, piaszczystą ziemię. Wysiewy
trzymać w oranżerii lub pokojlu w temperaturze dość wyso
kiej, wilgotnej — i często skrapiajiąc, — gdy wzejdą, należy
pikować do innych skrzynek lub t. p., jak również chronić

przed silnym działaniem promieni słonecznych. Dalsza ho-
howla polega na parokrotnym przesadzaniu do coraz to więk
szych doniczek w dobrą inspektową ziemię — starsze roślinki

wymagają dużo powietrza i światła. Kwitną obficie po 6—7

miesiącach. eurcja
4180. Z Riyiery targowe (Guilland), mieszane . . u,6u
4186. Amerykańskie, olbrzymie, mieszane ..... 0.90
4190. Nicejskie, rem ontany, m i e s z a n e ............................. 0,50
4192. Dziecię Niceji, miesz., powtarz., wcześnie kwitn. 0,60
4193. Germania, pięknie kanarkowo-żółte . . . . , 1,20
4195. Mieszanka różnych doniczkowych odmian . . 0,50



Cyclamen bersicum^giganteom
Fiołki alpejskie wielkokwiatowe

Stanowią jledne z najwdzięczniejszych kwiatów poko
jowych wzgl. oranżeryjnych. Nasiona cyclamen wysiewa
się w ciągu całego roku do miseczek luib skrzynek. Wyma
gają ziemi liściowej — zmieszaneji z piaskiem rzecznym —

z domieszką inspektowej! i torfowej. Kwitną bardzo obficie
o każdej porze roku.

N JPIĘKNIEJSZE MIESZANKO CYCLAMEN

4130. „Papilio“l zw any „Motylek perski'1, mieszane.
1000 ziarn zł 76,— 100 ziarn zł 8,— 10 ziarn zł 1,—

4135. Rokoko, o kwiatach dużych, fryzowanych, w bar
wach mieszanych
1000 ziarn zł 90,— 100 ziarn zł 10,— 10 ziarn zł 1,20

4140. II „Universum‘‘. Przeróżne barwy mieszane.
1000 ziarn zł 46,— 100 ziarn zł 5,50 10 ziarn 0,70 |

CV€:LAMEI%/ ooMiawy o czystych barwach CFCŁ/lffEN
4146. salmoneum, łososiowe (matowe).

1000 ziarn 55,— 100 ziarn 6,— 10 ziarn 0,80
4148. roseum superbum, różowe z oczkiem.

100 ziarn zł 6,50 10 ziarn zł 0,85
4150. Wulkan, ciemno-czerwone, piękne.

1000 ziarn 35,— 100 ziarn 4,— 10 ziarn 0,50
4158. Róża z Zehlendorfu (Gloire de W ands-

beck) zupełniejasno-Iososiowe.
1000 ziarn 80,— 100 ziarn 9,— 10 ziarn 1,20

4160. Perła z Zehlendorfu, łosos., połyskujące.
1000 ziarn 50,— 100 ziarn 5,50 10 ziarn 0,65

4122. Clianfhus Dampieri. Łódczak o kwia
tach dużych łódkowatych, czerwo
nych z czarnym środkiem.

1gzł1,50 Porcja zł 0,35
4125. Ch phea platycentra. — Lepnotka

szkarłatno-czerwona. (30 cm).
1gzł2,50 Porcja zi 0,50

4224. Erica arborea (Cap). Wrzos w odmia
nach mieszanych. Porcjia zł 0,75

Fuch S i a hyiirid a Ulania lub Krakowianka
P ękna i /nana roślina do
niczkowa, hodowana po
pularnie w naszych mie
szkaniach.

Ułanki wysiewa się w

czasie od stycznia do
marca do d miczek lub
miseczek glinianych w

żyzną ziemie Po wzej-
ściu przesadza sie młode
roślinki do innych więk
szych doniczek i ut zy-
muje w gorącej tempera
turze do czasu podrośnię-
cia. Po kilku tygodniach
przesadza się znów do
w ększych doniczek, u-

trzymując je poó zacie
nionym szkłem - przy
częstym skrapianiu. Star
sze rośliny wysadza się
w ziemię mieszaną : li
ściowa. inspektowa z do
mieszką piasku rzecznego
W dobr. kulturach kwi
tną prawie przez cały rok

4225. Fuchsja o pełnych dużych kwiatach w

odmianach mieszanych. Porcja zł 1,20
4226. Fuchsja o dużych pojedynczych kwiatach

w odmianach mieszanych. Porcja zł 1,—

4167. Leuchtfeuer, ognisto-łososiowo-purpur.
100 ziarn zł 9,-— 10 ziarn zł 1,20

4170. Hermione, łososiowo -k arm in owe, poły
skujące. Nowsza odmiana, pocho
dząca z krzyżów, odmiany „Hermosa41.
100 ziarn zł 9,— 10 ziarn zł 1,10

4173. Hermosa, o błyszczącejl różowej barw ie
kości słonioweji i krw isto czerw, oczku.
100 ziarn zł 8,— 10 ziarn zł 1,—

4174. Biała dama, czysto białe, najpiękniejsze
i najlwiększe z pomiędzy wszystkich od
mian. 1000 ziarn zł 60,—
100 ziarn zł 7,— 10 ziarn zł 0,90

F8£EE$1A trytonka wonna

inaczejl zwana

„Konwalia z Przylądku Dobrej Nadziei".
Wysiewa się od marca do kwietnia i hoduje podobnie jak

fuchsje. Do jednej doniczki można po 5 -6 roślinek sadzić Ho
dowana w odpow ednich warunk., zakwitnie na Boże Narodzenie

4220. Freesia hybrida RagionierL Trytonka z

kwiatem spadającym —pochyłym, w od
mianach i barwach mieszanych.
10gzł1,70 Porcja zł0,25

4222. F reesia refracta alba, czysto-biała.
10gzł*,20 Porcjla zł 0,20
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M A R C I N K A , odmiany olbrzymiokwiatowe
4244. Dunaj (Donau) biała z jasno-niebieskim

brzegiem. Ygzł7,— Porcja zł 1,30
4245. Goliath, fioletowa z Jasno-niebieskim

brzegiem, gardziel silnie nakrapiany.
Porcjla, zł 1,60

4246. Ren (Rhein), biała z różowym brzegiem.
Porcja zł 1,50

4247. Mieszanka olbrzymich gatuńzsdw
Porcja zł 1,— 4268

, '‘lĘIĘk}jf f||| hybrida nana

Śliczna dywano-
U- i***> wa r°ślina o li-

1 kTM at.ach

Porcja zł 0,25
4269. Lantana. Odmiany wysokie mieszane.

(75 cm). 10g zł 1,20 Porcja zł 0,20

4270. Lobelia fulgens Queen Victoria. Lobe
lia doniczkowa o liściach i kwiatach

szkarłatnych, dorasta do 90 cm. Do
bra do obsadzania grup kwiatowych.

Porcja zł 1,50
4275. Nerium. — Oleander pokojowy w od

mianach mieszanych (Rosenlorbeer).
1gzł0,60 Porcja zł 0,20

Pelargonium — Gerania
4278. hybrdum grandiflorum, wielkokwiato

wa. Odm. angielskie miesz. Porcjla zł 1,20
4279. zonale (scarlet) wielkokwiatowa — po

spolicie hodowana, pasiasta, w barwach

mieszanych. Porcjla zł 0,30
4280. Poinsetsa pulcherrim a

Krwotnia lub Gwiazda Betlejemska
Wyrasta do l 1/., metra. — Na czubkach rośliny wytwarza duży

(20 cm średnicy) 1 okazały kwiatostan, podobny do listków jesio-
na, o barwie czerwonej lub żółto-blałej. Wysiewa się w doniczki
w ciepłym miejscu. — Kwitnie w grudniu styczniu.

10 ziarn zł 0,50
4435. Rehmannia angulata

Piękna roślina pokojowa o ślicznych, dużych kwiatach różo
wej barwy, na wycięciach czerwono nakrapianych i płatkach
marszczonych. Hoduje się w cieplarni i pokoju, począwszy od

utego. Wyrasta do 60 cm. 1gzł1,50 Porcja zł 0.3.)

¥ffffiMWAy^ridaćrandilforasbbwm Marcinka pełnokwiatowa
Nasiona są bardzo drobne — wysiewać prawie że

na powierzchni ziemi — nie nakryw ając ich ziemią je
dynie szkłem.

— Odmiany wielkokwiatowe......................

4230. Tigrina, silnie nakrapiana, w przeróżnych bar
wach i odcieniach mieszanych.
Kgzł4,-— Porcjla z. 0,80

4232. Crassifolia. — Marcinka grubolistna o barwach

mieszanych Y\ g zł 3,50 Porcja zł 0,60
4233. Wielkokwiatowa, odmiany mieszane.

Ygzł4,— Porcja zł 0,80

4234. Cesarz Fryderyk, crassifolia erecta, grubolistna,
ciemno-szkarłatna z szerokim falistym białym
brzegiem. Porcjia zł i ,20

4240. Defiance, — „Królowa szkarłatnych'*, lśniąco-ka r-

mazynowo-szkarłatna. Y g zł 5,— Porcjla zł 1,—

GLOXlN!A hybrida glgantea
4241. Brunhildę, now a — czysto-biała.

Porcja zł 1,50
4242. „Friedrich Benary**, najnowsza i najpięk

niejsza odmiana o kwiatach ognisto-
szkarłatneji barw y z białym środkiem.

Porcja zł 2,—
4243. Cyclop, ciemno-winno-czerwona z białym

brzegiem, gardziel purpurowy, nakra
piany. Porcjla zł 1,60

Wanilia pachnąca wielkokwiatowa.
IfleliOtfrOi^iW innB grandiffiorum

Stanowi znakomity materia! kwietnikowy.
Nasiona wysiewa się od lutego do końca

marca. Kwitną w ciągu całego lata wspania
łymi baldachami o sili)ie woniejących kwia
tach. Wyrastają do 40 cm najwyżej,
4250. Wielkokwiatowe, odmiany mieszane.

10gzł1,70 Porcjia zł 0,20
4251. VALENCIA, o barwie kwiecia bzu, po

łyskująca.
1gzł1,— Porcja zł 0,65

4252. Królowa Małgorzata — półwysoka o du
żych ciemno-niebieskich kwiatach.

10gzł4,— Porcja zł 0,30

■IB S
Baisaminka

pokojowa
Balsaminki są praw
dziwą ozdobą pomie
szkania, kwitną przez
cały rok, byleby tyl
ko stały na oknie sło
necznym. Hodowla

jest łatwa.

4258. H olstii n an a Liegnitzia. Niecierpek Hol-
sta, 20 cm wzrostu — barwy miniowo-

czerwonejl. Porcja zł 0,80
4260. H olstii hybrida. — Niecierpek Holsta w

barwach mieszanych. Porcjla zł 0,90
4264. Sultanii carminea. Niecierpek sułtański,

średnio-wysoki karm inow y. Porcjla zł 0,60
4265. Sultanii hybrida w barwach mieszanych.

Porcja zł 0,60



Primula obsonica gigantea
Pierwiosnek kubkowaty olbrzymi.

Nasiona primul „obconica" wysiewa się
prawie o każdej porze roku, kwitną nadzwy
czaj bogato i długo w 4—5 miesięcy od czasu

trzeciego przepikowania młodych roślinek.

4280. Jftlete o r mieóziano-karma- I I
zynowy. Lflowy gatunek o wielkich. złotych
pięknuch kwiatach. ....... y 14^

4281. Kwiecie jabłoni — mato-
w o - r ó ż o w y ....................................4,50 0,95

4282. Grimson King — karma
z yn o w y ...........................................4,— 0,85

4283. lilacina (violacea) fiolet. 4,50 0,95
4284. Perlą różowa, różowy . . 4,— 0,85
4285. coerulea —jiasno-nieb. — 1,—
4286. f Barw yX*mieszane . . | 3,— o,70

Primula obsonica grandiSiora
Pierwiosnek kubkowaty wielkokwiatowy

długo i obficie kwitnący.
4297. Perle v. Niederrhein, cie

mno miedziano-szkarłat. 5,— 1,—
4298. alba — biały . . . . 3,50 0,70
4300. coerulea — jasno-nieb. . 4.50 0,95
4303. rosea — różowy . . . 3,50 0,70
4305. HAMBURGIA (Hamburger Rot), — ciem 

no-czerwony najlepszy do hodowli n a

w ielką skalę.
Kgzł4,50 Porcja zł 0,95

4310. BERLIŃSKI CZERWIEŃ (Berliner Rot),
ciemno-różowy. K g zł 4,— Porcja zł 0,85

4315. Odmiany mieszane.

Kgzł2,50 Porcja zf 0,65
'— ■IW.............. 11II IIIIi

4440. RHODOBENDRON Himalaya. — Róża
necznik himalajski w najnowszych od
mianach mieszanych.
1gzł1,50 Porcja zł 0,35

4450. SAINTPAULIA jjcnatha.Paw ełka fiołko
wa, niska, obficie kwitnąca, o kwiatach

dużych, ciemno-niebieskich, przypomina
jących nieco fiołki. Nadzwyczaj wdzięcz
na roślina do hodowli w ciepłym pokoju
i oranżerii Porcja zł 2,—

4460. SALYIA patens. Szałwia o szerokich, sza
firowych — niebiesko kwitnących kwia
tach. Wyrasta do 75cm. Porcjia zł 0,40

simemsis fimhriafa ^randi/fora
Pierwiosnki chińskie wrsfewa się oó maja óo

hpca. kwitną na wiosnę w następnym roku

4330. Dazzler (Rlender). Nowy angielski ba r
dzo efektowny gatunek o wspaniałych
silnie wystrzępionych ognisto-pomarańcz.
licznych kwiatach. Porcja zł 1,50

- mieszanki

4340. Pojedynczy, wielkokwiatowy, mieszany.
Kgzł2,— Porcja zł0,50

4360. Pełny, wielkokwiatowy, mieszany.
Kgzł3,— Porcja zł0,70

4380. Pojedynczy, olbrzymi, mieszany.
Kgzł3,25 Porcja zł 0,80

tfrim ula sincnsts fimUriafaf8.pl.
Pierwiosnek chiński, strzępiasty pełny

Cena za 1 porcie zf -jX

4390. Alba — b i a ł y .........................................

4395. Atro. anguinea — krwisto-czerwony 0.75
4400. Coerulea — jiasno-niebieski . . . 0,70
4405. Rubra —fioletowo-czerw ony . . 0,65

Odmiany pojedyncze wielkokwiatowe.

4410. „Jutrzenka'* (Morgenrote), lekk o

różowy . 0,50
4415. Duchess, biały z różowo-pomarań-

czowym o d c i e n i e m ............................... 0,60
4422. Sedina, — karminowo - różowy,

wczesny, obficie kwitnący . . . 0,50
4425. Matador, o barwie poziomkowo-

czerwonejl — z cynobrowym od
cieniem . . . . , . ».

4466. SINNINGIA, Regina hybrida. — Gloksy-
nia cesarska w barwach mieszanych.
Kwitnie bardzo obficie i długo.

_____________________ Porcjia zł 1,35.

Strepfocarpus h^bridus grandiflorus.
Wirówka wielkokwiatowa.

(Wyróżnia się z pomiędzy innych doniczkowych kwitnących
roślin tym. że posiada tylko /eden szeroki, silnie wydłużony liść,
z którego wyrasta kilka (20—25 cm długich) łodyżek z pięknymi,
długimi dzwonkowatymi kwiatami. OOysiewa się wiosną tak jak. in-
ne oranżery/ne kwiaty, (Kwitną długo i oblicię nawet wśród zimy
4470. Odmiany i barwy mieszane. Porcja zł 1,20

1 14X11 VINTA ROSFA f.RANDIFLOKA B.nr..ii to.ibsti|
■ W elkokwiatowy barwinek doniczkowy w barwach miesza-■
■ riycji Ulubiona nisko rosnąca (30 cm) roślina pokojowa I

1 1 <ranżeryjna Kwiaty biał< -czerwone. Kwimie od wiosnv 9
| do oóźnej jesieni 10 «r zł 1.50 Porcia zł6.2<9
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Asparagus Sprengeri. Szparag ozdo
bny, zwieszający się czyli ampułko
wy, o listkach drobnych, igiełkowa-
tych. 1000 ziarn zł 7,—
100 ziarn zł 1,— 10 ziarn zł 0,20

Asparagus falcatus. Szparag ozdobny,
silnie rosnący, o nadzwyczaj dłu
gich, (3 m) intensywnie zielonych
pędach, pokrytych mnóstwem silnie

woniejących drobnych, białych kwia
tuszków. Dobry, trwały gatunek do
hodowli oranżeryjlnejl i pokojowej.
1000 ziarn zł 19,— 100 ziarn zł 2,'lL

10 ziarn zł 0,35
Asparagus plumosus nanus. — Szpa

rag ozdobny, niski, o gałązkach pa-
prociolistnych i drobnych pierza
stych listeczkach. 1000 ziarn zł 8,—
100 ziarn zł 1,— 10 ziarn zł 0,20

Asparagus plumosus robustus. Szparag
ozdobny, w\niosły. 1000 ziarn zł 16,—
100 ziarn zł 1,80 10 ziarn zł 0,30

plumosus nanus

4532. Mieszanka przeróżnych odmian.

1000 ziarn zł 7,— 100 ziarn zł 0,80
10 ziarn zł 0,15

1500 ACAC1A LOPHANTA SPECIOSA

Akacja pokojowa, wspaniała
o drobnych płaskich listeczkach.

Nasienie przed wysiewem poleca się nam o
czyć, aby przyśpieszyć kiełkowanie. W ysiewa
się o każdejl. porze roku w doniczki z ziemią
piaszczystą. 10gzł1,— Porcja zł 0,30

Caladium bulbosum. — Piękna bul
wiasta więcej gruntowa roślina o

dużych różno-barwnie żyłkowanych
liściach. (75 cm). Porcja zł 1,50

C O £F(JSPokrzywka amerykańska

Wysiewać w miskach, wymaga początkowo
wysokiej i trochę parne jl temperatury. W maju
wysadzać do gruntu.
4568. Coleus hybridus, odmiany mieszane.

10gzł5,— 1 g zł 0,70 Porcja zł 0,30
4569. Coleus macrophyllus, wielkolistny w

najpiękn. odmianach miesz. Porcja zł 1,20

Agave, w odmianach mieszanych.
100 ziarn v\ 1,40 10 ziarn zł 0,30

Alce — Aloes, w odmianach miesz.
100 ziarn zł 1,30 10 ziarn zł 0.25

Aralia - P»eg<awa
Piękna roślina chłod

nych pokoi i oranżerii.
4515.

Aralia Sieboldii
Dzięgława japońska.

Liściasta roślina o du
żych palczastych, pię
knie zielonych liściach.
3*P" Sieje się od kwie

tnia do czerwca.

1000 ziarn zł 4,50
100 ziarn zł 0,60

___________________________

10zia rnzł0,15
4516. Aralia Sieboldi Moseri, wstpaniała.

100 ziarn zł 0,80 10 ziarn zł 0,15
fDe^onro &tex

Ukośnica królewska

ozdobna z pięknie za
barwionych srebrzy
stych i różnokoloro
wych dużych liści. Po
leca się ją tylko do ho
dowli doniczkowej. Ho
dować w wysokiej tem 
peraturze. 3 ^ Nasio
na są bardzo drobne.

Porcja zł 1,90

Cineraria maritima

Popielnica nadmorska, dywanowa.
Piękna, ozdobna, niska roślina o liściach

podłużnych, wycinanych, szarawo-białych. Wy
siewa się w marcu do misek w ciepłym miej
scu. Służy na obwódki około grup roślin

liściastych. W yrasta do 30 cm najwyżej!
4558. Cineraria maritima, srebrzystolistna.

10gzł1,— Porcja zł0,15
4559. Cineraria maritima Diamant o ślicznych,

srebrzysto-białych liściach.
10gzł1,20 Porcja zł

N A S I O N A roślin doniczkowych -dekoracyjnych
c»z«lc»l»n«gc:Ia z p ięk n e g o ulistfnien in (<BlattPflanzeń).

ASPARAGUS Szparag ozdobny oranżeryjny i pokojowy



D R A C A E N A SMOKOWIEC DEKORACYJNY
Nasiona dracaen mieszczą się w kapsułkach
4575. Dracaena australis. Smokowiec a u stra

lijski o liściach długich i szerokich.

10g zł 1,70 Porcja zł 0,15
4577. Dracaena indivisa lineata, wąskolistny.

10gzł1,80 Porcja zł 0,20
4579. Dracaena indivisa Parei — o wielkich,

sztywnych, czerw.- żyłkowanych liściach.

10gz*4,— Porcja zł 0,35
4582. Dracaena Veitchii rubra, czerwonolistny.
lcoc 10g zł5,— Porcja zł 0,45
4585. Dracaena, różne odmiany mieszane.

__

10 g zł 1.50______ _________P o rc i a zł 0,15

Należy do okazałych
roślin dekoracyjnych.
Używany jlest do two
rzenia grup, na ośrod
ki klombów i przyozda
biania pokoi. Wysiewa
się w lutym do mise
czek ustawionych w

ciepłym miejscu — w

ziemię mieszaną Y li
ścio wej, Yn darniowej!,
z piaskiem rzecznym.
Rośnie dość szybko.

DZIWEOECHKfERIA

„Opancerzowana
roślina'*.

Ładna, efektowna i
kompozycyjna rośli
na, służy do przy
ozdabiania kwietni
ków i grup kwiato
wych. Wyrasta do
30 cm w kształcie

dużej| rozety, two
rzą silnie zwarte,
nadzwyczaj grubo
mięsiste, ozdobne li
stowie, — o metalo
wo - niebiesko - zie
lonej barwie. Kwia
ty drobniutkie, efek
towne

_________

4588. Echeveria de Smetiana, o jasno-zieio-
nych liściach z białym odcieniem.

Porcja zł 1,20
4590. Echeveria metallica, o liściach zwartych,

barwy metalowej. Porcja zł 1,—
4592. Echeveria hybrida, odmiany mieszane.

Porcja zł 0-75
— — —— — 4f>40. 1

MIHOSA PUDICA Czutek wstydliwy
Jest to ciekawa roślina chłodnych oran

żerii i pokoi, która układem ulistnienia
i samej formy jest bardzo zbliżona do

„Akacji pokojowej”. W yrasta do 60 cm. De
likatne, pierzaste ulistnienie m a tę właści
wość, że nawet za najmniejszym porusze
niem lub dotknięciem ich, natychmiast się
listeczki zamykaią (tulą), a po kilku sekun
dach zaś otwierają. Hodowla pokojowa zu
pełnie łatwa. 10gzł1 Porcia zł 0,20

EUCALYPTUS Drzewo antvfebr»«ne

(^Fieberheilbaum)

Dobra, pokojowa, krzewiasta i szybko ro
snąca roślina o wąskich, silnie wydłużonych
(lancetowatych) liściach. Znosi każdą tem 
peraturę. Dość gęste ulistnienie u tej rośliny
m a własność wchłaniania (przeczyszczania)
zużytej pokojowej temperatury. Hodowla łatwa.

4598. Eucalyptus globulus, o liściach z nie
bieskim odcieniem i półkulistych, dzi
wacznych, nie dużych kwiatach.

10gzł1,50 Porcja zł 0,25
4600. Eucalyptus citriodora, o pachnących li

ściach. Wyborna doniczkowa odmiana.

10gzł5,— Porcja zł 0,40

4606. Eucalyptus, odmiany mieszane.

10gzł1,80 Porcja zł 0,25

4610.

4620.

4630.

4665.

4675.
4688.

FIGUS ELASTICA. — Drzewo gumo
we. Nadajle się do hodowli pokojo
wej. Porcja zł 1,20

GREVILLEA robusta. Sobrzan deko
racyjny. 10 g zł 2,— Porcja zł 0,25

Lavatera arborea variegata. — Drzew
ko malwowe do hodowli pokojlowej,
wspaniała i cenna roślina. (150 om).
10gzł1,50 Porcjia zł 0,25

Phormium tenax (120 cm) (Flachslilie)
10gzł1,60 Porcja zł 0,25

Wigandia caraćasana. Porcja zł 6,20
Yucca filamentosa. — Juk a wirginiji-

ska. 10gzł2,50 Porcja zł 0,30

MUSA Bainn wielko|śsłnv ?“ *"2 !ie,!o w
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm klomOOW I WgrUpSCll rOSUB CgZOtyCZnyCD.

Ziarna bąnanów wysiewa się od stycznia do marca do
doniczek, skrzynek itp. w ziemię piaszczystą, utrzymując tem
peratu rę gorącą (25° C), jednakże stale wilgotną. Gdy roślinki

podrosną, należy je przesadzać stopniowo do coraz to więk
szych doniczek lub kubłów drewnianych, — ponieważ bardzo
silnie i szybko rosną. Zimujie w chłodnych ubikacjach.

Uwaga: Wobec tego, że nasiona (ziarna) bananów kieł
kują nieregularnie i mały procent tylko wschodzi, zaleca się
wysiewać większą ilość ziarn, ażeby otrzymać lepszy rezultat.
Olasiorta tych roślin matą bardzo twarde,

duże ziarna.
Mnsa Araoldianr. Banan o liściach

sztywnych, szer. i ciemno-zielonych
4650. Musa Ensete. Banan olhrzym.-listnv

l1 | .00
Złotvch

0,30 2,50 20,-
0,30 2,60
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Nasiona roślin w o d nych dohodowliwotwartychbasenach(SamenvonWasser- fanzen)

4750. Alisma plantago. Strzałka wodna. Do
hodowli w płytkiej wodzie.

10gzł1,90 Porcja zł 0,25
4755. Caltha palustris. Błotnica. Porcja zł 0,40

CjfperilS alternifO liUS Ciborawyniosła
o liściach naprzemianległych.

Dobra do hodowli doniczkowej! w pokoju
i akwarium, lubi dużo wilgoci — rośnie szybko.
4760. Odmiany wysokie.

10gzł2,60 Porcja zł 0,25
4763. nanus compactus, niska, zwarta.

1gzł1,— Porcja zł 0,35

4765. Iris pseudoacorus. — Kosaciec błotny,
o dużych złocistych kwiatach, rośnie do
brze, nawet na miejscach moczarowatych
10gzł1,30 Porcjla zł 0,20

4770. Nelumbium speciosum, Lotos indyjski.
10 ziarn zł 0,50

4775. Nuphar luteum. 10 ziarn zł 0,40

4790.
Hasiona roślin

wodnych.
Mieszanka prze
różnych odmian.

Porcja zł 0,35

NYNPHAEA (Nenuphar.i L6LIA WODNA

zw a na „Lotos egipski*'.
4780. alba — o dużych, czysto-białych kwia

tach z żółt. pręcikami wewnątrz rczety.
1gzł0,80 Porcja zł 0,35

4782. coerulea, odmiany niebieskie mieszane.

Porcjla zł 2,—
4784. rosea, odmiany różowe, mieszane.

Porcjla zł 2,—
4785. Nymphaea hybrida, odmiany mieszane.

1gzł1,50 Porcja zł 0,45
Nenuphary czyli lilie wodne wysiewa się

od lutego do marca w oranżerii. — Kwitną
w sześć miesięcy po zasianiu.

Nasiona kaktusów Kaktusy weszły dziś powszechnie w modę i należą prawie I
w każdym domu do koniecznych ozdób wnętrza m eszkansa §

CPna 7b1nnrcis arłotvch

8005. Ariocarpus, odmiany wełniste, bia
ło kwitnące, mieszane .... 0,70

8020. Astrophytum, odmiany gwiazdko-
wate, żółtokwitnąoe, mieszane . . 0,90

8050. Cereus, odmiany piram idowate lub
kolumnowe, mieszane .... 0,60

8052. Cereus geometricans, odmiana słup-
kowata, niebiesko - prążkowana z

małymi kolcami, ładnie kwitnąca . 0,60
8054. Cereus grandiflorus, „Królowa No

cy". Znana wężowata odmiana. Ro
ślinki kwitną jluż po 4 latach . . 0}80

8070. Echinocactus, odmiany kuliste, sil
nie kolczaste, mieszane .... 0,50

8072. Echinocactus minusculus, kulisty,
niziutki, czerwono kwitnący, kwi
tnie po roku, któiegc kwiateczki
otwierają się rano i wieczorem za
m y k ają ....................................................0,80

8074. Echinocactus setispinus, kulisty,
wysoki, o żółtych, kosm atych k\yia-
teczkach — kwitnie po 2—3 latach —

8076. EchL ocactus kurtziaimc;, kulisty o

rzadkich dużych kolcach i jednym
różowym kwiateczku . 1.20

8090. Echinocereus, odmiany kuliste, gę
sto kolczaste, mieszane .... 0,60

9010. Echinocereus, pectin, rigidissimus.
„ Kaktus tęczowy" o umiej kolącej
główce i jednym róż. kwiateczku 0,70

9020. Echinopsis, odmiany kuliste — że
browe z długimi kolcami mieszane o,60

9022. Mamillaria odmiany kuliste z bro-
dawkemi. kwitnące mieszane 0,65

9024. Mamillaria angularis, kulista, bro
dawkowa z długimi igłami i drob
nym karminowym kwieciu . . 0,90

9040. Mamillaria Pringlei, silnie owłosio
na z długimi kolcami, kwiateczki
m a d r o b n e ......................................... 1,—

Tl*1aorcie Tłotych

9060. Mesembrianthemum psaudotrunca-
tellum. Cudowne „kwitnące ka
myczki" o złocistym kwieciu . . 0,80

9070. Obregonia Denegrii. — Interesujący
kaktus o niepozornym wzroście
i jednym gwiaździstym kwiatku . 0,85

9090. Opuntia. Odmiany o kształcie kuli-

sto-j:ajiowym z różnymi nieforem-

nymi narostkami, ładnie kwitnące.
(Nasiona kiełkujlą powoli) . . . 0,70

10020. Pilccereus Trcllii, wysoki jajowaty
o gęstym białym owłosieniu i dłu
gich k o l c a c h ......................................... \,—

10035. Phyllocactus hybridus, odmiany
wysokie o długich sztywnych, lan
cetowatych, ząbkowanych, m ięsi
stych liściach i dużych kwiatach . 0,90

Broszurka p. t.

Kaktusy
w mieszkaniu

kosztuje
tylko zł 1,50

8000. | KaktiKaktusy — Mieszanka różnych odmian.
Porcja zł 0,50
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l l (Borypha australis II
Phoeni$

(Banariensis

NASIONA PALM
Nasiona palm wysiewa się o każdej porze roku, zależnie od tego
w jakim miesiącu są sprowadzone z kraju ojczystego. Ziarna palm
przed wysiewem poleca się cośkolwiek naciąć lub łupinę natrzeć
o kamień i tym sposobem przyspieszyć kiełkowanie, które u palm

trwa dość długi okres czasu, niekiedy dochodząc do kilku miesięcy Przygotowane w ten sposób nasicna - wvsiewa s ę do doniczek
lub miseczek z lekką ziemią, nakrywając je na grubość zia na warstwą ziemi. Zas:ewy zaleca się utrzymywać w temneiaturze parnej
i to w :S®—20® C, Wymagają stałej umiarkowanej wilgoci. Rośliny wypuszczają pierwszy liść dopiero po utworzeniu się do 10 cm

długiego kor/on«a. Razem z wypuszczonym kiełkiem uKazuje się — na powierzchni ziemi, także łupina zasianego ziarna, kiórą
w żadnym wypadku nie n ‘leży usuwać, dopóki sama nie odpadn e. Młode roślinki pozos awia się przez pierwsze trzy miesące w tej
samej doniczce w jakiej zostały wysiane, notem przesadza się je poiedyńczo do małych doniczek, układając korzonki ich ko' sto

i bez obcinania, — Doniczki z małymi roślinami należy ustawie przez pewien czas w cieniu na oknie, które to miejsce najwięcej
sprzyja dalszemu rozwojowi,

? (Ponieważnasiona palm nie mająjednolitej siłykielhowania jak również —żaden dostawca tych nasion nie
może dać gwarancji, żekażde ziarno wzeidzie, wobec tego, aby otrzymać lepszy rezultat, zaleca się wysiewać więcej ziarn. •

Cena złotych za: ——

6005. Areca rubra, o liściach pie
r z a s ty ch ................................... 0,90 8,—

6010. Chamaerops excelsa, o li
ściach w achlarzowych . 0,20 0,90

6015. Chamaerops humilis, ni-

sko-rosnąca - wachlarzowa 0,30 1,80
6020. Cccos australis, o liściach

delikatnych, nie duża . . 0,50 3,80
6025. C c c g s Romanzoffiana, o li

ściach drobnych, efekt. . 0,60 5,—
6030. Coco-s Weddeliana, drohno-

listny, miniaturowy . . 1,60 13,50
6035. Corypha australis, o li

ściach wachlarzowych . 0,60 5,—
6040. Cycas revoluta, o liściach

sztywnych, gęsto osadź.. . 6,— 55,—
6045. Kentia Belmoreana, o li

ściach palczastych . . . 3,50 30.—

6050. Kentia Forsteriana, o li
ściach palczastych . . . 4,— 35,—

6055. Latania borbonica, o li
ściach wachlarzowych . 0,40 3,50

6065. Phoenix canariensis. Dak
tylowiec zw arty . . . 0,25 2,—

6070. Phoenix dactylifera. Dak
tylowiec długolistny . . 0,30 2,75

6075. Phoenix reclinata. D akty
lowiec pochylony . . . 0,40 3,60

6080. Phoeniz Roebelinii. Dakty
lowiec wyniosły . . . 0,50 4,50

6085. Phoenix silvestris. D akty
lowiec gęstolistny . . . 0,40 3,40

6090. Phoenix tenuis. Daktylo
wiec sztywny . . . . 0,40 3,40

6095. Pritchardia filamentosa . 0.25 2,—
7010. Washingtonia robusta . . 0,20 1,—

7015 ‘FtnSmn mieszane
w przeróżnych gatunkach — łatwe

do hodowli pokojowej.
10 ziarn zł 0,40 100 ziarn zł 3,50

£Mp Szanownym odbiorcom polecam
pouczającą broszurkę o hodowli palm p. t.

,,@aSmw9n>mieszbaniacb
z 14 rycinami—Cena egzempl. zł *8,50

Pandanusutilis

„Pochutnik olbrzymi“
Jest to roślina liściasta, mylnie
zaliczana do rodziny palm. Roz
rasta się do średnich rozmiarów.
Dobrze uda e się w oranżerii,
a także i w pooju. Tw orzy
mnóstwo rozpadających się od

pnia wąsk.ch, długich liści z brze
gami zaopatrzonymi w ostre uolce
Hodowla j(st ta sama co palm
100 ziarn zł 17,— 10 ziarn zł 2,—

Latania borbonica
Łatwa do hodowli.



Cebulki kwiatowe
do sadzenia w ogrodzie od kwietnia do maja.
(Wysyłka w czasie wolnym od mrozów, oajpóźoiej do 15 majabr.)

Gladiolus gandavensis
Jłilecsylli rrśelfóofrnriaforre.

Odmiany m szt. | onszt.

czerwone i pomarańczowe złotych

Prince of Walles, łososiowy,
wczesny . ........................... 1?— 8,—

Flammendes Schwert, jaskrawo-
s z k a r ł a t n y .................................. 1,40 12,—

Liebesfeuer, ognisto-czerwony . 1,40 12,—
Marechal Petain, szkarłatny z

białym środkiem . . . . 1,60 14,—
Nancy Hancks, brzoskwiniowy z

czerwonym odcieniem . . . 1,50 13,—
Proserpine, karminowy, wczesny 1,60 14,—
Red Emperor, szkarłatny . . 1,80 16,—

Odmiany żółte

Belinde, śmietanko wo-żółty . . 1,80 16,—
Gelber Erstling, cytrynowo-żółty,

nadzwyczaj piękny . . . 2,40 20,—
Schwaben, delikatnie żółty, późny 1,90 16,—
Odmiany niebieskie i fioletowe

Aida, ciemno-fiołkowo-niebieski
z czerwonymi plamkami . . 2,40 20,—

Baron John Hulot, fioletowo-
niebieski, aksamitny . . . 1,60 14,—

Mrs. van Konijnenburg, jasno
niebieski .................................. 2,50 22,—

Odmiany białe

Polareis, czysto-biały, bardzo
w c z e s n y .........................................4.— 36,—

L. Immaculee, czysto-biały . . 2,20 18,—
Mont Everest, śnieżno-biały . . 2,— 17,—

Odmiany różowe

Ameryka, jasno różowy, wczesny 1,50 13,—
Brunhildę, łososiowo-różowy . 2,30 20,—
Marechal Foch, blado-różowy . 2,— 18,—
Mrs. W ilbring, blad o róż.

_

z bia
łym środkiem, bardzo wczesny 1,50 13,—

Odin, łososiowy z ciemną plam ą 1,40 12,—

J£itiu m regafe Btlia królewska

I wybór.
O dużych, won
nych biało-różo-

wych kwiatach.

Zimuje w grun
cie. Kwitnie w

czerwcu—lipcu.
10 szt. zł 7,—

1 szt. zł 0,80
Lilie mu-

&zą być natych
miast po odebra
niu zadołowane w

piasku lub wysa
dzone do gruntu,
ponieważ cebulki

obsychają i tracą
najigłówniejsze

I! soki.

Giadiote wysadza się óo gruntu oó kwie~

tnia óo mata. (Rosną w każde/ ogrodowe/ ziemi,
potrzebują wolnej przestrzeni, dużo siońca i

obfitego podlewania. Jiwitną bogato od lipca
óo późnej jesieni.

raiESZANKI

Gladiole, m ieszanka 1-go wyboru „Eldorado"
10 sztuk zł 1,20 100sztuk zł 10,—

Gliadiole, mieszanka 2-go wyboru.
10 sztuk zł 0,80 100sztuk zł 6,—

Slodiolus primulinus.
Mieczyki wcześnie kwitnące

O wysmukłych i drobnych kielichach kwia
towych, ułożonych na wysokich, cienkich ło
dyżkach. Kwitną znacznie dużej i obficiej!
od rasy „gandavensis“. .u s-a.|iwsTT

złot' ch

Laetitia — łososiowo - różowy,
niezwykle piękny .... 1,40 11,—

Maidens Blush, czysto-różowy,
bardzo wczesny i piękny . . 0,80 6,—

Orange Brillant, ciemno-poma-
r a ń c z o w y .................................. 1,— 7,—

Primulinus, odmiany mieszane 1,— 8,—

Jtfiociinfa - y»Iipani
JlflrCMZW - ‘jjfyofensif

i t. p. sadzi się od września do listopada.
Każdy kupująey w firmie moje, otrzymuje bezpła nie

llustr. cennik cebulek kwiatowych
który wychodzi z druku z początkiem wrześ >ia 1939 r.



BEGONIA hvbnda grandiflora (IkOŚKlICB bnlwiasta TM'kokwiatowa

Wspaniałe klombowe gatunki — kwitnące nadzwy
czaj bogato począwszy jluż od lipca do października.
Przekwitłe kłącza, wyjmuje się jesionią z gruntu, oczy
szcza z ziemi i korzonków i przechowuje w miejlscu
zabezpieczonym ud mrozów do następnej! wiosny. Zno
szą dobrze hodowlę w skrzynkach na balkonie lub w

dużych doniczkach na werandzie lub w pokojiu. Lubią
wystawę słoneczną i obfite podlewanie.
Odmiany pojedyncze.

Biała, ciemno-czerwona, różowa, pomarańczowa.
1 szt. zł 0,35 10 szt. zł 3,20 100 szt. zł 30—

Odmiany pełne.
Biała — czerwone — żółte

1 szt. zł 0,35 10 szt. zł 3,— 100 szt. zł 28,—

Begonie bulwiaste pojedyncze mieszane.
10 szt. zł 3,— 100 szt. zł 28,—

Begonie bulwiaste pełne mieszane.
10 szt. zł 2,80 100 szt. zł 26,—

Begonie pełne i pojedyncze razem zmiesz.
10 st. zł 2,80 100 szt. zł 25,—

CANWA indicagrandifloraP a cfo rec z n ihl wielkokwiatowe
1szt. | lo szt.

Ładna grupowa roślina, wyrastająca do Odmiany zielonolistne złotych

150 cm. Ozdobna jest z długich, szerokich Prezydent, ciemno-czerwone U,tiU ó,--
liści i nadzwyczaj wielkich, pięknych Króiowa żółtych . 0,70 6,-
kwiatów. Wysadza się do gruntu w po Odmiany ciemnolistne
łowie m aja. Kwitną od lipca do późnej Prez. Meyer, ciemno-czerwone . 0,50 4,—
jesieni. Jesienią kłącza się wyjimuje ■ Odmiany zielonolistne miesz. 0,60 5-
i przechowuje w piwnicy do wiosny. ■ Odmiany czerwonolistne miesz. 070 6—

ANEraONY !•£1AII1ICE
Jedne z najpiękniejszych amatorskich kwia

tów. W ym agają ziemi pożywnej, nie znoszą

wilgotnej. Sadzi się wiosną lub jesienią. Wy
rastają do 50 cm. Kwitną od czerwca do lipca
w różnych jaskrawych barwach. Czasami

kwitną dopiero w drugim roku.

MONTBRETIA lub CYNOBRÓWKA
złocisto-miedziana

Nazywane bywają miniaturowymi mieczy
kami. Kwiaty m ają drobniutkie, pomarańczo-
wo-m iedziane i złoto-żółte. Uprawa taka
sama jak u mieczyków. Kwitną masami pięk
nie od sierpnie do października.

Anemony
wielko
kwiatowe

Mieszanka pełnych i pojedyńczych odmian.
10 sztuk zł 1,— 100 sztuk zł 9,—

w mieszanych odmianach.
10 sztuk zł 0,80 100 szt, zł 7,—



Przyrządy i przybory pszczelarskie

306. Klateczka z zasów-
ką do chwytania
matki, zł 2,80

284. Szczoteczka do zmiatania
pszczół. zł 1,40

227. Nóż spiczasty do odsklepiania plastrów
z miodem. zł 2,—

297. Łapka na tru
tnie. zł 1,60

Wcszsnssluczno
z czystego żółtego wosku ,,Kunstwaben“

jrozmiar 17X22 cml £ 1

nzmiar 35X22 cm j « 10,—
Cena zmienna.

223a. Widełki do odsklepiania plastrów,
z rączką drewnianą. zł 2,20

340.

Mitaskta

z siatki drucianej
z kapturkiem, gotowa do

użycia —ulepszona —zł3,—

266. Łopatka do miodu, cynowana zł 5,—

15310. Dłuto Roota, stalowe, do wyjmow ania
ramek zł 3,80

40L Dłuto Roota, żelazne, lakierowane zł 2,—
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Silne

i

trwale

348. Rękawice pogumowans, przylegające do

każdej ręki o norm alnej wielkości.
Cena za parę zł 8,25

349. Rękawice skórkowe norm alnej wielkości.
Cena za parę zł 10,—

280. Obcęgi ze sprężyną do wyciągania i wsta-
P wiania ramek do ula, połączone z ha

kiem, służącym do czyszczenia rowków.
zł 4,—

385. Lampa spi
rytusowa z bia

łej blachy do

podgrzew. ra-

dełka. zł 1,50

216. Sitko do cedzenia miodu,
do zawieszenia pod mio-
darkę. zł 3,50

320. Podkurzacz z podwój
nymi ścianami, zł 4,50

— ulepszony —

Podkarmiaczka
„Radior**

szklana, balono
wa z metalowym
talerzykiem. Ca
ły komplet zł 1,40
Balon szklany zł 0,80 Talerzyk metal, zł 0,70

387.a Kolba do
wlutowania dru
tu w szt. węzę.

zł 1,30

15315. Radełko z ogrzewaczem. zł 3,20
^ fgawTŁ

269. Skrobaczka do czyszczenia uli. zł 2,—

341. Maska z siatki drucianej
bez kaptura. 2,—

Fajka pszczelarska
dla palących i nie pa
lących. zł 6,20



narzeozia ogrodnicze
/l/oie oarocfnicze A/o/iepsze
WillIII i iii— w iniiii?II fit^sjBMBflBCTffgig^ęggBPCTgrał (§erlac,h - cpolska) — (Jćunóe Sohn - OTiemcy)

(Wszystkie noże m ają wkładkę mosiężną).

Krzesak w oprawie z drzewa

orzechowego.
Fabrykaty kraj. „Gerlach‘a“.
306. Mały, dług. trzonka 9 cm

zł 4_
308. Średni, dł. trzonka 10 cm

zł 5,50
309. Duży, dł. trzonka 12 cm

zł 7,—
Fabrykaty Kundego.

3EMałydł.trz.9Kcmzł7,50
3EDużydł.trz. 11cmzł8,50

Sierpak silnie zakrzywiony —

w oprawie z drzewa orzech.

Fabrykaty kraj. „Gerlach‘a“.
307. Średni, dł. trzonka 10 cm

zł 5,—
310. Duży, dł. trz. 12 cm zł 6,—

Fabrykaty Kundego.
5EMały,dł.trz.10cmzł9,25
S E Duży, dł. trz. 12 cm zł 10,50

Szczepak — Zrzynak.
Kopulizak w czarnej! oprawie.
24 C Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 6,40

Kopulizak, nóż do sztobrów
o ściętym ostrzu.

366. Gerlacha, trzonek orze
chowy, polerowany ja
sny. Długość trzonka 10
cm. zł 3,—

21 A Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 6,—

Szczep ak — Kopulizak.
Ostrze spiczaste w czarnej

oprawie.
22 A Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 6,20

Szczepak (Kopulizak)
z zaokrąglonym ostrzem.

360. GerlaclTa, trzonek pole
rowany, czarny. Długość
trzonka 10 cm. zł 4,50

23 A Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 6—

Okulizak z piętką na grzbie
cie klingi.

364. Gerlach‘a, trzonek pole
rowany, czarny. Długość
trzonka 10 cm. zł 4,—

30 A Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 5,40

Okulizak do uszlachetniania
róż z bródką na grzbiecie
klingi w czarnej oprawie.

31 A Kundego, dł. trz. 10 cm

zł 5,60

Okulizak — Nóż do oczkowa
nia z zamykaną stalową lub

rogową kostką — oraz bród
k ą n a grzbiecie klingi.

365. Gerlacha, trzonek pole
rowany, czarny. Długość
trzonka 10 cm. zł 5,—

31 K Kundego, dług. trzonka
10 cm. zł 7,25

Okulizak. — Nóż do oczkowa
nia (uszlachetniania) bez
bródki, kostka otwarta, m o
siężna, nieruchoma, masywna

362. Fabrykat Gerlach‘a, trzo
nek polerowany, czarny.
Długość trzonka 10 cm.

zł 5,60

Jak powyżej, lecz z ruchomą
kostką kościaną.

41 K Kundego, dług. trzonka
10 cm. zł 6,80

i l / o ż e do wycinania szparagów
(osadzone w drewnianej rękojeści)

Cała długość noża wraz z rękoje
ścią 36 cm. zł 3,—

3000. Kundego 3-ostrzowy, długość każdego poszczegól.
ostrza 10/4 cm, okładka czarna z ballonitu. zł 12,50

Cała długość noża wraz z rękoje
ścią 40 cm. zł 4,—

36i. Szczepak
Gerlach*a

Trzonek polerowany czarny, ostrze
lekko pałąkowate. Długość trzon-
ka 10 cm.

________________

zł 3,50

KAMIENIE-
Marmurki belgijskie
Dług. marrnurka 15 cm

zł 4,—

Długość marrnurka
12V2 cm zł 3,—

Kamienie jednostron
ne, łamane, naturalne.

Służą do gładzenia
i ostrzenia noży

Nr 4 mniejsze 2,—
Nr 5 większe 3,-—

iM T Niezbędne N I
do ostrzenia i gładze

nia noży.
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556. Sekator jednoostrzowy, rączki
kute, pełne, z drewnianymi
(orzechowe) nakładkami. Za

mknięcie n a skórkę.
Fabrykat Kollera.
Cala długość 23lA cm zł 7,40

Sprężyny do sekatorów .

Większe 1 szt. zł 0,50
Mniejsze 1 szt. zł 0,40

do strzyżenia żywo-
/lf płotów szpalerów lip

Wykonane soli
dne, rękojeścią
mają drewniane

(polerowane), o-

s órza są osadzone
n a nicie śrubo
wym — dn roz
bierania — przez
co moiżna jle z ła
twością wyostrzyć

590 I Większe długość ostrzy 35 cm 13,—
\ Mniejsze długość ostrzy 30 cm 10,—

SEKATORY ; ii — trwałej kon
strukcji, odkładki żelazne, wydrążone, naci
nane, ostrza przyniitowane, leez do rozbierania.

Fabrykat zagraniczny.

6970. Sekator zamykany na skórkę. Długość
23 cm. zł 6,—

podwójnie tnące
o dwóch stalowych nie miażdżących ostrzach

— rozbieralnych — osadzonych na nicie.

Sekator damski poniklowany —

zamykany na zatrzask. Cała długość 17 cm.

zł 4,50

Sekatory - Robaczniki
Do nasadzania na drążek. Służą do obcinania

suchych gałęzi na konarach drzew.

15128

„Ama“
stalowy

ulepszony
Nadzw yczaj

solidnie wy
konany. wy
rób ręczny,
bardzo silny

‘ zł 15,—

Zwyczajny
sprężynow y,

czarno

Y llltllO Y lakierowany
IIŁI|llC A zł 3)50
ulepszony1 —

Malowany kolorem sre
brzy stym (aluminium).

Krajowe, ocynow. zł 5 50
Zagraniczne zł 8,—

595. Sekator jednoostrzowy, z najlepszej stali,
solidnie wykonany, okładki żelazne,
wydrążone, czarno lakierowane, do roz
bierania — z zamknięciem na skórkę.
Fabrykat krajowy „Gerlach^11. Cała

długość 23 cm. zł 8,—

483. Sekator dwuostrzowy, rączki pełne, naci
nane z zamknięciem na skórkę.
Fabrykat Kollera. Cala długość 21 cm.

zł 5,50

434. Sekator jednoostrzowy, rączki wydrążone,
nacinane z zamknięciem na skórkę. Fa
brykat Kollera, najHepsze wykonanie.
Cala długość 23Vi cm. ził 8,—

535. Sekator jednoostrzowy, rączki wydrążone,
nacinane z zamknięciem na skórkę.
Fabrykat Kollera.

Cała długość 21 cm zł 7,—, 23>2 cm zł 8,25
538. Taki sam, Lecz z zamknięciem na zatrzask.

Cala długość 22 cm. zł 7,50

587. Fabrykat Kollera.
Cała długość 20 cm.

Cała długość 23 cm.

zł 12,50
zl 14,—

563. Sekator do formowania, zupełnie nowy
model o wąskich wydłużonych po

dwójnie tnących ostrzach. — Ostrze s ą
osadzone n a rozbieraln. nicie i specjaln.
śrubie. Rączki kute, bronirowane, lekko
nacinane z zamknięciem na zatrzask. —

Wykonanie solidne. — Fabrykat Kolle
ra. Cała długość 21 om. zł 15,—



Pomocnicze narzędzia ogrodnicze

4315. Łopatka ręczna, służy do wykopywania
rozmaitych roślin, rączka jest drewnia
na krótka, łopatka stalowa. zł 2,50

Jtażąjcedo strzyżenia trawy
po brzegach trawników oraz pomiędzy kwie
tnikami. Cała długość nożyc 30 cm, rękojeście
wygięte, zł 3,50. Nr 2908 lepsze zł 5,—

5381. Widełki ręczne do wyjmowania roślin
o czterech spłaszczonych — z boków —

spiczasto zakończonych ostrzach, zł 3,—
1236. Oryg nalny
amerykański wy-
ptelacz - spulchn.
„Diamond" o 3 ch
w ymiennych zębach
z obsadą drewnianą
20cmdług. zł5.—

Spulchniacz — Wypielacz
bez obsady drewnianej.
Służy do kultywowania
plantacyj warzyw, kwia
tów oraz rośli, okopow.

Nr <ł8 o 3 stal., wymiennych zębach zł 5,—
Nr 49 o 5 stal., wymiennych zębach zł 6,—

8. Łopatka — Grabki, przydatne do lekkich

prac na balkonach i w ogródkach —

cała długość (5 zębowe), 27l/s cm. zł 2,20

Skrobaczki ręczne drzew starszych
porosłych grzybami, mchem itd.

Czyścić od wiosny do późnej jesieni,
" ^

a c

| 28c. Szczotka śpiczasto zakończona do drzew

młodszych z drutu stalowego, płaskie
go, elastycznego. zł 3,—

| 15067. Z drutu okrągłego, miękkiego zł 6,—
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28d. Szczotka prosta, trójkanciasto za
kończona do drzew młodszych
z drutu stalowego płaskiego ela
stycznego. zł 4,75

15066. Z drutu okrągłego, miękkiego
zł 6,25

901. Skrobaczka trójkątna
z trzonkiem, ostrza polero
wane, cała długość z trzon
kiem 40 cm. zł 4,2(1

15110. Skrobaczka trójkątna
do nabijania na drążek,
ostrza polerowane, cała

długość 26 cm. zł 6,—

15112. Skrobaczka uzębiona, o strza pole
rowane z trzonkiem 40 cm. zł 6,36
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28b. Szczotka owalna do drzew starych z dru
tu stałow. płaskiego elastyczn. zł 3,50

15068. Z drutu okrągłego, miękkiego zł. 6,—

Szczotki ze stalowego drutu
do czyszcz. drzew porosłych mchem i grzybami

□d p
"

Czyści się zazwyczaj jlesienią i zimą.
28a. Szczotka do na

bijania na drą
żek do czyszcze
nia drzew star
szych, z drutu

stalowego, pła
skiego, elastycz
nego. zi 5,—

15069. Z drutu okrą
głego, miękkie
go,________ zł 8,—

15. Widełki ręczne z trzonkiem o trzech pła
skich spiczastych ostrzach, — służą do

wyjmowania roślin z bryłką ziemi, jak
również do podważania chwastów przy
pieleniu itp. pracach. zł 2,60

4. Pazurki żelazne w drewnianej! oprawie.
Przydatne do spulchniania ziemi na

grządkach. zł 1,60



5244.

62. Łopata ogrodow a, owalno-prostokątna z bukowym trzon
kiem, okucie do trzonka i blat są spojone nitami, długość
i szerokość blatu 30X21 cm zł 5,50

Grabic;
odkute z jednej sztuki stali.
10 zębowe • •• zł 1,80
12 zębowe • •• zł 2,80
14 zębowe - zł 2.60
16 zębowe • •• zł 3,—

TEMIMMMME dla celów ogrodniczych i prywatnych

W i d ł y (Grabegabel)
o 4 płaskich zębach zł 8,—

Grace s^aic^e

do czyfzczenia
dróg i 4: eżek

ogrodowych.

Długość ostrza

20cmzł3.20, 26 cm zł3,75, 30 cmzł4,50

1593. PKwwgągcsiwwn
oryginalna amerykańska ..Di a m o n d“.
Szerokość ostrza 11 cm. Długość trzonka 13 • cm.

N dzwyciaj lekka i praktyczna. zł 7,30
6181. —

Grace stalowe z dwoma podpórkami. ^

Długość ostrza:

18cm |22cm |24cm
zł 2,70 zł 3,20 zł 3,50 ----

Przyrząd do zrywania
owoców.

Kompletny z woreczkiem, nie ka
leczy owoców. I szt. 2,—

6. Taka sama lecz o

spłaszczonych
ostrzach zł 2,20

Nr25i26 Nr54
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Nr 1Z-B Inspektowe — szklane, do mierzenia tempe
ratury w inspekcie' i mnożarni. Długość
26cmzl1,86, 25cmzł2,20, 30cmzł2,69

Nr 25B. Pokojowe — oranżeryjne, w drewn. oprawie
długość 15 cm, skala C 40—50° zł 1,80
długość 20 cm, skala G 40—50 zł 2,25

Nr 26B. Pokojowe — oranżeryjne, w drewn. opra
wie, mak, skala C. 80°, dług. 20 cm zł 2,50

Nr 49Z. Zaokienne w metalowej oprawie, skala
G 40—50°, dł. 16 cm zł 3,40, dh 20 cm zł 3,75

Nr 51B. Podobne, lecz leipsze, w metalowej! — poni-
klowanej oprawie, długość 17 cm zł 4,—

B. Termometry szklane, akwaryjne szt. zł 1,20
Nr 54Z. Maksymalny — minimalny, automatycznie

notujlący najwyższą i najlniższą tem peraturę
w drewnianej malowanej oprawie, 20 cm

Nr49i51 długości, z dodatk. magnesem. Cena zł 13,—

stalowy bez obsady
Jest to przyrząd do obcinania brze
gów trawnikowych, klombowych
itd. Rozmiar wraz tul ejaą stalową
13X23 c m ...............................zł 5,50Motyki sercojyafe

Nr2o2zębach zł1,50
Nr3o3 „ zł 1,75

r®fi«®aąsB*a

Nr4o2zębach zł1,60
Nr5o3 „ zł 1,85

17. Moiyczka ser-

cowata o 2 zębach
z trzonkiem orewn.

30 cm dług. zł 1,80

19. Moiyczka ścięta o 3 zębach
z trzonkiem drewn.

28 cm dług. zł 2.30

Mctyczka stalo
w a HelosSo
wycinania chwastów
i spólchniania ziemi.

(Bez tr onkal zl 4,50



Piłki ogrodnicze do drzew

1734a. S. Piłka łukowa nastawialna, z 1 śrubą
do nastawiania ostrza. Oprawa drewniana

polerow ana. zł 5,—

3734.
„Iduna‘z dre
wnianą ręko
jeścią. o gru
bych szerok. zę
bach. zł 5,50.

182a—T -

dn°

Długość 35 cm. zł 6,—.

1738

Iduna formy no
żowej, z drobnym
uzębieniem.

Rączka drewniana, długość ostrza 35 cm. zł 4,75.

Diamenty
Do szkia cienkiego
Nr3zł7,—
Nr19 zł10,-

do rznięcia szyb
i szklarniowych.

inspektowych

Do szkia grubego
Łopatka Spec.

zł 14,- 18,-

Do szkła b. grub.
Masywny

8 m/m zł 23,—

1735a. S. — Piłka łukowa, nastawialna z2śru
bami ruchomymi i 1 śrubką do przytrzy
mywania ostrza. Oprawa drewniana pole
rowana. zł 6,—

151U1.
Łukowa z 1

śrubą, oprawa
drewniana,nie
polerowana,

zł 9,50.

734 T.

Ramowa o 1
śrubie do na
sadzania na

drążek
zł 3,50.

15100. Do
formowania

drzew owoco
wych zł 5,25.

Łapki do łapania kretów.
Żelnzne - pojedyncze -

ss rętynowe, praktyczne
Łapkę - kretówkę umie
szcza się w chodniku kreta

prostopadle w ten sposób,;aże-
by kret przechodząc tralił w

otwór nastawionej bla zki,
która poruszona wypada z

zaporu i kleszcze zaciskają się - dusząc kreta Umieszczoną
w chodniku pułapkę trzeba okryć (nakryć• darniną i obsypai
ziemią tak, ażeby do chodnika me przenikało światło.

1szt. zł1.50. 10szt. zł13.-

POLEWACZKI ogrodowe

Nr 40

marki

„Esłe’
pocynkowane-owalne z pałą-
kiem i sitkiem o mosiężnej

natryskowej tarczy.

Na 4 Itr. zł 6,50
„ 8 itr. zł 9,—
„ 10 Itr. zł 10,—
„ 13 Itr. zł 12,—
„ 16 Itr. zł 14,—

Nr 220. Sitko duie z mosiężną natryskową
pryśnicą - odpow. do wszystkich dużych
konewek. Do8 0itr.zł3

Do i3 -i6 itr. zł 3,60

Polewaczki oranżeryjne.

40a. Polew aczka z pająkiem z silnej cynko
wej blachy z pryśnicą 2/4 Itr. zł 6,75

4 Itr, zł 8,—

40a. Polewaczka, bez pałąka,2H Itr. zl5,60
4 Itr. zł 7,—

220a. Sitko małe z mosiężną natryskową pry
śnicą — odpowiednie do 2/4 i 4 1 pole
waczek N r 4 0 a ............................ szt. zl 2,60

222. Rurka przedłużająca z jedną mosiężną
tulejką — specjalnie do konewek oran-

ź e r y j n y c h .................................. szt. zł 1,20
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Rozpylacze oranżeryjne, pokojowe, ogrodowe,
butelkowe, dezynfekcyjne i tłokowe.

RO ZPTŁA CZ
butelkowy

z wężem i siteczkiem filtracyjnym

Rozpyla bardzo delikatny rozpyl.
Łatwy w użyciu. Pasuje do każdej
średniej butelki. Długość rozpyla
cza 28 cm ..................................... zł 4,50

f' Nr16

Rozpylacz
do

kwiatów
mały, mosiężny dł. 20 cm i średn. 16 mm zł 3,50

Pokojowe - oranżeryjne „Mubis“
mniejsze jednowylotowe, mosiężne

o krótkim zasięgu i bardzo drobnym rozpylę.
211 długość 22 cm, średn. 20 mm zł 5,—
222 długość 26 cm, średn. 20 mm zł 6,—
233 długość 30 cm, średn. 20 mm zł 7,—

Rozpylacze dezynfekcyjne
z poniklowanego metalu ze zbiornikiem na

wodę lub płynny preparat chemiczny, przeciw
ko robactwu na roślinach pokojowych i oran-

żeryjnych. Dobre dla kinoteatrów, szpitali,
w ogóle dla wszelk. skrapiania i dezynfekcji.
41a Dług. 30 cm średn. 40 mm zł 16,50
42a Dług. 40 cm średn. 40 mm zł 18,50
43a Dług. 50 cm średn. 40 mm zł 23,—

Rozpylacz ciśnieniowy Glor.a
z mosiężnym zbiornikiem 1-litrowym. Rozpyla
w formie najdelikatniejszej mgły. Przydatny
dla użytku w oranżerii, pokoju i n a balkonie.

Jednym słowem rozpylacz, jakiego jeszcze
w Polsce nie wyrabiano. zł 12,—

Pokojowe - oranżeryjne „Mubis“
większe, mosiężne o dwóch zmiennych rozpy
laczach: mgławicowy i sitkowy — o długim

zasięgu.
31 długość 30 cm, średn. 30 mm zł 10,50
32 długość 40 cm, średn. 30 m m zł 12,—
42 długość 40 cm, średn. 40 mm zł 13,50
43 długość 50 cm, średn. 40 cm zł 16,—

Opryskiwacz uniwersalny „ H Y D R O * '

Rozpyla płyn nieprzerwanym strum ie
niem i wyrzuca strumień na kilka m.

Służy do opryskiwania drzew, kwietni
ków, traw ników i dezynfekcji. Wypo
sażenie: 2 m węża ssącego zakończone
go sitkiem, przedłużnik mosiężny pro
sty, 75 cm długi oraz kolanko i 3 dodat
kowe dysze (rozpylacze). Komplet zł 35,-

Rozpyiacz Perfekt —

delikatnym rozpylę.
mosiężny o nadzwyczaj
Dł. 50 cm średn 16 mm zł 13,—

UNIWERSALNY

HYDROPliLTpospieszny
Wykonany całkowicie z mosiądzu i wy
posażony w dwa rozpylacze: gruby
i mgławicowy. Posiada żelazną podsta
wę do oparcia nogi i odpowiednio przy
stosowany waż gumowy. Daie się łatwo

przenosić z miejsca na miejsce i wsta
wić do naczynia z płynem. Służy spe
cjalnie do skrapiania w iększych prze
strzeń w ogrodź e i oranżerii, a nawet
do gacenia w zarodku małych pożarów

ZNF" N adaje się doskonale
do mycia samochodów, po
wozów itp.

Wymiary:
większy, wys. 80 cm,
średn.32mm . . zł44,—

m niejszy, wys. 68 cm,
średn.26mm ... zł 35,—

D od atko w e pr2tedłU±nSki w ę ż ó w do opryskiwaczy plecakowych

M osiężny , do nakręcania na wylot opryskiwacza lub hydropultu. Dług. 75 cm zł 5, — Dług. 1 m zł 6,50

Mosiężny, — lecz osadzony w rurze bambusowej, Dług. 3 m zł 21,— Dług. 4 m zł 25,—
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Opryskiwacze plecakowe i automatyczne
Olowi) automatyczny

Opryskiwacz plecakowy
SYRENA marki Mubis

(bez manometra) wykonany z gru
bej mosiężnej blachy.

Jest to opryskiwacz o ogólnej po
jemności 12 Itr. (8 Itr. cieczy i 4 Itr.

sprężon. powietrza). Raz napom
powany na ciśnienie do 5 atm. w

formie mgły rozpyla całą zawar
tość zbiornika. Wentyl bezpie
czeństwa, zastępujący manometr,
automatycznie wypuszcza nadmiar

sprężonego powietrza. A parat od
porny jest na ciecze grzybo- i owa

dobójcze. Wnętrze zbiornika j:est
wybielone, co wpływa dodatnio na

ileero trwałość

Na komplet składa się:
1. zbiornik z czystej, grubej blachy mosięż

nej, wewnątrz bielony, 2. pompa powietrzna ze

stałym uchwytem do wykręcania i wyjmowa
nia, 3. wentyl bezpieczeństwa, 4. wąż gumowy
długości 120 cm, 5. zawór pistoletowy, 6. prze-
dłużnik mosiężny długości 75 cm, 7. dysza
mgławicowa, 8. dysza wachlarzowa, 9. kolanko,
10. sitko do przecedzenia płynu.
Dokładne opisy użycia wysyłam każdorazowo

n a żądanie.
Cena za komplet zł 85,—.

Pompa ssąco - tłocząca „GIEWONT11
o wysokim ciśnieniu

dochodzącym do 20
atm. fjSSr Prakty
czny pojedynczy i

niezawodny w uży
ciu. Wyposażenie: 2
mtr węża ssącego za
kończonego sitkiem,
5 m węża wylotowe
go owiniętego spiralą,

— — 'przedłużacz mosię
żny z kranem i 3 dysze rozpylające. Do opryskiwacza
„Giewont" można zastosować tyczki bambusowe.
3 mtr długości zł 21,—, 4 mtr zł 25,—
Kompl. pompy „Giewont" (bez tyczek) zł 98 n e tt o .

Opryskiwacz uniw ersalny „ZENIT*1
Jest to rewe
lacyjny opry
skiwacz dają
cy kilkunasto
metrowy za
sięg. Wykon,
jest całkowi
cie zmosiądzu
odpornego na

działaniekwa-
sów, lekki i

zgrabny, daje
się z łatwością

przenieść z miejsca na miejsce. Wyposażenie: 2 mtr

węża ssącego, 5 mtr węża wylotowego z zewn spi
ralą druc., przedtuźnik mosiężny, z kranem i dysze
rozpylające. Wysokość 70 cm. Średnica 9 cm, ciśnie
nie 8 —10 atmosf. Komplet zł110,— netto.

do zwalczania szkodników na drzewkach

alejowych, owocowych i h elenia ścian.
PlofRknuiu

wnosiężnwg.
Pracuje zapo-
mocąstałego ci
śnienia według
nastawionego

zagara (mano
metra), który to

spręża powie
trze do 5 atmo
sfer. Pojemność
zbiornika wy

nosi 22 Itr. z tego na płyn
przypada 13 Itr. reszta 9 Itr.
na sprężone powietrze.
Komplet zł 140,—, netto.

Plecakowynflma Nouiifa"
Posiada zbiornik mie
dziany lub mosiężny
16 Itr. pojemn. Pompa
jest systemu diafrag-
mowego i działa przez
poruszanie dźwignią
diafragmy gumowej.

ód 20 tat w użyciu.

Komplet
mosiężny zł 95,—

1Bardzo praktyczne
dla posiadaczy urzą
dzeń wodociągowych.
Służą do zraszania
traw ników i kwiet-
niVr\wr■ W.

Zraszacz ogrodowy,
deszczowy, całkowi
ta długość 50 cm.

____________

Zł 15,—

Zraszacz wirujący
3-ramiennv z górn.
strumień, wytrysk.

Zł 30,-
DODATKOWE OPRYSKIWACZE

do hydropultu i rozpylacza plecakowego.

I522i). I

Mgławicowa
zł 4,75 1

15222

Wachlarzowa
zł 2,—

I 15221 1

Najdrobniej.1 „IDEAŁ."
\ zł 6,30 I

15224

Wirowa
zł 4,50



'Utypieiacze i siewnifci„fe n ior"

SiewniKL.4-Kombinowany
z ooetactem, dającysięwykorzy
stać jako opełacz. Waąa netto 18 kg,
brutto 26 kg. Komplet zł 118,-

Wypelacz2-KołowyS.21
Osie przy kolach koniczne. nasiawialne,
z 4 zębami dla zastosowania jako uulty-
wator i parę cbsypnlków bocznych.

Dobry do buraków. ~WM9

Waga netto 13 kg. Komplet zł 52,-

Wypielacz 1-Kołowy S.22

tylko z 2 nożami, osie przy kołach ko-

nlczne. nastawialne. Dobry do wszy
stkich prac, Komplet zł 43,—

SiewniK jU 3 Wysiewa kup-
nowo różne nasiona: grochy, kuku
rydzę łubiny, burnkl 1 inne nasiona.

Skrzynka jest pojemności 3 Itr Koło

biegowe ma 28 cm. Komplet zł 95. —

Ochraniacze koron różorzeciwmrozom
z papieru parafinowanego wraz z sznur
kiem do zawiązywania i dokładnym opisem

sposobu użycia.
Ochraniacze te stosuje się jesienią, za

m iast kłopotliwego i niepraktycznego zwy
czaju zakopywania róż piennych do ziemi

przed nastaniem zimy. Rozmiar ochrania
cza jest: 50 cm długości i 43 cm szerokości.,

1 szt. zł 0,53 10 szt. zł 4,50

(9<Osentiaube
| Tysia*© wnżvcu 3

Praktyczne doniczki tekturowe Do wcześniejszego podhodowania młodych roślinek warzywnych jak i kwiatowyeh
w inspekcie, szklarni itp. pomieszczeniu, a naw et w odpowiednio przygotowanym gruncie.

Używa się:
Nr 1 pod lewkonie, be

gonie rośliny Kobier
cow e, sałaty.

N r 2 pod Kalarepy, ka
pusty, melony.

Nr 3 i 4 pod kalafiory,
ogó rki, pory, cebulę,
paprykę

Nr 5 pod pomidory .dynie
szpinak, sztobry róż.

Nr 6 pod pelargonie, he-

liotropy. cyklameny —

Nr
ŚREDNICA Wyso

kość
mm

iOUOszt

zł

100 szt,

zł

1j szt.

zł Opis utycia
Nr

ŚREDNICA Wyso
kość
mm

10 >0 szt

zł

100 szt.

zł

10 szt

złgórna
mm

dolna
mm

górna
mm

dolna
mm

l 41 22 45 20,— 2,40 0,35 wysyłam
na tyczenie

4 74 56 63 34,— 3,70 0,50
2 55 41 HO 50,— 3,30 0,40 5

H

90 58 9i 55,— 6,— 0,85
3*2 48 65 Si. 3.50 0 .45 113 77 10-t 70 — 7,50 1.—

tabliczki drewniane
do wtykania w ziemię.

Długość 6 cm 100 szt. zł 0,8010szt.zł0,20
100 szu zł 1,—10szt.zł0,25
100 szt. zł 1,3010szt.zł0,30
100 szt. zł 1,6010szt.zł0,35
100 szt. zł 2,2010szt.zł0,40

z ocynkowanym drucikiem.
100 szt. zł 1,20 10szt.zł0,20
100 szt zł 1,4010szt.zł0,25
100 szt. zł 1,8010szt.zł0,30
100 szt. zł 2,2010szt.zł0,35

EtfuRcietfu celuloidowe
do wtykania w ziemię.

Długość 8 cm 100 szt. zł 2,30 10 szt. zł 0,30
10 cm 100 szt. zł 2,60 10 szt. zł 0,35

z dziurką do wieszania.

Długość 10 cm 100 szt. zł 2,60 10 szt. zł 0,35
„ 12 cm 100 szt. zł 2,80 10 szt zł 0,40

8cm
„ 10 cm

„ 14 cm

„ 20 cm

do wieszania

Długość 6 cm

„ 8cm
„ 10 cm

„ 14 cm

anayisKie „Rapmaoast*-
„Extra-Prima”. (Suoerieuee fleuriste). Bar

dzo długie, szerokie i jasne. Najlepsze do

oczkowania, szczepienia i robótek.

1kgzł4,— 10 kg zł 35,—
I gatunek. (Superior). Długie, jasne.

1kgzł3,— 10 kg zł 27,—
II gatunek. Do wiązania jarzyn i kwiatów.

1kgzł2,60 10 kg zł 24.—
Łyko indyjskie banderolowane—jasne

pakowane na oryginalne wiązki.
100gzł0.60 50gzł0,35 25gzł0,25

Cyniinf kokosowe
v b i l UI y do przywiązywania drzew alejowych, owocowych, róż Ifp.
Do drzew średnich — sznur średni

(100m= 900g 1kg=111m).
1kgzł2,20 10 kg zł 20,—100kgzł190,—

Do drzew starszych — sznur gruby
(100m= 1Kkg. 1kg = ca67m).
1kgzł2,— 10 kg zł 18,— 100 kgzł170,—
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Środki ochronne dla drzew owocowych, alejowych i t. P.
Niezbędne do wiosennego 8 lesienn°go tępienia
i chwytania łażących szkodników na omu crzewa.

lEPf oo OPASEK
(Raupenleitn oder Klebstoff)

Służą do smarowania i zakładania opasek
przeciw gąsienicom i innym pasożytom, które
lubią gnieździć się na drzewach celem złoże
nia jajek w ciągu lata i jesieni.

1 kg lepu wystarcza na 100—120 drzew,
wzgl. na 1 m etr bieżący wychodzi 50 g lepu.

1,4309 marki „ 2K O ¥ ” nie wysycha do 4 miesięcy
rzadki, tak zwany półpłynny, ciemny. Orygi
nalna puszka blaszana o zawartości br.-netto

100gzł1,10 300gzł2,70 1kgzł8,20
Łep marki „ICHłEI”

zachowuje lepkość na przeciąg 2—3 miesięcy.
Oryginalna puszka blaszana:

lUkgzł2,25 %kgzł4.— 1kgzł7,80

Opaski do smarowania lepem
({Rauoenleim-ępapier)

Wykonane z specjalnego papieru, nie przepu
szczającego wody. Opaski te zaleca się z akła

dać jesieńią i wiosną. _________

Opaski w rolkach nr 2 „Azot” — papier
jasny pergaminowy dobrej jakości.
odług.40mi15cmszer. 1rolkazł1,50
o dług.10mi15cm szer. 1rolka zł0,50

Opaski w rolkach Nr 3 „Un” — papier
ciemny pergaminowy, silny.
odług.25mi15cmszer.1rolka zł1,40

Opaski „ S T O P
”

(Bez użycia lepu) do chwytania owadów, gąsienic, poczwarek itd. (Insekten Fanggiirłel)
Opaska „Stop” składa się z nieprzemakalnego falistego papieru — zakłada się latem

i jesienią na około pnia. — Owady chwytają się pod papier, przepoczwarzają się i zim ują
w fałdach wkładki falistej. — Późną jesienią lub zimą zdejmuje się opaski i spala razem

z pasożytami. — 1 rolka ma 10 m długości i 10 cm szerokości. Cena za 1 rolkę zł 1,80
zstSF Wszystkie opaski zakłada s ę na wysokość 125 cm od ziemi, po kilko tygodniach opaski się zdejmnje i spala.

m tcfiść o ^ r o d n ftc z a (Baumwachs)do szczepieniaileczeniarandrzewikrzewów
Są to maście w nai lepszy m gatunku, woskowe, silnie zgęszczone.

AZOT: Całkowicie odporna na wpływy atm o
sferyczne, nie pęka i nie ścieka. !34£“ Jest to
dobrze znany krajowy fabrykat w solidnym
opakowaniu o zawartości netto: 1 kg zł 5,20
300 g zł 1,90 100gzł0Q0

POLA DWP* Gatunek tej maści zestawiony
jest według recepty starego praktyka w ogrod
nictwie. Puszki blaszane o zawartości netto:

1kgzł4,75 200 g zł 1,80 100gzł1,—
50gzł0,60

POLA jak powyższa, lecz silnie zgęszczona
w formie 11 cm dług. lasek. Każda łaska waży
45 g i jest pakowana w silny pergaminowy
papier. 1 laska zł 0,40

AVłi^AHiu £>: Pakowana w grubych tekturo
wych puszkach o zawartości brutto:

1kgzł4,80 Xkgzł2,50
w puszkach blaszanych brutto:

Y*.kg zł1,60 Vskg zł0,90 Viokgzł0,60
Domieszkinawozowe dapotrzebogrodnictwa.
niezbędne do zas lania roślrn kwiat., hodowanych w domcz. w pokoju i oranżeriach

JftlIcątzaroćowa. palona. 6razorva
(Hornmehl — gedampft).

Parzona — drobno mielona, zawierająca
14% azotu. Używaną bywa do procentualnego
mieszania z ziemią przy przesadzaniu roz
maitych roślin oranżeryjnych i pokojowych.

1kgzł1,— 10kgzł8,—
Mąka rogowa, jasna, bardzo w ydajna do

mieszka nawozowa. 1 kg zł 1,40 10 kg zł 12,—

yW.eąSk€S.fcościana, biała (30—32%)
(Knochcnmehl). Służy do tych samych ce
lów, co powyższe. 1 kg zł 0,80 10 kg zl 6,—

Wiórem re»£ge»we (Hornspane)
Zawierające 10—14% aotu.

Służą do tych samych celów co m ąka rogowa.

1. Najdrobniejsze, krajane, jasne
1kgzł2,— 10 kg zł 17,—

2. Najdrobniejsze z heblarki, jasne, płatkowe
1kgzł1,80 10 kg zł 16,—

3. Grube, ciemne , grubo krajane
1kgzł0,60 10kgzł5,—

4. Kolorowe (celulozowe) 1 kg zł 0,40

NAWOZY ogrodnicze
l*lantoąen p°d wanywa

Uniwersalny nawóz sztuczny, stosowany
% wielkim pożytkiem pod wszelkie warzywa
hodow. w ogrodzie. Zalecany pod pomidory.

<yPlantog^n rozsiewa się oó wiosno óo jesieni
w razie potrzeby w ilości oó 100 — 150 gramów
na metr kw.

Luźno100gzł0,201kgzł1,2010kgzł9,—

do zas lania roślin warzywnych 1 kwiatowych hodowanych w gruncie
oraz do zasilania drzew, krzewów owocowych, róż i truskawek

ROZOCFll pocf hwśaśi§
B.rdzo skuteczny, skoncentrowany nawóz sztuc/ny —

zestawiony specjalnie dla róż i roślin kwiatowych ho
dowanych w ogrodzie i na bulkonie.

□fig** Aby truskawki i inne rośliny kwiatowe
i krzewy lepiej owocowały, zaleca się je za
silać tylko Rozogenem.

Stosuje się 105 gnał m kw.
Luźno 100gzł0,25 1kgzł1,30 10kgzł10,—
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ŚRODKI CHEMICZNE_____
kwiatowych, gruntowych i doniczkowych, różach krzewach i drzewach owocowych.

do zwalczania chorób

na roślinach warzywnych,

(Dokładne opisy użycia znajdują się na opakowaniu, na życzenie
dołączam ulustrowaną broszurkę z dokładnymi opisami przeróżnych środków

chemicznych fabrykacji firmy ,filzo t”

Wszystkie poniżej podane środki chemiczne są wyrobu firmy Azot w Cho rzo w ie, która jest
= już od wielu lat dobrze znaną i zaprowadzoną na terenie całego Państwa Polskiego. =====

'Ciecz. foatif&vnii§&a. 31/32 Be

wysoko skoncentr. preparat siark. do rozpusz.
w wodzie, zwalcza skutecznie grzybki (mącz-
niaka, struposza, zgniliznę, kędzierzawkę)
i niektóre szkodniki (przędziorka) n a drze
wach i krzewach owoc. i ozdob. Opryskuje się
w okresie wegetacji (od wiosny do jesieni)
2% roztworem (tj. 2 1 na 100 1 wody). Ceny
zniżone. — Obecnie dostarczamy tylko w li
trach—11= 1.285g.

11wbut. zł 0,95 51wblaszance zł 5,60
„tSordosof’

nowy, gotowy preparat, zastępuje całkowicie
ciecz bordoską, jednak znacznie wygodniejszy
i łatwiejszy w użyciu. Wym aga tylko rozdro-
bienia w wodzie. Zwalcza skutecznie grzyb
kowe choroby n a wszelk. roślinach. Stosuje się
0,75—1% rozczynu (tj. 0,75—1 kg na 100 1 wo
dy. Cena rewelacyjnie niska.

1 kg w torbie papierowej zł 1,40
f m o ł a s adnninicza .Jizot"

do aseptycznego zasklepiania większ. ran na

drzewach po cięciu gałęzi, złam aniach itp. De
zynfekuje ran y i zabezpiecza je przed gniciem,
pokrywając wygładź, poprzednio ranę trw ałą
'.asklep. powłoką, wstrzymują/cą upływ soków.

1kgwbut. zł2,— 1 kg w blasz. zł 2,70
5 kg w blaszance zł 9,80

„ J£etox“
nietrujący środek o wysokiej skuteczności do

tępienia pchełki ziemnej i innych chrząszczy
na chmielu, w inspektach i na wszystkich ro
ślinach w gruncie oraz nieowłosionych gąsie
nic. Stosuje się n a sucho przez opylanie w ilo
ści %—1 kg n a 100 m kw. powierzchni. „He-
tox” tępi również mrówki, karaluchy i inne
robactwo dom., a także pasorzyty u zwierząt.

250gwpud.zł2,50 1kgwpud.zł8,60
(3ĆJW " Bardzo ważne. Celem pod

niesienia siły kiełkowania u wszystkich na
sion warzyw., polnych oraz kwiat, tak ogrod.
jak i doniczkow. zaleca się przed wysiewem
nasion zaprawiać Ziarnikiem B. Sposób uży
cia jest podany na opakowaniu. □BP" „ZIAR
NIE B” dostarczamy w rurkach szklan. UST'
1 rurka zawiera 5 g zaprawy i kosztuje

tylko 40 groszy; Zawartość rurki wystar
cza na 1 kg nasion warzywnych.
„ZIARNIE C” sucha zaprawa do nasion zbóż,
warzyw i kwiatów przeciwko chorobom grzyb.
Stosuje sie w ilości 200 g na 1DO kg ziarna.

100gwpud.zł1,30 300gwpud.zł3,50
1kgwpud. zł10,69 5kgwblasz. zł45,60

25 kg w blasz. zł 212,80.

„Jfólśofan'
radykalny środek do tępienia wszelkich ga
tunków mszyc, czerwców, miodówki i niektó
rych nieowłosionych gąsienic (np. brzęczaka
porzeczkowego) na drzewach i krzewach owo
cowych i ozdobnych, kwiatach i warzywach
oraz na plantacjach buraka cukrowego i chmie
lu. Stosuje się w okresie wegetacji w 1—2%>
roztworze (tj. 1—2 kg n a 100 1 wody) zależnie
od gatunku szkodnika. „N ikotan” można sto
sować tylko w rozczynie wodnym, a nie moż
na mieszać z innymi cieczami.

100gwbut. zł1,40 250gwblasz.zł3,—
1 kg w blasz. zł 7,90

fanol
specjalny środek do tępienia korówki wełni
stej (mszyscy krwistej). W okresie wegetacji
sm aruje się kolonie mszyc roztworem 25°/o-wym
(tj. 25 1 Sanolu na 75 1 wody).

250gwblasz.zł1,60 %kgwblasz.zł2,50
1 kg w blasz. zł 4,50

J^arBofino sadownicza D.K .H .

markiJizotpodwójnie stężona.
Najwyższej jakości karbolineum dla celów sa
downiczych, doskonale emulguje z wodą (two
rzy mleczną i trwałą zawiesinę bez osadu).
Niezawodny środek do zwalczania zimujących
szkodników (jajecznika mszyc, miodówki, mi-
secznika i skorupika, pędzika przedzimka, na-

miotnika, zwójkówkę, szpeciela i wielu inn.),
oczyszcza drzewa z mchów i porostów, złusz-
cza starą korę, wzmacnia rozwój drzew, obfite
i równomierne kwitnienie oraz dobre wy
kształcenie owoców.

Karbolina „DKM”, zastosowana we właści
wym czasie i stężeniu, jest dla drzew zupełnie
nieszkodliwa, a stosowanie jej jest dla zdro
wotności drzew owocowych niezbędne.

Karbolinę „DKM” stosuje się tylko w okre
sie bezlistnym w 5°/o-wej emulsji (tj. 5 kg
„DKM” n a 100 1 wody). Na 10-letnie drzewo

potrzeba ok. 6 1 emulsji tj. 300 g „DKM”. Ze

względu n a swą wysoką jakość jest „DKM”
najtańszym preparatem tego rodzaju.
CENY ZNIŻONE
Oryg. butelka 1 kg zł 1,59 I 15 kg zł 22,—
Oryg. blaszanka 1 kg zł 2,15 | 5 kg zł 9,—

Oryginalna beczka blaszana o zaw. r>0 kg ntto

kosztuje zł .^6.50 do tego docńodzą jeszcze koszty
blaszanki -j- ń — zł. Oryginalna beczka żelazna

o zaw. zoo kg ntto kosztuje zł 22n.—• do tego
dochodzą jeszcze koszty beczki -f- 2‘>.— złotych.

Na inne niewyszcz. tu środki chemiczne firmy Azot wysyłam osobny cennik.
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L i j p Ł AfMMbSj^TgHnrffijri. <<o zwalczania chorób
flPiCIOiml Cil@ l7BICZll6 naroślinach warzywnych,
kwiatowych, gruntowych i doniczkowych, różach, krzewach i drzewach owocowych.

Dokładno opisy użycia znajdują się na opakowaniu.

mszyce PIRO - NIKOTYNA gąsienice

Fenomenalny i zabójczy płyn przeciw wszel
kim gatunkom mszyc żerującym na roślinach

kwiatowych tj. doniczkowych i gruntowych,
warzywnych, drzewach i krzewach owocowych.

Miszczy rad 'halnie w przeciągu k»l»tu godzin
Czarne i zieione mszyce, osKizyuione jan

i nagie, — w plantacjach wysadk., na bura
kach, kapuście, brukwi, bobie itp.

Gąsienice owłosione i nagie, czerwce czyli
tarezyki (coccidae), korówkę i rozmaite m szy
ce na młodych i starszych drzewach i krze
wach owocowych — niszczy w 100% bezapela
cyjnie.

Czerwone pajączki, mszyce, tarczyki i śli
maki na kwiatach gruntowych i doniczkowych
jak: gwoździki, dalie, palmy, asparagusy,
fikusy i wrszelkie inne zabija już przy jedno
razowym użyciu.

Nie szkodzi nawet młodym roślinom.
Sposób użycia (2%—100).

Rozpuścić 20 gr płynu w 1 litrze miękkiej
wody lub 1 litr płynu w 50 litrach wody (wo
da może być deszczowa lub rzeczna a nawet

wodociągowa wystała).
Ceny (opakowanie butelkowe) Ceny

30grII50gr I100gr1|250gr11500gr111kg
zł 0.60 ||zł 0.90 | zł 1.50 1|zł 2.50 ||zł 4.60 |1zł 8.75

Chorobę grzybka na drzewach i krzewach owoc. zwalcza

ARBOSAN w tabletkach. Niszczy ra
dykalnie choroby grzybków, jak: czarny grzy
bek i gnicie owoców n a drzewach, przedwcze
sne opadanie liści z porzeczek, zarazę agresto
wą mączniaka, na różach, krzewach itp. Ar-
bosan jest to silnie trujący arsenow y proszek
0 jasno-zielonym zabarwieniu — spreparowany
w formie tabletek. Każda tabletka roz
puszczona w litrze zimnej miękkiej wody,
tworzy po 10—15 minutach gotową 1% ciecz,
która jest zclatną do natychmiastowego użyt
ku i nie ulegająca zepsuciu. Do zroszenia

należy używać rozpylaczy o mgławicowym roz
pylę. Przyrządzoną ciecz winno się stale mie
szać aby zawiesina nie osiadała w zbiorniku.
Arbosan w tabletkach jest pakowany w karto
nikach i to po 10 sztuk w kartoniku.

1 kartonik zł 2,—. 1 tabletka zł 0,25.

Zabójcze naboje kretów, nornic, susłów i t. p!
podnazwą „ŚMIERĆ SZKODNIKOM”

Nabój „Śmierć szk odnikom "

przedstawia doskonały nowy
sposób tępienia tvch wrogów rolnika i ogrodnika i zyskał sobie
powssechne uznanie.

Nabój Śmierć szkodn kom“ został wielokrotnie wypróbo
wany 1 dzięki swej prostej konstrukcji jest stale gotowy do u żyt
ku. Nabój wytwarza 1 2-15 litrów gazu duszącego, którym mo-

źna zaczadzić norę z kanałami długości 2 0 - 30 mtr.

BUBĘT Nabói należy zapalić u końca czarnego papieru i wsunąć
palącą częścią do otworu nory, poczym nakryć szczelnie ziemią,
żeby gazy z pod ziemi się nie wydobywały. Gazy wypełniające
wszystkie kanały nory, zatruwają znajdujące się w nich szkodniki.

1 karton zaw. 10 szt. naboi zł 6,— 1 nabój 0,70

PROPARASIT Uniwersalny, silnie skon
centrowany i zabójczy p rep ara t nikotynowy,
który niszczy bezapelacyjnie wszystkie mszyce
n a kwiatach doniczkowych, oranżeryjnyćh
i innych roślinach — oraz korówkę, czerwce,

pluskwiaki, susówki, wciornastki, przędziorki,
jajka owadów, larwy, duże i małe gąsienice,
motyle, poczwarki i w ogóle wszystkie zimu
jące pasożyty na gałęziach i liściach drzew
i krzewów owocowych. Również w plantacjach
warzywnych jest zabójczym preparatem .

50grzł1,25|250grzł4,25| 1kgzł14,—
100grzł2,15j500grzł7,50j2%kgzł34,—

TrociCZki „PROPARASIT" do kadzenia
(Rducherkerzen).

3 ^ Idealny i niezawodny środek do tępie
nia wszystkich mszyc roślinnych w oranżeriach,
inspektach, pokojach za pomocą kadzenia
i odymiania. Przy zapalaniu i kadzeniu zaleca

się ostry koniec trociczki trzym ać na dół,
miejsce, które ódkadzane będzie, należy na

przeciąg 2—4 godzin szczelnie zamknąć.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń poleca się stoso

wać i trociczki dla 2—3 okien inspektowych lub na */. m* wolnej
przestrzeni w oranżeriach. W bardzo obstawionej oranżerii po
leca się ilość trociczeK powiększyć.

Cena za: 100 sz. 14,— 10 szt. 1,60 1 szt. 0,20.
PI IIM RADCCtl Arsenowyśrodek owadobójczy
rLUnDHnJCN (Nieszkodliwy dla roślin)

Zwalcza wszelkie owady, drążące owoce

i pączki, oraz ogryzające liście a przede
wszystkim owocówkę jabłówkę. Plum barsen

używa się ponadto do oprysków wszelkich
roślin w rozczynie wodnym lub jako dodatek
do cieczy kalifornijskiej lub bordoskicj w ilo
ści 500—600 gr n a 100 1 płynu gotowego do

oprysku. (Opis użycia znajduje się na butelct

100gr I 250gr 1 1kg I 5kg
zł 0.90 | zł 1.80 | zł 5.80 | zł 26.—

HORTOSAN-Cieukarkiwo-wapienna
Zwalcza: struposza (parcha) owocowego jabło
ni i grusz, mączniaka i inne grzybki oraz

przędziorki (pajączki).
Należy w trzech okresach spryskiwać:

1. W okresie gdy pączki kwiatowe jabłoni
i grusz są zamknięte i skupione.

2. Zaraz po przekwitnięciu i opadnięciu płat
ków kwiatowych jabłoni i grusz.

3. Gdy owoce są wielkości orzecha włoskiego.
Uwaga: Dla drzew pestkowych, młodych

drzew róż oraz krzewów wystarczy jeden
oprysk po okwitnięciu lub rozwinięciu się liści.

(Opis użycia z najduje się na butelce).
Butelka: 1 kg zł 1,— 10 kg zł 9,—.

Śmiertelny środek dezynfekcyjny

,,SiŁFODOR“
Tępi radykalnie w przeciągu kilku godzin

wszelkie pasożyty, jak: pluskwy, karaluchy,
pchły itp., znajdujące się w ubikacjach oraz

zabija bakterie tychże.
1 orygin. s ilnie stężony stożek % kg zl 2,50.

Przeciwko kretom i t. p. szkodnikom
zakładajcie w inspektach zabójczo-dymne trociczki „

KBISTnifc" chodników wykadz.—krety nie powrócą
ftillfi I tiftł 1szt. zł0.50 10szt.4 .50 100szt.40-
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oharmy ijrzybory do hodowli
kanarków

Pokarmy dla kanarków
Kanar — w dobrym gatunku . . . i#80

Rzepik, słodki, dobrze oczyszczony . . i ,20
Konopie świe/e (Siemię konopne) . . l,—
Len, zwyczajny. (Siemię lniane) . . 1,—
Owsik omielany I wybór . . 1,20
Owsik omielany II wybór . 1.—

Proso z w y c z a j n o ..................................... 0,70
Proso srebrne, prawdziwe francuskie,

dla małych p a p u ż e k ........................3,60
Proso białe, dla kanarków, papużek, p a

pug itd. . 1,20
Proso mandżurskie (senegalskie), żółte,

drobne, dla kanarków i oapużek . . 1,60
Murzynek słodki, nieodzowna domieszka

do m i e s z a n e k ..................................... 4,—
Mak niebieski, czysty, świeży . .1,20
Mak biały, czysty, świeży .... 1,40
Sałata, witaminowa domieszka dla ka

narków i m ie s z a n e k .......................6,—
Sło necz n ik dla p a p u g ........................1,30
Mieszanka dla kanarków Nr I . 1,60
Mieszanka dla kanarków Nr II . . *-20
Mieszanka dla p t a k ó w ....................... b —

Mieszanka dla papużek m ałych . 2,—
Mieszanka dla p a p u g .............................. 1,20

iwr
P. T. Odsprzedawcom i Zrzeszonym
czloakom składam korzystne oferty

Odżywcze środki dlą kanarków
»Opisy użjcia są podane na opakowaniach).

Biszkopt Sprat’s pobudza ka na rk a do śpiewu.
Oryg. sproszkowany angielski —torebka 10 g 0,30

9«IAKOKVK

Zdrowotny dodatek do codziennego pokarm u

dla młodych i starszych kanarków
torebka o zawart. 10 g netto zł 0,30

Sól mineralna, lecznicza, wzmacnia apetyt
________

Torebka o ZRwnrt. 10 g netto zł 0-60

Lecznicze środki dla kanarków
BAŁNEllini

Skuteczny środek kąpielowy do tępienia paso-
rzytów u kanarków itp. ptaków

butelka o zawart. 30 g zł 0,85

Dezynfekcyjny proszek przeciw płaszczyńcowi
i innym pasożytom, gnębiącym kanarka i in
ne ptaszki w klatkach hodowane.
Pudełko rozpylające o zawart. 10 g netto zł 0,50
Sól do pierzenia. Torebka zaw. 5 g netto zł 0,60
Ratunek dla chorych i nieśpiew. kanarków
Pudełko blaszane, małe — liliput zł 0,40
Proszek przeciw otyłości kanarków torebk. zł 0,60
Tłuszcz odżyw, dla przeziębionych kanarków

pudełko zł 0,40
Cayenna, proszek do kolorowania kanarków

Jorebka zł 0,40

,0SSA SEPIA*„vw^rt a#h.i »« ({Rybia kość)
Wzmacnia organizm kanarków i papużek,

Kawałki dł 8—10 cm 1 szt. zł 0.15 10 szt. zł 1,20
Kawałki dł lO—14 cm 1 izt. zł 0,2-S U) szt. zł 2,30

Wanienki porcelanowe
do ustawiania w klatce.

Służą kanarkowi na wodę
lub do kapania się.

1 sztuka zł 1,—

Nr8i2
Nr5i7 Nri3i20

Cena za sztukę: złotych
Nr9

2. Porcelanowe, okrągłe większe do wstaw, w klatce .

3. Porcelanowe, okrągłe, mniejsze do wstaw, w klatce
5. Porcelanowe, podłużne, duże, k r y t e ...........................

7. Porcelanowe, podłużne, mniejsze kryte .

9. Porcelanowe, do karmienia jajkiem, smakołykiem,
bisz k opte m i s olą m i n e r a l n ą .........................................

13. Porcelanowe, skrzydełkowe, do zawiesz. w klatce .

15. Szklane, do przymocowania na Wewnątrz klatki
20. Szklane-skrzydełkowe, do zawieszania w klatce

0,4u
0,30
1,15
1-

KAPIELKI łtZKLAHE

z uchwytami
dokopaniakanarków

z jasnego przeźro
czystego szkła.

1 sztuka zł 1,—

Stale na składzie

Nowoczesne

Klatki dla kanarkówIIIIIIIIIIIIMitlttlllflllUItlttlllUUlItlllllltttlllllBIIIUIIIIIłllll
llnstr. oferty na żądanie.

Obuaowane

druciane

gniazdko
dla kanarka
1 szt. zł 1,50-

Otwarte
druciane

gniazdko
I szt zł 0.60

Koszyczki do gniazdek
Z<«xbĘąbićr>e Uasnej

/\»Hftinv szt zł o.?5Ar----

KOSZYCZKI
do szarpi, sałatki
druciane pncvn-
kow iszt zł050
Szarpie lniane

Porcja zł 0,20

Polecam prakt. akwaria tych
dis

Wawll. torebk i 10er zł 0,70
Oafnie suszone torebka zł 0,35

„ „ puszka zł 0,65
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Ugruum no. pia.B xvavii........................ • .* ;•»>"'*-
Sałata. — Rzodkiewka. — Rzodkiew . 1,50
Podręcznik warzyw nictw a ....................... 3,80
Uprawa warzyw na własny użytek . . . 2,50
Warzywa liściowe i przyprawy kuchenne 5,80
Kapusta, kalafiory oraz inne warzywa

p o k r e w n e ........................................... .. 2,50
Ogórki, pomidory, arbuzy, dynie, melony

karc zoc h y itp ................................. 2,50
Upiększanie balkonów i okien kwiatami 1,50
12 miesięcy pra cy w o g r o d z i e ........................1,50
Kaktusy w mieszkaniu. (Wyd. II) . . . 1,50
Pielęgnowanie kwiatów w mieszkaniu 1,50
P alm y w p ok oju ...................................................1,50
Pielęgnowanie drzew i krzewów owoco

w ych w lecie i w z i m i e ............................ 1,50
Pielęgnowanie sadów w lecie i w zimie 1,50
Uprawa pomidorów w gruncie i na bal

konie ......................................................... 1,50

Wydawn. J. ŁEBKOWSKIEGO

Kwiaty dochodowe (cięte) w gruncie
i na sprzedaż. (Wydanie drugie) . . 1,50

Ogródki kwiatowe. 70 stron, 20 rys.,
8 pla n ów ............ 1,80

Zakładanie ogródków ozdobnych przy
willach i dworkach, z planami . . . 5,—

Złocienie (chryzantemy) w gruncie i w

w doniczkach ........................................... 1,50
Cyklameny i prym ule ........ 1,50
Dalie ( G e o r g i n i e ) ...................................... . 1,50

Wydawn. mag. 1. BIEGAŃSKIEGO
Uprawa roślin lekarskich. Wyd. 5-te . 5,—
Zielarz. Podręcznik dla zbierających

zioła do użytku aptecznego i lekar
skiego. Wydanie czwarte. . . . . 4,—

Nasze zioła i leczenie się nimi (zioło
lecznictwo) —• wydanie drugie . . . 6,—

Wydawn. różnych autorów
Najlepsze gruszki u nas (Mieciejewski J.) 1,50
Walka z chwastami w ogrodzie (Mako

wiecki J.) 1,50
SOJA. Jej uprawa u nas i użytkowanie

w rolnictwie i kuchni. Napisali: mgr
J. Biegański i I Plucińska). . . . 1,20

Pszczelnicze
Pasieka w ogródku miłośnika

(St. B r z ó s k o ) ............................ . zł 1,50
Gospodarka w ulach nadstawowych.

Wydanie trzecie (St. Brzósko) . . z ł 4,20
Ogród i pasieka przy szkołach po

wszechnych (E Nehring) . . . . zł 1,50

izo-BSzczelnieze
po cenach księgarskich,

h rabatów. * ■■■■-■■■,■■-■ ■■-

IRZ0Z0 WSKIEGO
Cena

złotych

dowli truskawek . . . 1,50
zki — M aliny (Wyd. II) 1,50

. owia na handel i domo
wy użytek. . ........ 1,50

Bzy — Konwalie — Narcyzy . . . . 1,50
Hodowla róż w gruncie i w doniczkach 1,50
Hodowla kwiatów, w pokoju i na bal

konie ........................................... 2,40
Inspekt — Hodowla warzyw pod szkłem.

Wydanie czwarte ........................ . 4,—
Brzoskwinie. — Winogrona. — Morele 1,50
Szparagi. — Rabarbar. —Arcydzięgiel 1,50
Wieczny ogród owocowy . . . . . . 1,50

Wydawn. Prof. E. JANKOWSKIEGO
Dla ogrodników (niezbędny podręcznik) 10.50

Ogródek m i ł o ś n i k a ........................................... 1,50
Przeszczepianie drzew owocowych . . . 1.50

Żywopłoty, jako ozdoba i ogrodzenie . . 1,50
Zielona szata naszych domów i altan . 1,80
Kwiaciarstwo gruntowe (254 stron) —

nanisał M. J a n k o w sk i........................9,—

NOWOŚĆ! „Ogród w Bożeninie” (Listy
o kwiatach bylinowych (zimotrwa-
łych) — z pięknymi ilustracjami —

82 stron (Z. Hellwig 1935) ..... 1,50

Wydawnictwa o hodowli
kanarków, drobiu, psów itp.
Szkoła śpiewu kanarka W. Muller . . . 1,50
Hodowla i pielęgnowane kanarka szla

chetnego turkota (A. BoJ%eki). . . .' 1,50'
Przewodnik do wypychania ptaków

i ssaków (Zaćwilichow sk.i)........................1,50
„Praktyczna hodowla drobiu, dostoso

wana do gospodarstwa przemysłowe
go, z ilustracjami i planami kurni
ków” (Borysiewiczówna E.) . . . . 3,—

Pies. wychowanie, pielęgnowanie i rasy
Chester J. H. ........................................... 1,50

Tresura psa (Black H. J. (Wyd. II) . . . 1,50
Weterynarz Domowy z 23 ilustracjami

(J.Gross)... . . . . ...

-

. 050

rad i wskazówek
imitimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiimiiiimiii

dla miłośników ogrodu
z 11 rycinami. — omawia

wydana broszurka p. t.

„JAK SOBIE RADZIĆ W OGRODZIE*1

Specjalne wydanie (oprać, przez B. Piechockiego)
Kosztuje 95 gr., — plus 30 gr por;ovium.

inw.
________________________

.

Oprać... ..........—
_____

-
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