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Obeżynka „Golden Eggs”

Pomidor „Pendulina Red” Pomidor „Pendulina Red”

Bazylia
Bazylia cytrynowa

ARAnżAcjA wARzywnO-ziOłOwA

Bazylia to nie tylko zapach! Wspomaga układ trawienny, zaostrza apetyt i poprawia 
samopoczucie. Wśród proponowanych odmian znajduje się bazylia cytrynowa, któ-
rej aromat poprawi smak owoców morza i ryb. Inna odmiana – bazylia „Bel canto” 
nie tylko pysznie przyprawi dania, ale spełni też rolę urokliwej rośliny ozdobnej. Z kolei 
bazylia „Piccolino”, o bardzo zwartym pokroju i drobnych liściach, idealnie nada się do 
pesto.

Warzywa, które możemy uprawiać na balkonie, to głównie 
odmiany karłowe, niskie.  Wśród nich warto zwrócić uwagę na 
pomidora „Pendulina Red”. To koktajlowa odmiana pomidora 
o pędach przewieszających się finezyjnie przez brzegi doniczki 
czy skrzynki.

Fasola „Mascotte” to pierwsza odmiana fasoli do uprawy 
w pojemnikach. Osiąga wysokość około 45 cm i ma zielone, 
bezwłókniste strąki o długości 14 cm. Do tego warto posiać 
koper. Zaproponowana niska odmiana idealnie nadaje się do 
uprawy w doniczkach na balkonie, czy tarasie. 

Idealnym dopełnieniem naszej ziołowo-warzywnej kompo-
zycji będzie oberżynka. Ta ciekawa jednoroczna roślina może 
urosnąć nawet do pół metra. Jej ozdobą są jajowate owoce, 
początkowo białe, a później zmieniające swoją barwę na żółtą. 
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ARAnżAcjA wARzywnO-ziOłOwA

BAlKOny i tARAsy tO nOwy PROGRAM 

dEdyKOwAny OGROdniKOM, dlA KtóRych 

BAlKOn tO nAMiAstKA wARzywniKA 

i KwiEtniKA. sPEcjAlniE dlA nAszych KliEntów 

PRzyGOtOwAliśMy dwiE OPcjE:  

KwiAtOwą i wARzywnO-ziOłOwą.

Aranżacja kwietna spełni nie tylko funkcje estetyczne, ale także 

użytkowe. Kombinacja niezliczonej ilości kwitnących roślin wygląda 

oszałamiająco, a dodatkowo – dzięki wyglądowi i zapachowi kwiatów – 

przyciągnie na nasz taras liczne owady, w tym motyle. 

Wariant warzywno-ziołowy w wersji balkonowej to propozycja  

dla osób pragnących na swoim tarasie uprawiać własne warzywa 

i zioła. Zalety aromatycznych ziół i wyjątkowych w smaku warzyw 

uprawianych pod własnym dachem doceni każdy, 

 kto ceni sobie zdrowy styl życia i dobrą kuchnię.ARAnżAcjA KwiEtnA

truskawka „temptation”

Bratek „cats”

Pomidor „Pendulina Red”

Granat „nana”

Groszek pachnący
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Eukaliptus cytrynowy

drzewko truskawkowe

Pelargonia rabatowa

wilec purpurowy

jagody goi

Bazylia cytrynowa

ARAnżAcjA KwiEtnA

truskawka „temptation”

Bratek „cats”

Pomidor „Pendulina Red”

Granat „nana”

Groszek pachnący

Kobea pnąca

Ta kwiatowa kombinacja to mieszanka bratków, które swym uro-
kiem będą kusić już od wczesnej wiosny. Bratki „Cats” to wyjątkowe 
połączenie barw i wzorów, w wyniku którego rysunek na płatkach 
kwiatów przypomina kocie wąsy. 

drzewko truskawkowe to oryginalna roślina do uprawy w warun-
kach domowych lub w zimowym ogrodzie. Pyszne (przypominają-
ce truskawki gruntowe) owoce można spożywać na surowo oraz 
w przetworach. Zwolennicy tradycji i wygody docenią pelargonię 
rabatową, kwitnącą aż do jesieni, a także wilca, który nada balko-
nowi wiejski akcent. 

U podnóża wyższych 
roślin (tj. granatu czy 
eukaliptusa) radzimy 
wysiać groszek pach-
nący, który będzie 
efektownie „wylewał 
się” z doniczki, tworząc 
kaskady koloru. Od-
miana „Sweetie” ideal-
nie wypełni przestrzeń 
doniczki. 

Jeśli do dyspozycji 
pozostaje kratka na 
tarasie lub balkonie, 
polecamy posiać przy 
niej kobeę pnącą, 
która oplecie nam 
balkon białymi lekko 
dzwonkowymi kwiata-
mi, dodając tarasowej 
kompozycji przestron-
ności.

Eukaliptus stawi opór zarazkom oraz nasyci powietrze interesują-
cym, lekko korzennym aromatem z nutą cytryny. Na czas zimy na-
leży go wstawić do jasnego pomieszczenia z dodatnią temperatu-
rą. Wśród nasion jest też granat „nana” – metrowy krzew, którego 
kwiaty zachwycą od czerwca aż do września, jeśli zapewnimy roślinie 
słoneczne miejsce. 

Rekomendujemy też kolcowój szkarłatny, czyli uznane na świecie ja-
gody goi. Owoce te stymulują układ odpornościowy, osłaniają wą-
trobę oraz poprawiają wzrok i opóźniają procesy starzenia. Prócz 
walorów zdrowotnych ten kwitnący na fioletowo krzew jest bardzo 
dekoracyjny. 
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