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Roś l iny owocowe
Rośliny owocowe są ważnym elementem naszej oferty. Dzięki doświadczeniu

produkujemy materiał zdrowy, odporny na mrozy i inne niesprzyjające warunki
atmosferyczne. W szczególności nasze borówki i jagody kamczackie zyskały świetną

renomę wśród plantatorów, z racji dobrego owocowania i odporności na niskie
temperatury i choroby.

Dostępne pojemniki znajdą Państwo w Formularzu zamówienia

Aronia śliwolistna 
 Aronia prunifolia

„Nero” Piękne odmiany aronii, łączące w sobie
cechy użytkowe z ozdobnymi, dorastają

do 1,5 m, oraz podobnej szerokości.
Kwiaty pojawiają się na wiosne, w
bardzo dużej ilości. Owocują bardzo
obficie. Na jesień przebarwiają się na

ognisto czerwony kolor. 

„Hugin”

„Aron”

Aronia Czarna (Wielkoowocowa)
 Aronia melanocarpa „Viking”

Również bardzo dekoracyjna odmiana
aronii, dorasta do 2m. Owoce duże,

zdrowe, polecane na przetwory, nalewki.
Odmiana bardzo odporna

Borówka Brusznica  Vaccinium vitis-
idaea

„Koralle” Niskie krzewinki, dorastające do 30 cm.
Bardzo ozdobne, liście podobne do

bukszpanu, gęste, idealne do zadarniania,
owocuje dwukrotnie, bardzo zdrowymi

czerwonymi jagodami, idealna na
wrzosowiska, bardzo odporna

„Red Pearl”

Borówka niska/średnia    Vaccinium
angustifolium

„Emil” Bardzo odporne, niewymagające
odmiany, osiągają 60-120 cm. Owocują

bardzo obficie pod koniec lata, są
ozdobne z liści (North Country
przebarwia je na czerowno)

„Ellis”

„North Country”

„Northblue”

 Borówka wysoka (amerykańska)
   Vaccinium corymbosum „Blue Crop”

 Najpopularniejsza odmiana, Średnio-
wczesna, wysoka, plenna i odporna



„Bluejay”
Wczesna, wysoka, owoce nie opadają ,

bardzo aromatyczne, nadają się do
przechowywania i dalekiego transportu

„Bonus”
Średnio-późna, średnio wysoka, o
największych owocach, świetna do

„zajadania z krzaczka”

„Brigitta”

Średnio-późna, średnio wysoka, dosyć
szybko rosnąca odmiana, o dużych,

jędrnych, smacznych owocach, bardzo
obiecująca w skali wielkotowarowej

„Chandler”
Średnio-wczesna, wysoka, Bardzo duże
owoce, duża plenność, świetny smak

„Darrow”
Późna, średniego wzrostu, Owoce duże, o

charakterystycznym smaku, typowo
deserowe

„Duke”
Wczesna, średnio wysoka, bardzo plenna
i regularnie owocująca , ceniona przez

plantatorów

„Earliblue”
Wczesna, średni wzrost, bardzo odporna.

Owoce już na początku lipca

„Elizabeth”
Średnio-późna, późna, średnio wysoka,
ceniona za przepyszne, duże owoce o

właściwościach leczniczych

„Elliot”
Późna, wysoka, bogata w antocyjany,
dobra do długiego przechowywania

„Goldtraube”
Średnio-późna, średniego wzrostu

odmiana, bardzo plenna o smacznych i
jędrnych owocach, typowo deserowe

„Herbert”

Średnio-późna, średnio wysoka, duża
plenność, odmiana o dużych owocach,

słodko-winny smak, świetne do deserów,
wypieków

„Nelson”
Średnio-późna, wysoka, bardzo duże

owoce długo pozostają na krzaku



„Patriot”

Średnio-wczesna, średnio wysoka,
bardzo plenna i smaczna, znana z
regularnego owocowania i wysokiej

odporności

„Rubel”

Średnio-późna, bardzo odporna i plenna
odmiana, bardzo smaczne owoce są
bogate w antyoksydanty, używana

leczniczo

„Sierra”
Średnio-wczesna, wysoka, bardzo

odporna odmiana, jesienią przebarwia
liście na czerwono

„Sunrise”
Wczesna, średnio wysoka, ceniona za

wygląd owoców, bardzo aromatyczne i
jędrne

„Spartan”
Średnio-wczesna, wysoka, łatwa w

uprawie, polecana dla początkujących jak
i zaawansowanych miłośników owoców 

„Toro”

Średnio-wczesna, średnio wysoka, owoce
dojrzewają niemal jednocześnie, bardzo

aromatyczne i smaczne,
charakterystycznej barwy

Jagoda Kamczacka   Lonicera coerulea
var. Kamtschatica 

„Nimfa”

Średnio-wczesna odmiana o bardzo
smacznych owocach podobnych w smaku
do jagody leśnej. Nie zrzuca owoców po
dojrzeniu, bardzo bogate w witaminy i

antyoksydanty

„Wojtek”
Wczesna, polska, bardzo plenna odmiana
o słodkim smaku owoców, odporna na

choroby 

„Morena”
Wczesna odmiana polecana jako

zapylacz, owoce słodko-kwaśne, idealne
na przetwory

„Leningradskij Velikan”
Wczesna, rosyjska odmiana, bardzo
odporna na mróz i choroby, owoce

słodkie, bardzo aromatyczne



Malinojeżyna 
 Rubus hybris „Tayberry”

Krzyżówka maliny z jeżyną, tworząca
długie kolczaste przyrosty, owocuje na

pędach dwuletnich, bardzo obficie, owoce
bardzo duże, smaczne, dojrzewają w

połowie lipca

Pigwowiec pośredni  Chaenomeles „Nicoline”

Bardzo odporny na mróz i choroby,
dorastający do 1m krzew. Bardzo
ozdobny z pięknych,  podwójnych
czerwonych kwiatów, od września

obradza bardzo zdrowotnymi,
jabłkokształtnymi owocami.  

Żurawina wielkoowocowa Vaccinium
macrocarpon

„Pilgrim”

Silnie rosnąca, płożąca krzewinka,
Bardzo odporna, obficie plonująca o

bardzo dużych owocach, dojrzewają od
października

„Big Pearl”

Wytwarza długie pędy, na których od
września pojawiają się pierwsze, duże

owoce, o kwaskowatym smaku, idealne
na przetwory

Roś l iny Ig lasteRoś l iny Ig laste
Nasze rośliny są doskonałej jakości, dzięki starannej selekcji materiału, oraz

odpowiednim zabiegom. Rosną silne, gęste i pięknie wybarwione
Dostępne pojemniki znajdą Państwo w Formularzu zamówienia

Cyprysik groszkowy „Filifera Sungold”   
Chamaecyparis pisifera

Wolno rosnąca, karłowa odmiana o zaokąglonym
pokroju

Dorasta do 50 cm wys.
Pędy sznurkowate, przewieszające o zmiennym

zabarwieniu
żółtozielonym lub złocistym. Idealna na rabaty



Cyprysik Lawsona „Ivonne”   Chamaecyparis
lawsoniana

Pieknie wybarwiona odmiana, dorastająca do 2,5 m.
Pokrój stożkowy, średniego tempa wzrostu. Złocisto

żółty kolor utrzymuje się cały rok. Polecana na
rabaty, jako soliter w eksponowanym miejscu, mocno

nasłonecznionym

Cyprysik Lawsona „Stardust”   Chamaecyparis
lawsoniana

Bardzo gęsta, oraz szeroka odmiana o pokroju stożka.
Dosyć silnie rosnąca, dorastająca do 2m. Wybarwiona
na końcówkach pedów na złoto żółty kolor, tworząc

kolorową mozaike. Bardzo odporna na mrozne wiatry.
Polecana na rabaty, oraz jako gęsty żywopłot

Jałowiec Pfitzera „Gold coast”  Juniperus x
Pfitzeriana

Odmiana o nieco krzaczastym pokroju, dorastająca do
0,5 m wysokości i 1,5 m szerokości. Gęsta, pieknie

wybarwiona na złocistożółty kolor. Świetnie nadaje się
do zadarniania małych powierzchni, jak również na
rabaty, czy do ogrodów skalnych. Znosi okresowe

susze

Świerk biały „Conica”   
Picea glauca

Bardzo popularna i ceniona odmiana świerka,
dorastająca do 1 m. Tworzy stożki o regularnym
kształcie, bardzo gęste o pieknym odcieniu zieleni.

Polecana na rabaty, kompozycje na wrzosowiska, do
pojemników

Żywotnik zachodni „Danica” 
 Thuja occidentalis 

Znana, karłowa odmiana, o pokroju kulistym, bardzo
regularnym, dorastająca do 0,4 m. Gęsto ułożone
pędy o intensywnie zielonym kolorze. Polecana na

rabaty, do kompozycji z innymi roslinami, na kuliste
szpalery i do pojemników  

Żywotnik zachodni „Brabant” 
Thuja occidentalis 

Popularna odmiana o najszybszym tempie wzrostu,
dorastająca do 3,5. m Jasnozielone ubarwienie, lubi

cięcie, dlatego polecana jest na formowane żywopłoty

Żywotnik zachodni „Smaragd”
 Thuja occidentalis 

Chyba najpopularniejsza roślina iglasta. Ceniona za
kolumnowy, regularny pokrój, oraz gęsto ułożone

pędy, dzięki czemu wygląda bardzo reprezentacyjnie.
Dorasta do 3 m. Polecana na rabaty, jako tło dla

innych roslin, nie formowane żywopłoty, czy też do
dużych pojemników.



Trawy ozdobneTrawy ozdobne
Trawy ozdobne, to stosunkowo nowa pozycja w naszej ofercie, jednak widząc 
ogromny potencjał w tej grupie, będziemy sukcesywnie rozwijać asortyment 

Sadzonki dostępne w pojemnikach :
P11/P12 , C2

Kostrzewa popielata 
„Elijah blue” 

 festuca glauca
V-VI

Odmiana o liściach wyjątkowo 
intensywnie niebieskich, tworząca zwarte
poduszki, wysokości 25-30 cm, nad 
którymi wyraźnie wystają wiechowate 
kwiatostany. Świetna do ogrodów 
skalnych, na miejsca suche, oraz do 
pojemników

Imperata cylindryczna 
„Red Baron” 

Imperata cylindrica

Bardzo efektowna, niezbyt ekspansywna 
trawa dorastająca do 80 cm. Liście 
ułożone niemal pionowo, zabarwione na 
piękną czerwień, tworzy dwukolorową 
mozaike. Polecana na rabaty, obwódki, 
oraz do pojemników

Rozplenica japońska „Hameln”
Pennisetum alopecuroides IX

Piękna, gęsta odmiana, dorastająca do 
60 cm. Kwiatostan gęsty, początkowo 
limonkowy, z czasem bieleje. Polecana do
ogrodów, jak również pojemników i na 
kwiat cięty do suchych bukietów

Uncinia czerwona „Rubra”  Uncinia
uncinata V-VI

Przepiękna odmiana trawy, zwarta, 
dorastąjąca do 30 cm. Jej Intensywnie 
czerwone liście przyciągają wzrok. Ładnie
się wybarwia również w półcieniu, 
Idealna na obwódki, rabaty, oraz do 
pojemników. Niezykle efektowna 
odmiana

 



Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
w Gospodarstwie Ogrodniczym Marek Mielewczyk

Zasady ogólne:
Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji 
handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, składającymi zamówienia na asortyment roślinny 
Gospodarstwa Ogrodniczego Marek Mielewczyk. Klient może zapoznać się z OWH podczas analizy oferty, na 
stronie internetowej lub składając zamówienie, co równoznaczne jest z akceptacją tych warunków przez 
Klienta.

Zawarcie umowy: 
Wszystkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej, oraz w Ofercie 2018, mają 
charakter informacji handlowej o towarach, które można nabyć od Gospodarstwa Ogrodniczego Mielewczyk i 
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient może sformułować zapytanie ofertowe 
w celu zawarcia transakcji handlowej, wysłać je drogą elektroniczną lub tradycyjną. 
Akceptacja nadesłanej przez Gospodarstwo oferty poprzez mail, lub formularz zamówienia, jest równoznaczna 
z zawarciem umowy handlowej.

Rozliczenia i płatności:
Strony są związane kwotą ceny, podanej w ofercie przyjętej przez Klienta. Kwoty wskazane w treści oferty są 
kwotami netto, do których należy doliczyć 8% Vat według stawki obowiązującej. Wystawiamy fakturę Vat. 
Termin realizacji transakcji, warunki dostawy i odbioru, ustalamy indywidualnie z każdym kontrahentem. Do 
czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia, Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk 
pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji.
Akceptujemy płatności gotówkowe, lub przelew z terminem 14-dni. Dla stałych klientów możliwość 
wydłużenia terminu płatności do 30 dni.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 5.000 zł , udzielamy indywidualny rabat.

Prawa autorskie – licencja:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk posiada wyłączne prawa autorskie do oferowanych produktów, 
ofert, poprzez uiszczenie opłat licencyjnych. Klient nie ma prawa do rozmnażania we własnym zakresie roślin 
prawnie chronionych licencją. Klient odpowiedzialny jest za to, że w związku z transakcją nie będą naruszone 
prawa osób trzecich. Treść  niniejszych OWH, treść oraz zdjęcia zawarte w ofercie 2018, oraz na stronie 
internetowej e-mielewczyk.eu , są własnością Gospodarstwa Ogrodniczego Marek Mielewczyk. Kopiowanie oraz 
rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

Realizacja transakcji, transport, odbiory:
Za date rozpoczęcia realizacji zamówienia, należy przyjąć dzień, w którym potwierdzimy dostępność towaru, a
klient zaakceptuje parametry, oraz cene zakupu. 
Opcje transportu, lub odbioru zamówionego towaru we własnym zakresie, uzgadniamy indywidualnie.
Do dyspozycji mamy własne środki transportu o łądowności od 2 do 40 t.
Jeżeli klient chce odebrać towar własnym transportem, zobowiązany jest do poinforomowania Gospodarstwa, 
co najmniej 3 dni przed planowanym przyjazdem
Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta



Reklamacje:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk dokłada wszelkich starań, aby dostarczany towar był zgodny z 
wytycznymi zawartymi w umowie, lub ofercie, którą zaakcpetował klient.
Uwzględniamy reklamację roślin zakupionych przez kontrahenta, w stanie spoczynku. Jeżeli z przyczyny siły 
wyższej (przemarznięcie, gradobicie, silny wiatr, zalanie itp.) rośliny nie wznowią wegetacji, rozpatrzymy 
każdą sprawe indywidualnie, z zachowaniem równowartości reklamowanego towaru.
Drobne odchylenia od ilości kwiatostanów, koloru, regularności pokroju, nie stanowią podstawy do złożenia 
reklamacji

Postanowienia końcowe:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy. 
Gospodarstwo zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych
zgodnie z obowiązująca w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 
Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem Gospodarstwa Ogrodniczego Marek Mielewczyk, w tym w 
szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie. 
Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą rozstrzygane przez właściwy dla miejsca 
prowadzenia działalności Sąd powszechny.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gospodarstwo OgrodniczeGospodarstwo Ogrodnicze
Marek Mie l ewczyk
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