
Przewodnik Proven Winners® 

po hortensjach  
WYBIERZ SWOJĄ IDEALNĄ HORSTENSJĘ
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Po prostu najlepsze!
Na rynku jest tak wiele hortensji, że można się pogubić przy wyborze.  
Ta broszura pomoże Ci wybrać odpowiednie hortensje do ogrodu, ale najpierw – trochę informacji.

 KIM SĄ PROVEN WINNERS®? 
Jesteśmy europejską grupą pełnych entuzjazmu producentów 
roślin! Naszą pasją jest eksperymentowanie i jesteśmy dumni, 
że możemy przedstawić Wam nowe odmiany roślin. Hodowlę 
prowadzimy sami lub we współpracy z ogólnoświatową siecią 
specjalistów. Nasza misja to dostarczanie roślin najzdrowszych i 
najmocniejszych na rynku, tak aby nawet początkujący użyt-
kownicy mogli czerpać satysfakcję z prowadzenia ogrodu. 

 CZYM SĄ ROŚLINY PROVEN WINNERS®? 
Proven Winners® to gama roślin ogrodowych – jednorocznych, 
bylin, krzewów. Nasze kryteria są takie, że wszystkie one powin-
ny być łatwe w uprawie, odznaczać się czymś wyjątkowym i być 
bez problemu dostępne w całej Europie. Bardzo niewiele roślin 
jest tak dokładnie testowanych, jak te z Proven Winners®. 
Wszystkie wprowadzane przez nas rośliny są poddawane rygo-
rystycznemu procesowi testowania, który może trwać nawet  
5 lat. Obserwacje krzewów PW prowadzimy w Finlandii,  
Holandii, st. Michigan (USA) i Szwajcarii. 
 

 JAK ROZPOZNAĆ HORTENSJE  PROVEN WINNERS®? 
Wszystkie nasze hortensje są dostarczane w białych pojem-
nikach z logotypem PW. Zawieszka lub etykieta ma postać 
książeczki w kształcie rombu.

 MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO DZIĘKI ROŚLINOM  
PROVEN WINNERS® 
Proven Winners® hoduje mocne i żywotne odmiany, które wy-
magają mniejszej ilości insektycydów i fungicydów lub ich nie 
potrzebują. Mają większą odporność na choroby i szkodniki oraz 
tolerancję na wysoką temperaturę i wilgotność, a także spraw-
dzają się w różnych warunkach klimatycznych i środowiskowych. 

Pojemniki, w których oferujemy krzewy, nadają się w 100% do 
recyklingu. W 2021 r. 90% z nich wykonano w pełni z plastiku 
pochodzącego z odpadów pokonsumenckich. Naszym kolej-
nym krokiem jest ograniczanie wpływu etykiet na środowisko 
i pomoc ogrodnikom w redukowaniu ilości torfu stosowanego 
podczas produkcji.

WYPRÓBUJ HORTENSJE PROVEN WINNERS® ! POKOCHASZ JE !
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Hydrangea macrophylla  
Hortensja ogrodowa jest naj-
bardziej rozpowszechnionym 
gatunkiem hortensji i bywa 
często  utożsamiana z hor-
tensjami. Odmiany jej mają 
kwiatostany w kształcie dużej 
kuli albo płaskie, talerzowate, 
z okółkiem.  

02 
Hortensja piłkowana   
Hydrangea serrata  
pochodzi z Japonii oraz Korei 
i ma płaskie kwiatostany, 
ale zasadniczo lepiej znosi 
surowe zimy. U tego gatunku 
i jego odmian liście ładnie 
przebarwiają się jesienią.

 

03 
Hortensja bukietowa   
Hydrangea paniculata  
ma duże, stożkowate kwiato-
stany. Rozpoczyna kwitnienie 
na biało lub jasnozielono, 
ale w zależności od odmia-
ny, kwiatostany efektownie 
zmieniają stopniowo barwę 
– z zielonej lub różowej na 
intensywnie czerwoną. Silne 
pędy odmian H. paniculata 
„drewnieją” i krzew może 
osiągnąć większą wysokość 
niż u innych hortensji.

04 
Hortensja krzewiasta   
Hydrangea arborescens, 
to jeden z najbardziej zi-
motrwałych gatunków 
hortensji, który  wytrzymuje 
też cieplejszy klimat. Często 
tworzy się z niej kwitnące ży-
wopłoty. Większość starszych 
odmian ma białe kwiaty, ale 
ostatnie prace hodowlane 
doprowadziły do powstania 
kolorowych odmian. 

05
Hortensja dębolistna lub 
Hydrangea quercifolia  
jest łatwa do odróżnienia 
dzięki kształtowi liści. Najle-
piej kwitnie na obszarach o 
gorącym lecie. Kwiaty są białe, 
zielone lub różowe. Jesienią 
zapewnia wspaniały efekt 
dzięki liściom przebarwiają-
cym się na kolor od pomarań-
czowego do bordowego.

Którą wybrać?
Istnieje ponad 20 gatunków hortensji, 

z których pięć jest najczęściej 
stosowanych i bardzo przydatnych  

w ogrodnictwie.
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-30°CKWIATOSTANU: KULISTY TERMIN PRZYCINANIA: WCZESNA WIOSNA / KSZTAŁT 
KWITNIE NA TEGOROCZNYCH PĘDACH PH KWAŚNE / OBOJĘTNE / ZASADOWE

CZY WIESZ, ŻE? 
Krzewy zwykłych odmian 
H. arborescens źle znoszą 

deszcz i/lub wiatr, a ich ciężkie 
kwiatostany szybko chylą się 
ku ziemi. Hodowcy PW jako 

pierwsi rozwiązali ten problem, 
uzyskując znacznie mocniejsze 

pędy kwiatostanowe.

Arborescens
Hortensje krzewiaste Proven Winners® nadają się na wszystkie rodzaje gleb i są odporne na 
mróz (do -30°C). Kwitnienie rozpoczyna się wczesnym latem i trwa do wczesnej jesieni.  
U odmian Proven Winners® kwiatostany osadzone są na mocnych pędach. Podobnie jak  
w przypadku róż, warto usuwać przekwitłe kwiatostany. Zauważyliśmy, że zwłaszcza odmiana  
BellaRagazza® Limetta bardzo dobrze na to reaguje, obficie powtarzając kwitnienie.  

BellaRagazza®  
Blanchetta

BellaRagazza®  
Limetta

BellaRagazza®  
Mauvette Lime Rickey® Pink Annabelle® Ruby Annabelle® Strong Annabelle® Sweet Annabelle® 

KOLOR biały limonkowa zieleń intensywny 
różowofioletowy limonkowa zieleń różowy ciemnoczerwony czysta biel srebrzysty róż

EWOLUCJA  
KOLORU 

zaczyna się od 
bladego różu do zielonkawego do jasnozielonego do 

zmaragdowozielonego do jasnozielonego

KWITNIENIE lato lato -  
wczesna jesień

lato -  
wczesna jesień

lato -  
wczesna jesień

lato -  
wczesna jesień summer lato -  

wczesna jesień
lato -  

wczesna jesień

WYSOKOŚĆ OD DO 40/60 60/90 60/90 120/150 120/150 90/120 120/150 120/150

SZEROKOŚĆ OD DO  60/90 60/90 60/90 90/120 90/120 60/90 90/120 90/120

POKRÓJ zwarty zwarty zwarty krzewiasty krzewiasty krzewiasty krzewiasty krzewiasty

GŁÓWNA CECHA superkarłowy pokrój karłowy pokrój i 
zielone kwiaty

zwarty pokrój i bardzo 
mocne pędy

limonkowozielone 
kwiaty, od dołu do góry

unikatowy różowy 
kolor

intensywnie czerwony 
kolor kwiatów

odmiana oryginalna o 
mocnych pędach

ogromne 
srebrzystoróżowe 

kwiaty
INNE CECHY długotrwałe 

kwitnienie
nieprzerwane 

kwitnienie
długotrwałe 
kwitnienie obfite kwitnienie nieprzerwane 

kwitnienie
długotrwałe 
kwitnienie

długotrwałe 
kwitnienie

długotrwałe 
kwitnienie

NAGRODA złoto srebro złoto brąz brąz 
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  Dziesiątki lat badań 
zaowocowały najszerszym 
z możliwych wyborem, jaki 
mamy dla Ciebie. Od bardzo 
małej, kompaktowej odmiany 
BellaRagazza® Blanchetta do 
wysokiej Sweet Annabelle®. 
Od białej Strong Annabelle®  
do intensywnie różowej 
BellaRagazza® Mauvette. Nasz 
dobór obejmuje największą 
na rynku liczbę kolorów i 
rozmiarów roślin.

BELLARAGAZZA® MAUVETTE

BELLARAGAZZA® BLANCHETTA PINK ANNABELLE®

LIME RICKEY®

BELLARAGAZZA® LIMETTA

STRONG ANNABELLE® SWEET ANNABELLE®

RUBY ANNABELLE®

Wyjątkowo 
mocne pędy
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POKRÓJ: ZWARTY, KRZEWIASTYTERMIN PRZYCINANIA: STARE KWIATOSTANY WIOSNĄ 
KWITNIENIE NA NOWYCH I STARYCH PĘDACH PH PATRZ WYŻEJ

-25°C

Macrophylla & Serrata
CZY WIESZ, ŻE? 

H. macrophylla wymaga 
intensywniejszego 

nawożenia i większej 
wilgotności niż inne 

hortensje.
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F&F Sweet Marshmallow  
F&F Sweet Cupcake

F&F Blue Sprinkles
F&F Pink Sweethearts

F&F Blackberry Pie
F&F Strawberry n Cream

F&F Blueberry Cheesecake
F&F Cotton Candy F&F Blackcurrant Muffin® F&F Raspberry 

Lemonade

KOLOR niebieski / różowy bladoniebieski /  
delikatny różowy

czerwonofioletowy /  
truskawkowy

fioletowoniebieski /  
cukierkowy róż fioletowoniebieski malinowy

KWITNIENIE późna wiosna - późne lato późna wiosna - późne lato późna wiosna - późne lato późna wiosna - późne lato późna wiosna - późne lato późna wiosna -  
późne lato 

WYSOKOŚĆ OD DO 80/100 60/90 60/90 60/90 80/100 80/100

SZEROKOŚĆ OD DO 90/120 60/90 60/90 60/90 90/120 90/120

GŁÓWNA CECHA obfite, długotrwałe kwitnienie płatki jak u „lilii wodnej” czerwonofioletowe /  
truskawkowe kwiaty

kwiaty z wdzięcznym  
żółtym środkiem

obfite, długotrwałe 
kwitnienie

obfite, długotrwałe 
kwitnienie

INNE CECHY do uprawy na tarasie i  
w ogrodzie

obfite długotrwałe 
kwitnienie obfite długotrwałe kwitnienie obfite długotrwałe kwitnienie do uprawy na tarasie i 

w ogrodzie
do uprawy na tarasie i 

w ogrodzie
KSZTAŁT KWIATÓW kulisty płaski płaski płaski kulisty kulisty

NAGRODA złoto 

Zgrupowaliśmy odmiany PW hortensji ogrodowej i piłkowanej pod jedną marką Flair & Flavours®.  
W grupie Flair & Flavours® znajduje się pełna gama kolorów i różnych kształtów kwiatostanów. 

 Skład chemiczny gleby decyduje o tym, czy kwiaty odmian H. macrophylla lub H. serrata będą  
niebieskofioletowe czy różowoczerwone. Na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, czyli o 
wyższym pH, kwiaty hortensji mają naturalny kolor różowy lub biały. Gleba kwaśna (o niższym pH)  
sprawia, że kwiaty są bardziej niebieskofioletowe. Czy wiesz, że możesz wywołać taki efekt, podając 
jesienią niewielką dawkę glinu? Taki preparat jest dostępny w dobrych centrach ogrodniczych.  
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F&F RASPBERRY LEMONADE

F&F COTTON CANDY

F&F BLUEBERRY CHEESCAKE

F&F STRAWBERRY'N CREAM

 
F&F PINK SWEETHEARTS

F&F SWEET CUPCAKE 

 
F&F BLUE SPRINKLES

F&F BLACKCURRANT MUFFIN®

F&F BLACKBERRY PIE
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F&F SWEET MARSHMALLOW

Bardzo 
odporna  
na mróz
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-30°CKSZTAŁT KWIATOSTANU: STOŻKOWATYTERMIN PRZYCINANIA: WCZESNA WIOSNA
KWITNIENIE NA TEGOROCZNYCH PĘDACH PH KWAŚNE / OBOJĘTNE / ZASADOWE
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Paniculata
Hortensje bukietowe Proven Winners® są jednymi z najłatwiejszych w uprawie w każdym 
ogrodzie i sprawią, że staniesz się ogrodniczym bohaterem! Są wyjątkowo obficie kwitnące,  a 
kwiatostany zmieniają kolor, w miarę dojrzewania – z białego lub zielonego na różowy i odcie-
nie czerwonego. W przeciwieństwie do odmian gatunków H. macrophylla i H. serrata, dzieje się 
to niezależnie od właściwości chemicznych gleby (pH). 

CZY WIESZ, ŻE? 
 Lekkie przycinanie mocnych, 
zdrewniałych pędów pozwala 
silniej rosnącym odmianom 
H. paniculata stosunkowo 
szybko osiągnąć znaczną 

wysokość.
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Little Quick Fire® Quick Fire Fab® Fire Light 
Tiny Bit®  Little Lime® Pinkachu® Fire Light® Little Lime Punch® Lime Light Prime® 

KOLOR biały biały biały limonkowa zieleń kremowobiały biały biało-zielony jasnozielony
EWOLUCJA  

KOLORU do różowoczerwonego do różowego, 
jasnoróżowego, czerwonego do różowoczerwonego do różowego do ostrego różu do ogniście 

różowoczerwonego
do różowego, białego, 
czerwonego, zielonego

do różowo-
czerwonego

KWITNIENIE późna wiosna - lato późna wiosna - lato wczesne lato -  
późne lato

wczesne lato - 
wczesna jesień

wczesne lato - 
wczesna jesień

wczesne lato - 
wczesna jesień

wczesne lato - 
wczesna jesień

wczesne lato - 
wczesna jesień

WYSOKOŚĆ OD DO 90/120 150/200 60/90 90/120 120/150 120/150 90/150 120/180

SZEROKOŚĆ OD DO 60/90 150/200 60/90 90/120 90/120  90/120 90/150 120/150

POKRÓJ zwarty krzewiasty wyprostowany kopczykowaty zwarty krzewiasty krzewiasty krzewiasty kopczykowaty wyprostowany

GŁÓWNA CECHA bardzo wczesne 
kwitnienie

wczesne i długotrwałe 
kwitnienie

jedna z najmniejszych 
hortensji 

bukietowtych
bestseller

mocne pędy 
utrzymujące duże 

kwiatostany
intensywna czerwień dekoracyjny mix wysoka i rozkrzewiona

INNE CECHY zwarty pokrój niepowtarzalne 
gwiazdkowate kwiaty

długotrwałe 
kwitnienie obfite kwitnienie obfite kwitnienie regularne 

zawiązywanie kwiatów
długotrwałe 
kwitnienie

długotrwałe i jasne 
kwitnienie

NAGRODA złota srebrna 
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  W asortymencie  
Proven Winners® z pewnością 
znajdziesz hortensję bukie-
tową idealną do swojego 
ogrodu. Do wyboru są wszyst-
kie wymiary i szeroka paleta 
kolorów, od wcześnie kwitną-
cej odmiany Little Quick Fire® 
do późnej Pinkachu®,  
od kompaktowej Little Lime® 
do okazałej Fire Light. 

Odmiany Fire Light Tiny Bit®, 
Quick Fire Fab®, Little Lime® 
Punch, Little Quick Fire® do-
datkowo zapewniają wspania-
łe jesienne przebarwienie liści.

FIRE LIGHT TINY BIT®

FIRE LIGHT® 

LIME LIGHT PRIME®

QUICK FIRE FAB®

LITTLE LIME®

PINKACHU®

LITTLE QUICK FIRE®

LITTLE LIME PUNCH®
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Kolorowe, 
stożkowate 
kwiatostany
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-30°C
KSZTAŁT KWIATOSTANU: STOŻKOWATYTERMIN PRZYCINANIA: OPCJONALNIE, WIOSNĄ

KWITNIENIE NA TEGOROCZNYCH PĘDACH   PH OBOJĘTNE / ZASADOWE
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Quercifolia
Wszystkie hortensje dębolistne Proven Winners® są sprzedawane pod nazwą serii Gatsby®. 
Podczas gdy gros innych hortensji ma raczej „zwyczajny” kształt liści, H. quercifolia wyróż-
nia się w tłumie. Jej liście są głęboko klapowane, jak u większości dębów. Posadź horten-
sję dębolistną w wilgotnej, ale przepuszczalnej glebie. W pierwszych latach zapewnij jej 
osłonięte miejsce.

 Wspomnieliśmy już, 
że hortensja piłkowana i 
niektóre odmiany hortensji 
bukietowej ładnie prze-
barwiają liście jesienią, ale 
hortensja dębolistna daje 
jeszcze bardziej spektaku-
larny efekt. Ciemnozielone 
liście przebarwiają się na 
różne odcienie kolorów: 
brązowego, pomarańczowe-
go i czerwonofioletowego.

CZY WIESZ, ŻE? 
Odmiany gatunku H. quercifolia 

zaczynają kwitnienie na biało lub 
zielono, a w miarę upływu czasu 
barwa zmienia się na czerwoną 
lub różową. U odmiany Gatsby® 
Pink kolor kwiatostnów szybko 

przechodzi w różowy, często  
w ciągu 10 dni.
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Gatsby® Girl Gatsby® Moon Gatsby® Pink Gatsby® Star

KOLOR biały biały biały limonkowozielony
EWOLUCJA  

KOLORU do różowego do zielonego do różowego do różowego 

KWITNIENIE połowa lata - wczesna jesień połowa lata - wczesna jesień połowa lata - wczesna jesień połowa lata - wczesna jesień

WYSOKOŚĆ OD DO 90/120 90/120 90/120 90/120

SZEROKOŚĆ OD DO 90/120 90/120 90/120 90/120

POKRÓJ krzewiasty krzewiasty krzewiasty krzewiasty 

GŁÓWNA CECHA ogromne kwiatostany pełne kwiaty bardzo szybka zmiana koloru  
na różowy płatki w kształcie gwiazdek

INNE CECHY kształt liści jak u dębu kształt liści jak u dębu kształt liści jak u dębu kształt liści jak u dębu
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GATSBY® MOON 

 GATSBY® STAR

GATSBY® GIRL

GATSBY® PINK 
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Interesujące  
kolory  
jesienią
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 SADZENIE 
Większość krzewów najlepiej sadzić jesienią i hortensje nie są 
tu wyjątkiem. Pozwala to im przyjąć się oraz rozpocząć wzrost 
„w rytmie pór roku”. Dobrą opcją jest też wczesna wiosna. 
Hortensje nie są zbyt wymagające co do gleby, więc na pewno 
znajdziesz dla nich właściwe miejsce w ogrodzie. Większość z 
nich zadowala się pełnym słońcem lub półcieniem. 

 PODLEWANIE 
Ze względu na płytki system korzeniowy, hortensje ciągle po-
trzebują wody. Zapewnij im stałą (!) wilgotność, wystarczająco 
je podlewając. Uważaj jednak, aby nie przedobrzyć, bo mokra 
gleba lub stojąca woda mogą spowodować gnicie korzeni.

 SZKODNIKI I CHOROBY 
Hortensja jest bodaj jednym z najodporniejszych rodzajów 
roślin, które uprawia się w ogrodzie. Zdrowe hortensje rzadko 
są podatne na choroby, takie jak mączniak, i nie wydają się 
być ulubieńcami szkodników, takich jak mszyce, wciornastki, 
opuchlaki i mączliki. Jeśli masz problemy ze szkodnikami i 
chorobami, spróbuj najpierw przyciąć krzewy, zanim zastosu-
jesz chemiczne środki. 

CZY WIESZ, ŻE? 
Celowe jest zastosowanie 

5-7-centymetrowej warstwy 
ściółki, która zapewni 

hortensji lepsze warunki 
wilgotnościowe.

Jak pielęgnować hortensję?
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COMPOST

?
Instrukcja sadzenia

01. Wybierz miejsce słoneczne (lub półcieniste),  
w którym posadzisz hortensję.

02. Upewnij się, że podłoże w pojemniku  
z rośliną jest wilgotne

06. Ostrożnie wyjmij roślinę z pojemnika i rozluźnij nieco jej 
system korzeniowy.

07. Umieść roślinę na środku dołka, tak aby górna część bryły 
korzeniowej znajdowała się tuż nad krawędzią dołka. 

03. Wykop dołek o takiej samej głębokości jak pojemnik, 
ale ok. 2-3 razy szerszy.

04. Zmieszaj glebę z dołka z kompostem.
05. Przekop glebę na dnie dołka, aby ją napowietrzyć.

08. Wypełnij dołek wymieszanym podłożem i mocno 
dociśnij je rękami wokół rośliny.

09. Podlej roślinę.
10. Rozłóż 5-7-centymetrową warstwę ściółki, ale nie 

przysypuj nią pędów. 
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Zbyt daleko  
od pąka

Zbyt blisko 
pąka

Właściwe  
cięcie 

 PRZYCINANIE 
Przycinanie pomaga roślinom rozkrzewić się i sprzyja ich 
zdrowotności. Najlepszym terminem przycinania hortensji jest 
późna zima lub wczesna wiosna. Przed zabiegiem sprawdź, czy 
rośliny są (jeszcze) w stanie spoczynku, czyli bez liści i rozwija-
jących się pąków. Zawsze używaj czystego sekatora, by zmniej-
szyć ryzyko rozprzestrzeniania chorób. Wykonuj cięcia tuż nad 
dużymi, zdrowymi parami pąków. Pędy złamane lub martwe 
można usuwać w całości. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, nie 
przycinaj! Przycinanie nie jest warunkiem prawidłowego wzro-
stu i kwitnienia hortensji.

 
Pamiętaj, że między 5 gatunkami hortensji opisanymi w tej 
broszurze istnieją pewne różnice: 

01. Odmiany H. arborescens naturalnie wytwarzają pędy 
odziomkowe, a starsze gałęzie najlepiej przycinać do 
połowy lub 1/3 wysokości. W przypadku niższej odmiany 
BellaRagazza® staraj się pozostawiać co najmniej 15-20 
cm starych pędów. 

02. Odmiany H. paniculata dobrze reagują na silne 
przycinanie, stając się bardziej zwarte; jeśli przycinamy je 
słabiej, zyskują na wysokości.  

03. Zaleca się przycinanie H. quercifolia do połowy wysokości 
pędów, ale ta hortensja nie wymaga go zbyt wiele. 
Po przyjęciu się rośliny na miejscu stałym, decyzja o 
przycinaniu zależy od Ciebie.  

04. H. macrophylla i H. serrata wytwarzają gros pąków 
kwiatostanowych na zeszłorocznych pędach, więc jeśli 
przytniesz krzewy wiosną, latem będą słabiej kwitły. 
Wiosną wystarczy rośliny „uporządkować”, usuwając 
stare kwiatostany. Jeśli chcesz, aby hortensje ogrodowa 
i piłkowana obficie kwitły, nie przycinaj ich za często, 
wystarczy raz na 3-5 lat.

CZY WIESZ, ŻE? 
Usuwanie kwiatostanów H. 

arborescens, H. macrophylla i 
H. serrata zwiększa szansę na 

powtórzenie kwitnienia.
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ZNAJDŹ NAS 
Hortensje Proven Winners® można znaleźć w dobrych centrach 
ogrodniczych w całej Europie. Zawsze szukaj rozpoznawalnego 
białego pojemnika i etykiety w kształcie rombu.  

STRONA INTERNETOWA 
Odwiedź stronę www.provenwinners.eu, aby znaleźć najbliż-
szego sprzedawcę i zapoznać się z naszą szeroką ofertą roślin 
Proven Winners®. Oprócz wspaniałej kolekcji hortensji, propo-
nujemy wiele innych wyjątkowych i innowacyjnych odmian.

SKLEP INTERNETOWY 
Można zamawiać rośliny Proven Winners® za pośrednictwem 
naszego sklepu internetowego: www.provenwinnersplants.com. 
Działa on obecnie w 4 krajach: Niemczech, Francji, Belgii i Ho-
landii. Inne kraje będą dodawane do tej listy, a tymczasem, jeśli 
mieszkasz poza nimi, nie wahaj się z nami skontaktować.

provenwinners_europe

Proven Winners Europe shrubs



A better garden starts  
with a better plant
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Hydrangea arborescens Strong Annabelle® ('Abetwo')


