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1. Miskant chiński Federweisser 

Miskanthus sinensis Federweisser 

 

Barwa liści zielony 

Barwa kwiatów biały 

Termin kwitnienia wrzesień-październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby żyzna, przepuszczalna 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotna 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1,8 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 60 cm 

Ilość roślin na 1m2 2 - 3 

Strefa mrozoodporności 5, 6 

Zastosowanie 
przy zbiornikach wodnych, ogrody wodne i bagienne, ogrody 

przydomowe, parki, rabaty, suche bukiety, kompozycje 

naturalistyczne - parki i ogrody 

  



 

 

2. Miskant chiński ADAGIO 

Miscantus sinensis 

 

Barwa liści ciemnozielone 

Barwa kwiatów białe, kremowe 

Termin kwitnienia sierpień, wrzesień 

Odczyn pH gleby roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby próchniczna 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne, podłoże wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość do 1,5 m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 60 cm 

Ilość roślin na 1m2 3 

Strefa mrozoodporności 5  

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, duże ogrody, rabaty, sadzone w 

grupach, soliter (pojedynczo) 



 

 

3. Miskant chiński Odd Frills 

Miskanthus sinensis Odd Frills 

 

Barwa liści jasnozielone 

Barwa kwiatów kremowe, czerwone, różowe 

Termin kwitnienia wrzesień, październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna, ogrodowa 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 0,5 – 1m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 70 – 80cm 

Ilość roślin na 1m2 2 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, zieleń publiczna, ogrody orientalne, 

kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, kwiaty 

cięte, suche bukiety, w grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

4. Miskant chiński Haiku 

Miskanthus sinensis Haiku 

 

Barwa liści zielone 

Barwa kwiatów różowy do białego 

Termin kwitnienia wrzesień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotna 

Pokrój  

Wysokość 2 – 2,5m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 40 70cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 5, 6 

Zastosowanie 
Haiku można sadzić pojedynczo, w grupach, w 

szpalerach czy jako żywopłot w towarzystwie 

roślin wieloletnich 

  



 

 

5. Miskant chiński Okapi 

Miskanthus sinensis Okapi 

 

Barwa liści Zielone wielobarwne, pstre lub obrzeżone 

Barwa kwiatów różowe do beżowe 

Termin kwitnienia wrzesień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby żyzne 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1,8 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 50 – 70 cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, zieleń publiczna, ogrody orientalne, kompozycje 
naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, kwiaty cięte, suche bukiety, 

w grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

6. Miskant chiński Noah 

Miskanthus sinensis Noah 

 

Barwa liści jasnozielone 

Barwa kwiatów beżowe, różowe 

Termin kwitnienia wrzesień, październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1 - 2m 

Stanowisko stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 40cm 

Ilość roślin na 1m2 2 - 6 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, zieleń publiczna, ogrody orientalne, 

kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, kwiaty 

cięte, suche bukiety, w grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

7. Miskant Chiński nr 37 
Miscantus sinensis 

 

Barwa liści szerokie, ciemnozielone, 

Barwa kwiatów czerwono-brązowe 

Termin kwitnienia od wrzyśnia 

Odczyn pH gleby roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby przepuszczalna 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość  do  210-260 m 

Stanowisko słoneczne 

Strefa mrozoodporności  5 ()do -28°C 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, duże ogrody, rabaty, sadzone w 

grupach, zieleń publiczna 

  



 

 

8. Miskant chiński Red Chief  

Miskanthus sinensis Red Chief 

 

Barwa liści 
Liście są zielone i bardzo wąskie. Jesienią przebarwia się na 

czerwono - pomarańczowe barwy 

Barwa kwiatów Czerwonawo – różowe 

Termin kwitnienia sierpień, wrzesień 

Odczyn pH gleby lekko kwaśna 

Rodzaj gleby podłoże umiarkowanie żyzne i żyzne 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne, podłoże wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość do 1,1 m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 50 cm 

Ilość roślin na 1m2 2 

Strefa mrozoodporności 5  

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, duże ogrody, rabaty, sadzone w 

grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

9. Miskant chiński Zwerg Elephant 

Miskanthus sinensis Zwerg Elephant 

 

Barwa liści zielone 

Barwa kwiatów beżowo-różowe 

Termin kwitnienia sierpień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby Żyzna do umiarkowanej 

Wilgotność podłoża przeciętna, umiarkowanie wilgotna 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1,1 – 1-5m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 50cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
rabaty bylinowe, mogą też rosnąć pojedynczo na brzegu albo na 

środku trawnika, pięknie prezentują się w donicy 

  



 

 

10. Miskant chiński Grose Fontane 

Miskanthus sinensis Grose Fontane 

 

Barwa liści zielone z białym cienkim paskiem pośrodku blaszki 

Barwa kwiatów beżowe do białe 

Termin kwitnienia sierpień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby bardzo żyzna, próchnicza 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotne 

Pokrój wysoka kępa 

Wysokość 2,5 – 2,7m 

Stanowisko słoneczne lub lekko zacienione 

Min. rozstawa 50 – 70cm 

Ilość roślin na 1m2 1 -2 

Strefa mrozoodporności 5, 6 

Zastosowanie 

w grupach lub pojedynczo wśród innych bylin lub niższych 

traw ozdobnych, jest świetną propozycją na rabaty, do 

sadzenia w okolicach oczka wodnego oraz do tworzenia 

masowych nasadzeń w dużych ogrodach naturalistycznych 

  



 

 

11. Trzcinnik ostrokwiatowy KARL FOERSTER 
Calamagrostis acutiflora 

 

Barwa liści zielone 

Barwa kwiatów czerwono-brązowe 

Termin kwitnienia czerwiec, lipiec, sierpień 

Odczyn pH gleby roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby próchniczna, przepuszczalna, żyzna 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość do 1,8 m 

Stanowisko półcieniste, słoneczne 

Strefa mrozoodporności 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, duże 

ogrody, pojemniki, rabaty, sadzone w grupach, soliter 

(pojedynczo), zieleń publiczna 

  



 

 

12. Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam 

Calamagrostis acutiflora 

 

Barwa liści Zielone, wielobarwne, pstre lub obrzeżone 

Barwa kwiatów żółty, beżowy, brązowawy 

Termin kwitnienia czerwiec - sierpień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa, próchniczna, gliniasta 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 0,5 – 1m 

Stanowisko półcieniste, słoneczne 

Min. rozstawa ok. 40cm 

Ilość roślin na 1m2 2 - 6 

Strefa mrozoodporności 4 

Zastosowanie 

ogrody przydomowe 

parki, zieleń publiczna, ogrody wrzosowiskowe, ogrody orientalne, 

kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, pojemniki, suche 
bukiety, w grupach 

  



 

 

13. Trzcinnik ostrokwiatowy Avalanche 

Calamagrostis acutiflora 

 

Barwa liści Zielone, wielobarwne, pstre lub obrzeżone 

Barwa kwiatów żółty, beżowy, brązowawy 

Termin kwitnienia czerwiec - sierpień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa, próchniczna, gliniasta 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1 – 2m 

Stanowisko półcieniste, słoneczne 

Min. rozstawa ok. 5- 60cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 4 

Zastosowanie 

 

ogrody przydomowe, parki, kompozycje naturalistyczne (parki i 

ogrody), rabaty, pojemniki, kwiaty cięte, suche bukiety, w grupach, 

soliter (pojedynczo) 

  



 

 

14. Kostrzewa Miedzianobrody 

Festuca 

 

Barwa liści ciemnozielone, (zimozielona) 

Barwa kwiatów rudy do brązowego 

Termin kwitnienia czerwiec - lipiec 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przepuszczalne, ubogie 

Wilgotność podłoża Tolerująca niedostatek wody 

Pokrój mała, kępiasta 

Wysokość 20 – 30cm 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 40 – 50cm 

Ilość roślin na 1m2 4 - 6 

Strefa mrozoodporności 5 

Zastosowanie 

do sadzenia pojedynczo lub w grupach w ogrodach 

przydomowych oraz zieleni miejskiej, na rabatach bylinowych i  

trawiastych, na wrzosowiskach, skalniakach oraz w 

pojemnikach 

  



 

 

15. Śmiałek darniowy Schottland 

Deschampsia cespitosa 

 

Barwa liści zielone 

Barwa kwiatów żółte, beżowe 

Termin kwitnienia czerwiec - wrzesień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża umiarkowanie sucha 

Pokrój rozłożysta kępa 

Wysokość 30 – 70cm 

Stanowisko Półcień, półcień, słoneczne (tolerancyjna)  

Min. rozstawa 40 – 50 cm 

Ilość roślin na 1m2 4 - 6 

Strefa mrozoodporności 5 

Zastosowanie 

ogrody naturalistyczne, ogrody skalne i kompozycje z 

kamieniami, obwódki rabat, roślina akcentowa, nasadzenia 

dywanowe, kolorowe rabaty mieszane, roślina do zadarniania 

i rekultywacji terenu, kompozycje pojemnikowe, florystyka 

  



 

 

16. ? Czerwona trawa? 
 

Barwa liści  

Barwa kwiatów  

Termin kwitnienia  

Odczyn pH gleby  

Rodzaj gleby  

Wilgotność podłoża  

Pokrój  

Wysokość  

Stanowisko  

Min. rozstawa  

Ilość roślin na 1m2  

Strefa mrozoodporności  

Zastosowanie  

  



 

 

17. Wiechlina Labillarediera 
Poa labillardieri 

 

Barwa liści zielono-szaro-niebieskawa, 

Barwa kwiatów jasnobrązowe 

Odczyn pH gleby roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby umiarkowanie ubogie do żyznych, przepuszczalne 

Wilgotność podłoża suche do umiarkowanie wilgotnych 

Pokrój kępiasty 

Stanowisko półcieniste, słoneczne 

Zastosowanie 

ogrody naturalistyczne, skalniaki i kompozycje z kamieniami, 

roślina do obsadzania murków i wzniesień, obwódki rabaty, 

nasadzenia grupowe, ogrody japońskie (minimalistyczne), 

kompozycje pojemnikowe 

  



 

 

18. Proso rózgowate Squaw 

Panicum virgatum 

 

Barwa liści 
zieone, przebarwiejące się na końcach do czerwono - 

bordowego 

Barwa kwiatów biały, beżowy 

Termin kwitnienia maj - lipiec 

Odczyn pH gleby obojętny 

Rodzaj gleby żyzna 

Wilgotność podłoża umiarkowana wilgotność 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 0,5 – 1m 

Stanowisko słoneczne, cieniste 

Min. rozstawa 40 – 50cm 

Ilość roślin na 1m2 4 - 6 

Strefa mrozoodporności 5 

Zastosowanie 
pojedynczo, na brzegach oczek wodnych i na rabatach 

bylinowych. Można je też uprawiać w pojemniku 

  



 

 

19. Proso rózgowate 
Northwind 

 

Barwa liści ciemnozielone, niebieskie 

Barwa kwiatów Zielone, żółtawe 

Termin kwitnienia sierpień, wrzesień 

Odczyn pH gleby obojętny - pH 6,6 - 7,2 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża podłoże umiarkowanie wilgotne, podłoże wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość do 1,8 m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 30 cm 

Ilość roślin na 1m2 3 

Strefa mrozoodporności 5  

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, duże ogrody, rabaty, sadzone w 

grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

20. Miskant chiński Samurai 

Miscantus sinensis 

 

Barwa liści zielone, później przebarwiają się do czerwonego 

Barwa kwiatów czerwono-brązowe do kremowych 

Termin kwitnienia lipiec - październik 

Odczyn pH gleby obojętny 

Rodzaj gleby żyzna/przepuszczalna 

Wilgotność podłoża podłoże wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1,5 do 2 m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 60 

Ilość roślin na 1m2 3 

Strefa mrozoodporności 5 

Zastosowanie 
Idealna odmiana na szpalery. Ładnie prezentuje się sadzona 

pojedynczo wśród bylin jako ich tło. Polecana do sadzenia na 

dużych rabatach, w ogrodach nadwodnych. 

  



 

 

21. Miskant chiński Dronning Ingrid 

Miskanthus sinensis Dronning Ingrid 

 

Barwa liści 
czerwone i purpurowe 

jasnozielone 

Barwa kwiatów Czerwone do beżowych 

Termin kwitnienia sierpień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 50 – 60cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, zieleń publiczna, ogrody orientalne, kompozycje 

naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, kwiaty cięte, suche bukiety, w 
grupach, soliter (pojedynczo) 

  



 

 

22. Miskant chiński Ferner Osten 

Miskanthus sinensis Ferner Osten 

 

Barwa liści zielone 

Barwa kwiatów czerwony 

Termin kwitnienia sierpień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby żyzna 

Wilgotność podłoża umiarkowana wilgotność 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1,5 – 2m 

Stanowisko słoneczne lub lekko zacienione 

Min. rozstawa 50 – 70 cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 

sadzone w grupach lub pojedynczo wśród innych bylin lub 

niższych traw ozdobnych. Miskant jest świetną propozycją 

na rabaty, do sadzenia w okolicach oczka wodnego oraz do 

tworzenia masowych nasadzeń w dużych ogrodach 

naturalistycznych 

  



 

 

23. Miskant chiński Memory 

Miskanthus sinensis Memory 

 

Barwa liści zielone z białym cienkim paskiem pośrodku blaszki 

Barwa kwiatów srebrzysto-różowe do biały 

Termin kwitnienia sierpień - październik 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża suche, wilgotna 

Pokrój smukły, kępiasty 

Wysokość 1,8 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 50 – 60cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 2 

Strefa mrozoodporności 5 

Zastosowanie 
ogrody skalne, ozdoby murów (wzdłuż murów) i wydzielonych 

miejsc na trawniku, rabaty bylinowe, zieleń miejska, duże 

pojemniki i donice (okrywane na zimę) 

  



 

 

24. Miskant chiński Silberspinne 

Miskanthus sinensis Silberspinne 

 

Barwa liści zielone z białym cienkim paskiem pośrodku blaszki 

Barwa kwiatów beżowe do białe 

Termin kwitnienia sierpień - wrzesień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby żyzna, przepuszczalna 

Wilgotność podłoża wilgotne 

Pokrój Rozłożysta kępa 

Wysokość 1,8 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa 60 – 70cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 2 

Strefa mrozoodporności 6, 7 

Zastosowanie 
jako soliter oraz sadzona w grupie. Idealna na rabaty, do 

parków i zieleni miejskiej. Dobrze komponuje się z bylinami i 

innymi odmianami traw ozdobnych 

  



 

 

25. Miskant chiński Morning Light 

Miskanthus sinensis Morning Light 

 

Barwa liści zielone, wielobarwne, pstre lub obrzeżone 

Barwa kwiatów 
bardzo rzadko kwitnie w naszym klimacie. W dogodnych 

warunkach pod koniec lata ponad ulistnieniem pojawiają się 

efektowne, wiechowate czerwone kwiatostany 

Termin kwitnienia sierpień - wrzesień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

Wilgotność podłoża umiarkowanie wilgotne 

Pokrój kępiasty 

Wysokość 1 – 2m 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok. 50 – 60cm 

Ilość roślin na 1m2 1 - 3 

Strefa mrozoodporności 6 

Zastosowanie 
ogrody przydomowe, parki, zieleń publiczna, kompozycje 

naturalistyczne (parki i ogrody), rabaty, suche bukiety, w grupach, 
soliter (pojedynczo) 

  



 

 

26. Ostnica Koński Ogon 

Pony Tails 

 

Barwa liści zielony 

Barwa kwiatów zielone przebarwiające się na żółty 

Termin kwitnienia maj - sierpień 

Odczyn pH gleby tolerancyjna 

Rodzaj gleby piaszczysta, średnio żyzna 

Wilgotność podłoża stanowisko lekko wilgotne, suche 

Pokrój rozłożysta kępa 

Wysokość 60cm 

Stanowisko słoneczne 

Min. rozstawa ok 70cm lub sadzona szpalerowo 

Ilość roślin na 1m2 4 - 6 

Strefa mrozoodporności 6  

Zastosowanie 
do dekoracji polanek, obrzeży i innych odkrytych przestrzeni 

w ogrodach z zastosowaniem obrazowych metod 

obrazowania 

 



 

 

  



 

 

   


