
  Dekoracja kwiatowa - cztery pory roku…       
 

Styczeń 

goździki, margerytki, tulipany, róże 

Luty 

hiacynty, akacje, kalia, frezja, hiacynt, astry gałązkowe, banksia, margerytka, goździk, eustoma, wilczomlecz, 

gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, limonium, dzwonki irlandzkie, floks, róża, irys, szafirek, 

narcyz, jaskier, tulipan 

Marzec 

frezje, narcyzy, akacje, floks, róża, lwia paszcza, astry gałązkowe, margerytka, krokosmia, goździk, eustoma, 

wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, limonium, dzwonki irlandzkie, rudbekia, 

hipeastrum, hiacynt, irys, groszek, lewkonia, szafirek, jaskier, bez, tulipan 

Kwiecień 

eustoma, peonie, mak, jaskier, bez, tulipan, lwia paszcza, margerytka, kraspedia, krokosmia, cymbidium, 

goździk, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, róża, rudbekia, frezja, mieczyk, 

hipeastrum, hiacynt, irys, groszek, lewkonia, szafirek, narcyz 

Maj 

lewkonia, frezja, kalia, hiacynt, piwonia, lwia paszcza, astry, kampanula, celozja, margerytka, konwalia, 

kraspedia, krokosmia, ostróżka, goździk, jeżówka, eustoma, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, 

hortensja, lilia, limonium, floks, róża, rudbekia, mieczyk, hipeastrum, irys, groszek, łubin, szafirek, peonia, mak, 

jaskier, bez 

Czerwiec 

piwonie, irys, akonitum, agapantus, czosnek, alstromeria, anturium, lwia paszcza, astry gałązkowe, astilbe, 

bouvardia, astry, kampanula, celozja, margerytka, floks, róża, dalia, ostróżka, goździk brodaty, goździk, jeżówka, 

eustoma, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, limonium, rudbekia, frezja, 

mieczyk, słonecznik, groszek, łubin, lewkonia, peonia, mak, jaskier 

Lipiec 

mieczyk, gipsówka, lilie, floks, róża, akonitum, agapantus, alstromeria, anturium, lwia paszcza, astry, 

kampanula, celozja, margerytka, krokosmia, dalia, ostróżka, goździki, jeżówka, eustoma, irys, groszek, lewkonia, 

mak, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, helikonia, hortensja, frezja, mieczyk, słonecznik, cynia 

Sierpień 

słonecznik, lawenda, gipsówka, akonitum, agapantus, alstromeria, anturium, lwia paszcza, astry, celozja, 

margerytka, kosmos, kraspedia, krokosmia, cymbidium, dalia, ostróżka, goździki, jeżówka, eustoma, 

wilczomlecz, gerbera, gloriosa, helikonia, hortensja, lilia, limonium, dzwonki irlandzkie, ornitogallum, 

phalaenopsis, floks, róża, rudbekia, frezja, mieczyk, irys, nerine, mak 

Wrzesień 

hortensja, wrzosy, akacja, astry, celozja, margerytka, floks, róża, krokosmia, cymbidium, dalia, ostróżka, 

goździk, jeżówka, eustoma, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, limonium, 

rudbekia, frezja, słonecznik, hipeastrum, irys, nerine, mak, jaskier 

 

 



 

Październik 

jaskry, amarantus, kalia, akacja, agapantus, floks, róża, rudbekia, alstromeria, anemon, astry gałązkowe, astilbe, 

banksia, bouvardia, celozja, margerytka, cymbidium, ostróżka, goździk, jeżówka, eustoma, wilczomlecz, 

gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, aksamitka, irys, nerine 

Listopad 

chryzantemy, margerytki, floks, róża, akacja, agapantus, astry gałązkowe, margerytka, kraspedia, cymbidium, 

goździki, eustoma, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, hortensja, lilia, limonium, dzwonki 

irlandzkie, rudbekia,  hipeastrum, nerine, jaskier 

Grudzień 

goździk, akacja, agapantus, alstromeria, anemon, anturium, astry gałązkowe, astilbe, banksia, bouvardia, 

margerytka, kraspedia, cymbidium, goździk, eustoma, wilczomlecz, gerbera, gloriosa, gipsówka, helikonia, 

hortensja, lilia, limonium, dzwonki irlandzkie, floks, róża, rudbekia, hiacynt, szafirek, narcyz, jaskier, tulipan. 

 

 


