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Terméknév

Latin név

Aleppói fenyő

Pinus halepensis

Eladási ár

Lista ár

3 150 Ft

3 150 Ft

A Pinus halepensis (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed,
csak szórt árnyékot adó lombozatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós.
Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek!
8a-10b USDA-zóna
Alta örökzöld liliomfa

Magnolia grandiflora 'Alta'

3 950 Ft

5 450 Ft

Felfelé törekvő, sűrű lombú örökzöld fa, mely formájának köszönhetően ültethető kisebb kertekbe is, sőt az Egyesült Államokban még sövénynek is ültetik.
Hosszúkás, sötétzöld leveleinek fonákja rozsdabarna színű. Az egyik legjobb a hidegtűrése (-28 Celsius fokig) az örökzöld liliomfák között! 6a-9b USDAzóna
Ámbrafa

Liquidambar styraciflua

2 750 Ft

2 750 Ft

A Liquidambar styraciflua (Ámbrafa) az USA Mississippitől keletre eső területéről, illetve Mexikó hegyvidéki területeiről származik. 20 m magasra növő
díszfa. Szép alakja és intenzív őszi lomszíne miatt értékes. Fiatal hajtásai és ágai paralécesek. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv
(szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe.
Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük, vagy ha napos helyre kerül,
akkor a nyár szárazabb időszakaiban öntözzük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi
jól magát. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5b-9b USDA-zóna
Andalúz jegenyefenyő

Abies pinsapo

2 250 Ft

2 250 Ft

Az Abies pinsapo (Andalúz jegenyefenyő) Spanyolország déli részén őshonos, 20-40 méter magas fa. Vaskos, zöld, szürkészöld levei spirálformában
helyezkednek el. Kérge sötétszürke, öregebb fáknál hosszirányú repedésekkel. Különleges megjelenésű, nagyon szép növény. Magyarországon még
ritkaság! Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek – télen több-kevesebb faggyal – kemény lombú, örökzöld
növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó
vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal
kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és
fiatal korában már a – 10 oC is károkat okozhat. 6b-10b USDA-zóna
Arany kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

1 550 Ft

1 550 Ft

Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje.
Smaragdzöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDAzóna
Aranytarka lombú kaliforniai gyantásciprus

Calocedrus decurrens 'Aureovariegata'

2 950 Ft

2 950 Ft

Az alapfaj szabályos, karcsú, szinte oszlopos koronájú fa, mely 15 méteres magasságot is elérhet. E fajtájának lombozata nagyon dekoratív, aranysárga
foltokkal tarkázott. Látványos szoliter! 7a-9b USDA-zóna
Árkádia bioszőlő

Vitis 'Árkádia'

1 550 Ft

1 550 Ft

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinalkeresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak,mindemellett több mint fél
kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezettenellenálló fajta! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk.
Arnold Red tatár lonc

Lonicera tatarica 'Arnold Red'

2 150 Ft

2 150 Ft

Egy igénytelen, lombhullató cserje, mely az első lombfakadókközé tartozik, így korán színt visz a fakó, koratavaszi kertbe. Tavasszal nyílnakillatos,
cseresznyevörös virágai, melyeket a nyáron érő, élénkpiros bogyóikövetnek. Méreténél fogva, illetve a nyírást is jól bírja, ezértsövénynövénynek is kiváló!
4a-8b USDA-zóna
Atlasz pisztácia

Pistacia atlantica

2 950 Ft

4 250 Ft

Egy legfeljebb 10 m magas, lassan növő és hosszú életű lombhullató fa, amelynek természetes élőhelye Irántól Észak-Afrikáig terjed. Élőhelyén nemhogy
az erdők, hanem a fák is ritkaságszámba mennek, ami oda vezetett, hogy helyben faanyagként kiaknázták, ezért mára megfogyatkoztak állományai. Ma
leginkább Irán hegyvidéki régióiban található meg. A fa ehető gyümölcséből származó gyantát és olajat használják a hagyományos orvoslásban,
parfümökben és alkohol gyártásához. A félsivatagi klímát is jól tűrő fa egyre népszerűbb az USA délnyugati részének száraz éghajlatú államaiban, mint
dísznövény. 7b-10a USDA-zóna
Aztec Pearl mexikói narancsvirág

Choisya 'Aztec Pearl'

2 350 Ft

2 350 Ft

A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel
és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisya 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje,
mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb telű vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármas csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes,
narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna

1. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Bíborvörös liliomfa

Magnolia liliflora 'Nigra'

Eladási ár

Lista ár

2 750 Ft

2 750 Ft

Japánból 1921-ben hozták be Európába. 3-4 m magas, sűrű ágú, lombhullató cserje. Fényes sötétzöld levelei 10-12 cm hosszúak. Gyönyörű sötét
bíborvörös, belül lilásrózsaszín virágai április közepétől júniusig nyílnak. 5a-9b USDA-zóna
Bioszőlő Bolgár Rezi

Vitis 'Bolgár Rezi'

1 550 Ft

1 550 Ft

Bolgár eredetű, késői érésű, fehér csemegeszőlő, nagy bogyói hengeres alakúak, zöldesfehér színűek, kellemes harmonikus ízűek. Erős bogyóhéja miatt
nem rothadékony, jó a gombabetegségekkel szembeni ellenállóképessége. Fürtjei tömöttek, nagy méretűek, mutatósak. (Szabad gyökérrel, gondosan
csomagolva küldjük!)
Bioszőlő Moldova

Vitis 'Moldova'

1 550 Ft

1 550 Ft

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok,
sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. (Szabad gyökérrel, gondosan csomagolva küldjük!)
Bordó levelű japán juhar

Acer palmatum 'Bloodgood'

2 950 Ft

2 950 Ft

2 450 Ft

2 450 Ft

A Japán juhar bordó levelű változata. 7a-9b USDA-zóna
Bornholm Gyémántja füge

Ficus carica Bornholm's Diamant

Egy dán szigetre utal a fajtaneve (Bornholm), ennek pedig nem más az oka, hogy a sok kipróbált fajta közül ez működött a legjobban. A kiváló hidegtűrése
mellett, kiváló a terméseinek minősége! 7a-9b USDA-zóna
Borostáslevelű lonc

Lonicera henryi

2 450 Ft

2 450 Ft

A Lonicera henryi (Borostáslevelű lonc) Kína középső részéről, a Jangce vidékéről származik. Sötétzöld, lándzsás levelekből álló lombozata örökzöld,
hajtásai szőrös-molyhosak. Vöröses virágai június-júliusban nyílnak. Félárnyékos, üde fekvést szeret, kerítések, fali rácsok befuttatására is kiváló. Egy
kifejezetten szép kúszónövény! 6b-9b USDA-zóna
Brazil kőtörőcserje

Escallonia laevis

1 950 Ft

1 950 Ft

Dél-Brazil hegyvidékről származó örökzöld cserje, mely 1,5-2méteresre nő és egész nyáron nyílnak gyönyörű rózsaszín virágai.Pár évente virágzás után
érdemes megmetszeni, mert így egy sűrűbb ágrendszerűnövényt kapunk. 8a-10a USDA-zóna
Brilliant Blue szerelemvirág

Agapanthus 'Brilliant Blue'

1 750 Ft

1 750 Ft

Nyár derekától kora őszig a látványos, sötétkék virágaival a kert egyik fő látványossága. Nálunk csak nagyon védett, napos helyre lehet ültetni, de kiváló
dézsás növény, miként a tartása megegyezik a leanderével. 8a-10b USDA-zóna
Bugás csörgőfa, Aranyesőfa

Koelreuteria paniculata

2 250 Ft

2 250 Ft

A Koelreuteria paniculata (Csörgőfa, Aranyesőfa) a szappanfafélék családjába tartozó, Kínából és a Koreai-félszigetről származó lombhullató fa. Fő
vonzerejét a nyáron, nagy virágbugákban nyíló sárga virágai jelentik. Felfújt hólyagra emlékeztető termései egész télen díszítik a fát. 6b-9b USDA-zóna
Burkwood illatcserje

Osmanthus x burkwoodii

2 150 Ft

2 150 Ft

Méltatlanul ismeretlen hazánkban ez a nemzetség, illetve ennek a nemzetségnek jeles képviselője, a Burkwood illatcserje, mely gyakorlatilag az egész
hazánkban ültethető, igénytelen, de annál szerethetőbb örökzöld cserje. A puszpángnak lehetne egy helyettesítő növénye, mert azokkal a tulajdonságokkal,
mint örökzöld, igénytelen, sövénynek is alkalmas cserje mind bír, ezen felül tavasszal émelyítően illatos virágai varázslatos hellyé teszik a kertet. Ennek a
szinte tökéletes hibridnek a szülei az Osmanthus decorus (Kaukázusi illatcserje) és az Osmanthus delavayi (Delavay illatcserje). 7a-9b USDA-zóna
Carolina Beauty selyemmirtusz

Lagerstroemia indica 'Carolina Beauty'

2 550 Ft

2 550 Ft

Nagyjából 5-6 méteres magasságig növő növény. Termetét tekintve a fajták között a nagyobbak közé tartozik és formája a vázához hasonlítható leginkább.
Virágai nyár közepétől őszig pirosba fordulnak, egyedülálló színvilágot kölcsönözve a növénynek. 7b-10b USDA-zóna
Conegliano bioszőlő

Vitis 'Conegliano'

1 550 Ft

1 550 Ft

Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt.Az egyik legkorábban
érő csemegeszőlő, mert meleg években már július végénszüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogyói lédúsak és kellemesen aromásak. Szabadgyökerű
oltványokat szállítunk.
Cserjés vadgesztenye

Aesculus parviflora

2 450 Ft

2 450 Ft

Az Aesculus parviflora (Cserjés vadgesztenye) nálunk igazi ritkaságnak számító cserjés vadgesztenye az USA délkeleti részéről származik. Az 5 méteres
magasságot meghaladó példányok már igazi ritkaságnak, matuzsálemnek számítanak, mert jellemzően csak 3-4 méteresre nő meg. A nyáron nyíló, fehér
virágai, mereven felfelé álló 20-30 cm-es üvegmosó kefékre hasonlítanak. 5b-10a USDA-zóna
Csüngő himalájai cédrus

Cedrus deodara 'Pendula'

4 950 Ft

4 950 Ft

2 250 Ft

2 250 Ft

Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna
Dalmát füge

Ficus carica 'Dalmatie'

Gyümölcsének minőségét tekintve az egyik legjobb adriai-típusú füge! Gyümölcse kívül még éretten is zöldessárga, míg a belseje pirosas színű, mézédes
és lédús! 7b-10a USDA-zóna
Darwin borbolya

Berberis darwinii

3 950 Ft

3 950 Ft

Chile, illetve Argentína déli részéről származó 3-4 m magasra megnövő örökzöld cserje. Sűrű ágrendszere és a tavasszal nyíló narancssárga virágai teszik
kifejezetten dekoratívvá. A nyugati világ számára Darwin fedezte fel 1835-ben. 7a-9b USDA-zóna

2. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Dawn kikeleti bangita

Viburnum bodnantense 'Dawn'

Eladási ár

Lista ár

1 950 Ft

1 950 Ft

Virágzása már télen elkezdődik, de 2-3 m-es bokrai a tél végére már dúsan rakottak kellemes illatú rózsaszín virágzataival! 5a-9b USDA-zóna
Dúsvirágú cserjés mahónia

Mahonia x media 'Charity'

3 750 Ft

3 750 Ft

A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga
színű, illatos virágai hosszú fürtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres,
nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombozat felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfürtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növő,
jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna
Érdeslevelű illatcserje

Osmanthus armatus

1 850 Ft

1 850 Ft

Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el avilág meleg-mérsékeltövi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöldcserje, melynek édes illatú
virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna
Európai ciprus

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

2 150 Ft

2 150 Ft

A Mediterráneumban sokfelé látható sötétzöld lombú, oszlopos termetű ciprus. szép, fénylő barnás tobozai dió nagyságúak. A ciprusokra általában
jellemző, hogy tűző napnak kitett, viszonylag szárazabb, gyengébb (akár köves) talajú termőhelyen a legszebbek. Hajtásaik itt erősek, zömökek, „sűrűbb
szövetűek” lesznek, így a keményebb téli hidegeknek is jobban ellenállnak. Véletlenül se ültessünk ciprust árnyékos, de lehetőleg még félárnyékos helyre
se! A ciprusok megfelelő helyen elsőrangú, csodálatos szoliternövények, és sövénynek is kiválóak! 7b-10a USDA-zóna
Európai mandulafenyő

Pinus pinea

26 500 Ft

26 500 Ft

A Pinus pinea (Európai mandulafenyő) a mediterráneumban általánosan elterjedt, ehető magjaiért pedig már az ókorban széleskörűen ültetett fenyő, mely
széles, szabályos, ernyő alakú koronájával semmivel sem összetéveszthető gyönyörű jelenség! Elterjedési területén nemcsak magjaiért, hanem jól
hasznosítható fájáért is művelik. Különleges hangulatú, igen nagy díszértékű növény, de hazánkban csak védett helyre érdemes telepíteni. 7b-10b USDAzóna
Eve Price örökzöld bangita

Viburnum tinus 'Eve Price'

2 250 Ft

2 250 Ft

2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdenek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal
jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna
Ezüst sócserje

Artiplex halimus

1 850 Ft

1 850 Ft

A Földközi-tenger európai és afrikai oldalán is megtalálható a természetben, ahol még a legextrémebb körülmények között is jól érzi magát. A neve is utal
arra, hogy a növényvilágban oly ritka tűrőképesség, mint a sótűrés is a sajátja. Tűrőképessége mellet említésre érdemes a feltűnő megjelenése, az
örökzöld, ezüstös-kék lombjával. 8a-10b USDA-zóna
Fás lucerna

Medicago arborea

2 350 Ft

2 350 Ft

A nemzetségének egyedüli tagja melyet dísznövényként ültetnek. A Földközi-tenger térségében honos, ahol akár 3-4 m magasra is megnövő örökzöld
cserje, míg nemzetség legtöbb faja csak évelő cserje. A telet leszámítva az év nagy részében beborítják sárga virágai, ami a legfőbb vonzerejét adja! 8a10b USDA-zóna
Fidzsoa, mirtuszfüge

Acca sellowiana

2 850 Ft

2 850 Ft

Brazília és Uruguay az igazi hazája, de Új-Zéland a legnagyobb termesztője ennek az egyre ismertebbé váló finom gyümölcsnek. A fidzsoát ovális, ezüstös
bőrszerű levelek, piros ecsetszerű virágok, tojásnyi hamvaszöld termések jellemzik. Gyümölcse vetekszik a legfinomabb trópusi gyümölcsökkel.
Virágszirmát, mely kellemes aromájú, édes, nyersen fogyasztják, vagy koktélokat ízesítenek vele. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált
mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. 8a-10b USDAzóna
Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliomfa

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

2 950 Ft

2 950 Ft

A Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' (Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliomfa) az örökzöld magnoliának az egyik legszebb, illetve a legjobb mésztűrésű
változata. 7a-10a USDA-zóna
Grace cserszömörce

Cotinus coggygria 'Grace'

2 250 Ft

2 250 Ft

2-3 m magas, terebélyes díszcserje. Száraz, meleg, napos helyre ültessük. A meszes talajt kedveli. Piramis alakú, nagy pelyhes bugái egész nyáron
díszítik. Lombja kihajtástól lombhullásig szép lazacrózsaszínű. 6b-9b USDA-zóna
Halls Prolific japán lonc

Lonicera 'Halls Prolific'

1 850 Ft

1 850 Ft

Életerős, örökzöld, fél-örökzöld kúszónövény, mely Japánból érkezett kontinensünkre. A mediterrán térség csapadékosabb részein meghonosodott.
Koranyártól egészen őszig nyílnak parfümszerűen illatos virágai(fehér és sárga), mely tág környezetében is érződik. Gyors növekedése miatt kiválóan
alkalmas nagyobb felületek gyors befuttatására, eltakarására! 7a-9b USDA-zóna
Havasi eukaliptusz

Eucalyptus gunnii

2 950 Ft

2 950 Ft

Az egyik leghidegtűrőbb faja az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 ºC-ot hosszabb
ideig, míg a -18 ºC-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb telű
részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. 8a-10b USDA-zóna
Himalájai bogyóspuszpáng

3. oldal

Sarcococca hookeriana

3 750 Ft

3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Sarcococca hookeriana (Himalájai bogyóspuszpáng), a Himalajából származó, talajtakaró, örökzöld cserje. Fehér virágai tél végén, kora tavasszal
nyílnak, melyek a látvány mellett, az illatukkal (kifejezetten erős és aromás) ejtik rabul az embert. Nagyobb növények alatt, vagy bármely tartósan
félárnyékos helyek legszebb talajtakarói közé tartóznak. Nyírásuk sem szükséges, mert nőnek 50 cm-nél magasabbra. 7a-10a USDA-zóna
Himalájai cédrus

Cedrus deodara

2 250 Ft

2 250 Ft

Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókoló. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók.
Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példánya látható a kastélyparkban. Fája igen tartós,
vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem
magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik
városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való
parkosítás „nemes” hagyományával! A Cedrus deodara (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna
Hófehér kérgű himalájai nyír

Betula utilis 'Jacquemontii'

5 950 Ft

5 950 Ft

Legfőbb ékessége csodálatos hófehér kérge, mely idősebb korában sem repedezik fel. Tojásdad, fűrészes szélű levelei, nagyok, sötétzöldek, különösen
szép kontrasztot adva a szinte világítóan hófehér törzzsel és ágakkal. Lombozata ősszel sárgára színeződik, elsőrangú, festői szoliter növény! 6a-8b
USDA-zóna
Homoktövis

Hippophae rhamnoides

1 250 Ft

1 250 Ft

2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombozatot alkotnak. Bőven termő narancssárga
bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna
I.-II.

Conifers Around the World

85 000 Ft

85 000 Ft

A 2000-ben kiadott Fenyők a Föld körül c. 560 oldalas könyv nagy alakú (28x32 cm-es), a teljes fenyőflóra bemutatását célzó 2 kötetes, 1100 oldalas, angol
nyelvű változata. A világ mérsékelt övi fenyőit termőhelyeik káprázatos szépségével együtt, 3700 színes fotó, több mint 1300 művészi rajzillusztráció,
szakmailag hű leírás, 474 elterjedési és számos földrajzi térkép segítségével mutatja be. A szakmai fejezeteket gazdag függelék egészíti ki. További
információ: Simonyi Andrea Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány andrea.simonyi@dendrology.eu
Illatos bangita

Viburnum carlesii

2 550 Ft

2 550 Ft

2 250 Ft

2 250 Ft

2 m-es cserje, rózsaszín bimbóiból április-májusban nyílnak ki illatos fehér virágai. 4a-8b USDA-zóna
Illatos fűszercserje

Calycanthus floridus

A Calycanthus floridus (Illatos fűszercserje) 2-3 m magas, lombhullató, bokros termetű cserje. Tojásdad alakú és sötétzöld levelei, illetve barnásvörös,
szegfűszeg illatú, június-júliusban nyíló virágai miatt nagyon kedvelt díszcserje. 6b-10a USDA-zóna
Indigo Gem mézbogyó

Lonicera kamtschatica 'Indigo Gem'

2 450 Ft

2 450 Ft

Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcseinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Általános
fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak ÉszakAmerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi
érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így
növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért
fontos tudni, hogy virága még a – 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a
gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is!
4a-8b USDA-zóna
Japán csillagsom

Cornus kousa

2 750 Ft

2 750 Ft

1 850 Ft

1 850 Ft

Nemcsak ehető termései, hanem csodálatos virágzati fellevelei is felejthetetlenné teszik! 6a-9b USDA-zóna
Japán juhar

Acer palmatum

Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak
nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és
ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzeljünk el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4
méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt
lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna
Jeneszter

Spartium junceum

1 350 Ft

1 900 Ft

A mediterráneumban általánosan elterjedt, levéltelennek tűnő (mert új hajtásairól az apró levelek hamar lepotyognak), 3 méter magasságúra növő cserje.
Hamvaszöld vesszői sűrű bozótot alkotnak. Nagyméretű, aranysárga, pillangós virágai szinte egész nyáron, időnként tömegesen nyílnak. Szárazabb, napos
helyen igen látványos lesz! 6a-10b USDA-zóna
Júlia bioszőlő

Vitis 'Júlia'

1 550 Ft

1 550 Ft

Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (CsabaGyöngye) és egy üzbég (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerültvarázsolniuk. Érésével
augusztus közepéig kell várnunk, viszont megéri.Nagyjából fél kilós fürtjei nagyon lédús és ízletes, kék bogyókat rejtenek.Betegségekre és a téli hideggel
szemben is nagyon ellenálló! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk.
Júlia borbolya

4. oldal

Berberis julianae

1 550 Ft

1 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Berberis julianae (Júlia borbolya) 2-3 m-es kerekded, fényes-zöld lombozatú, örökzöld bokor, leveleinek tövében nagy, háromágú tövis található. A hazai
körülményeket, a szárazságot jól tűrő, edzett, igen szép növény. Az egyik legszebb borbolya! Szoliternek, vagy sövénynek kiváló. 6a-9b USDA-zóna
Kaliforniai gyantásciprus

Calocedrus decurrens

1 650 Ft

1 650 Ft

A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy
területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken
át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezöld színű hajtásai pikkelylevelűek,
tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek – télen több-kevesebb faggyal – kemény lombú,
örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény
éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke)
homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna
Karcsú oszlopos európai ciprus

Cupressus sempervirens 'Totem'

2 450 Ft

2 450 Ft

Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek – télen
több-kevesebb faggyal – kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére
ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb
a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens ’Totem’ (Karcsú oszlopos
európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna
Karmazsintölgy

Quercus coccifera

2 450 Ft

2 450 Ft

Szinte az egész mediterrán térségben megtalálható, 4-5 m magasra megnövő, magyalszerűen szúrós levelű, télálló örökzöld cserje vagy kisebb fa. A
tavaszi virágzással egy időben jelennek meg friss hajtásai, melyek karmazsinpirosak vagy vörösesbarnák. A makkok kupacsai visszahajló pikkelyektől
szúrósak. Sövényként áthatolhatatlan falat képez. 7a-10a USDA-zóna
Karolina babérmeggy

Prunus caroliniana

1 950 Ft

1 950 Ft

Eddig méltatlanul hiányzott nálunk ez a kisebb fává (10-12 m) növő, örökzöld lombú, illatos virágú, Észak-Amerika délkeleti (Észak-Karolinától Floridáig)
részéről származó szépség. 7b-10a USDA-zóna
Kék atlasz cédrus

Cedrus atlantica 'Glauca'

2 250 Ft

2 250 Ft

Észak-Afrikában honos nagy termetű fenyő. Tűi, hamvaskékek, örvszerű csomókban állnak. Gyönyörű habitusú fa! 6b-10a USDA-zóna
Kék csüngő atlasz cédrus

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

4 950 Ft

4 950 Ft

A kék atlaszcédrus csüngő ágú változata, vezérágai kissé felemelkedők, majd visszahajlanak, az oldalágak függőlegesen, szinte függönyszerűen lógnak.
Célszerű támaszték mellett több méterre fölvezetni, így később magasabbról szétterülve terebélyesebb, lényegesen látványosabb lesz. Tőlünk délebbre és
nyugatabbra közparkokban is csodálatos példányai díszlenek, egy Pistoiai (Olaszország) példány 1 méteres törzsátmérőjű! 6b-9b USDA-zóna
Kínai enyvesmag

Pittosporum tobira

1 850 Ft

1 850 Ft

A Pittosporum tobira (Kínai enyvesmag) a Föld szubtrópusi területein, így a Földközi-tenger környékén is nagyon népszerű ez a Távol-Keletről származó
örökzöld cserje. Szoliterként és sövénynövényként is egyaránt telepítik. Fagytűrése miatt nálunk csak az ország legenyhébb területein lehet kipróbálni a
szabadba ültetését, de dézsásként is könnyen tartható. 8a-10b USDA-zóna
Kínai japán lonc

Lonicera japonica var. chinensis

2 550 Ft

2 550 Ft

Igen, nem olvasta rosszul a tudományos nevét, mert a japánloncnak, Kínában élő természetes változata! Egy sokoldalú, örökzöld,fél-örökzöld kúszónövény,
mely nyár elejétől ősz derekáig folyamatosan virágzik,mégpedig mesés illatú virágaival! Gyors növekedésének köszönhetően gyorsanbefut, eltakar nagy
felületeket!. Tavaszi friss hajtásain a levelek fonáka lilaszínű! 7a-9b USDA-zóna
Kínai mahónia

Mahonia fortunei

2 850 Ft

2 850 Ft

Sűrű, felfelé törekvő ágrendszerű, szárnyasan összetett levélzetű örökzöld cserje. Összhatásában nagyon hasonlít a páfrányokra. Nagyon szép, rikító sárga
virágai, felfelé álló csoportokban nyílnak kora ősszel. Körülbelül 1,5 méter magasra és ugyanilyen szélesre nő meg. Ágak végein lévő hosszúkás levelei
nem szúrósak, amivel ritka kivételt képez a mahóniák között! 7a-9b USDA-zóna
Kislevelű eukaliptusz

Eucalyptus parvifolia/parvula

2 950 Ft

2 950 Ft

Az egyik legjobb hidegtűrésű (-18 °C-ig) eukaliptusz, ami ráadásul nagyon jó szárazságtűréssel és mésztűréssel párosul! Szinte kötelező kipróbálni az
ország enyhébb telű területein. 7b-10a USDA-zóna
Kisvirágú szuhar

Cistus parviflorus

1 750 Ft

1 750 Ft

A Földközi-tenger keleti medencéjéből származó szépség, mely örökzöld lombjával és május-júniusban nyíló, rózsaszín virágtengerének köszönhetően
nagyon feltűnő cserje! 7b-10a USDA-zóna
Kleopátra kamélia

Camellia sasanqua 'Cleopatra'

2 850 Ft

2 850 Ft

A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben
nyílnak rózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetségének leghidegtűrőbb faja! 7a-9b USDA-zóna
Komlógyertyán

5. oldal

Ostrya carpinifolia

2 850 Ft

2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen
fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza
barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna
Közönséges jázmin

Jasminum officinalis

2 550 Ft

2 550 Ft

A Jasminum officinalis (Közönséges jázmin) hazájában, Nyugat-Kínában akár 10 méter magasra is felkúszik a fák lombkoronájába. Sokak szerint
virágainak van a világ legcsodálatosabb illata!!! Virágai egész nyáron nyílnak és ezáltal határozzák meg a környezetüket. Nagyon fontos alapanyaga a
parfümiparnak. 7b-10a USDA-zóna
Kúszó enciánbokor

Solanum crispum 'Glasnevin'

2 950 Ft

2 950 Ft

A burgonyafélék családjába tartozó, félörökzöld kúszó cserje, mely Chiléből származik. Kéks-lilás csillag alakú virágai tavasztól őszig nyílnak. Nálunk kiváló
megoldás dézsás növénynek, de a nagyon védett kertek, védett, de napos zugaiban megpróbálkozhatunk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna
Lapickás rekettye

Genista lydia

1 850 Ft

1 850 Ft

A Balkán-félsziget délkeleti részéről és Nyugat-Törökországból származó, 50 cm magas, félgömb alakú, kékeszöld levelű törpecserje, melyet késő
tavasszal aranysárga, pillangós virágok tömege borít el. 7a-9b USDA-zóna
Leyland-ciprus

Cupressocyparis leylandii

1 650 Ft

1 950 Ft

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést
meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robosztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát
nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort,
minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták
ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű
növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna
Magyallevelű díszegres

Itea ilicifolia

3 450 Ft

3 450 Ft

2 250 Ft

2 950 Ft

Levelei a magyaléra hasonlítanak, de hajtásai csüngők. Védett fekvést igényel. 8a-10a USDA-zóna
Magyaltölgy

Quercus ilex

A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre
ültethető, nagy díszértékű növény, kérge is érdekes, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a
USDA-zóna
Mahan pekándió

Carya illinoinensis 'Mahan'

4 750 Ft

4 750 Ft

Észak-Amerikából, azon belül is a Mississippi-medenceközépső és déli feléből származó lombhullató faj, mely hasonló méreteketképvisel, mint az
Európában honos, közönséges dió. Megjelenése és lombjanagyban hasonlít az európai társára, de a termése nagyban eltér attól. Előszöris sima héja van,
fekete foltokkal, a formája pedig hosszúkás, nem pediggömbölyded, mint a hazai dióé. Termésének íze pedig legalább olyan jó, de a legnagyobbelőnye a
közönséges dióhoz képest, hogy a dióburok-fúrólégy nem tesz kárt atermésében! A Kárpát-medencében betegsége nem ismert! Erőteljes növekedésű,
egészséges fajta, melynek termésekifejezetten hosszúkás formájú és első osztályú, zamatos ízű. Porzói: Kanza, Wichita Hiteles fajta magoncairól van szó,
de a pekándió magról szaporítás esetén is jól megőrzi a fajtatulajdonságait. 6b-9b USDA-zóna
Masztix pisztácia

Pistacia lentiscus

2 250 Ft

2 250 Ft

Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért
ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban
(Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A
masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. 8a-10b USDA-zóna
Merev kefevirág

Callistemon rigidus

2 450 Ft

2 450 Ft

Ívelt ágú örökzöld cserje, keskeny sötétzöld levelekkel. Tömött, sötétvörös virágzatai késő tavasszal, vagy kora nyáron nyílnak. Nemzetségének egyik
leghidegtűrőbb faja! 8a-10a USDA-zóna
Mexikói narancsvirág

Choisya ternata

2 350 Ft

2 350 Ft

A Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje és ahogy nevéből is kiderül Mexikóból származik. Származása ellenére
hazánk enyhébb telű vidékein teljesen télállónak bizonyult. Örökzöld levelei hármas csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai nyár
elején nyílnak. A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. 7b-9b USDA-zóna
Mexikói ráncoslevelű tölgy

Quercus rugosa

3 450 Ft

3 450 Ft

Örökzöld tölgy, mely Dél-Arizonától, Mexikón keresztül,egészen Guatemaláig honos. Vastag szövetű, ovális alakú levelének fonákja sárgás barna színű,
mely nemcsak különlegessé, hanem dekoratívvá teszi a növényt. Legfeljebb 20 m magasra nő, de jellemzően 5 m körüli. Egy igazi csemege a gyűjtőknek!
7b-10a USDA-zóna
Ming Dynasty kínai rojtos virág

Loropetalum 'Ming Dynasty'

2 750 Ft

2 750 Ft

Kínából származó örökzöld cserje, melynek igazi értékét áprilistólnyár derekáig nyíló rózsaszín, illatos virágai jelentik! Friss hajtásain alevelek lilásbronz
színben tündökölnek! Nálunk védett fekvést igényel, dedézsában is könnyű tartani! Méretéből (2m x 2m) adódóan ideális városikiskertekbe! Az ország
legenyhébb telű vidékein kiválóan alkalmassövénynövénynek! 7b-10a USDA-zóna
Nagyvirágú tárnicslonc

6. oldal

Abelia grandiflora

1 850 Ft

1 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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2-3 m-es, fényes lombú, kerekded cserje, levelei sötétzöldek, tojásdadok lándzsás hegyűek. Bimbóban lilás, kinyílva rózsaszínes, édes illatú virágait a nyár
második felében folyamatosan hozza. Kissé védettebb helyre telepítsük. 7a-9b USDA-zóna
Nellie Stevens magyal

Ilex 'Nellie Stevens'

2 150 Ft

2 150 Ft

A ’Nellie R. Stevens’ egy vonzó hibrid az Ilex aquifolium és az Ilex cornuta szülőkkel. Nemzetségén belül nagylevelűnek számító változat,melynek levelei
fogazottak (2-3 fog oldalanként). Sűrű ágrendszer, kúpos forma jellemzi, de a nyírást jól tűri, így bármilyen formára alakítható az évek során. Ezen
tulajdonsága miatt magas, örökzöld sövényt is képezhetünk belőle.Kicsi zöldes-fehér virágai tavasszal (áprilisban) jelennek meg, de általában
nemfeltűnőek. Igazi díszértékét bogyószerű élénkvörös termései adják ősszel és télen. 6b-9b USDA-zóna
Nemes babér

Laurus nobilis

2 450 Ft

3 450 Ft

A Laurus nobilis (Közönséges, nemes babér) hazájában 20 méteresre is megnövő örökzöld fa vagy cserje. Fényeszöld, ellipszis alakú, hullámos szegélyű
levelei megdörzsölve erősen aromás illatúak. Levele a mediterrán konyha fontos részét képezi. Edényes növénynek elsőrangú. A Földközi-tenger vidékén
őshonos. 8a-10b USDA-zóna
Numidiai jegenyefenyő

Abies numidica

2 250 Ft

2 250 Ft

Nagyon szép megjelenésű, szabályos koronájú, sűrűn ágas, dús lombozatú, 15-20 m-re növő fa. Tobozai szürkésbarnák. Az Andalúz jegenyefenyőnek
közeli rokona. 7a-9b USDA-zóna
Nyári jázmin

Jasminum humile 'Revolutum'

2 250 Ft

2 250 Ft

A nyugat-kínai származású, 1-2 méter magas, ívesen hajló ágú cserje hajtása sötétzöld, bordázott. 3-7 levélkéjű, szórt állású, örökzöld vagy télizöld.
Júniustól szeptemberig ontja 2-4 cm hosszúságú, illatos, gyönyörű sárga virágait. Félárnyékos, védett helyet igényel. Szoliternek is kiváló! 7b-9b USDAzóna
Ohioi vadgesztenye

Aesculus glabra

1 950 Ft

1 950 Ft

Az Aesculus glabra (Ohioi vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk
közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett
közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár
közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradva csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen,
más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái!
Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve
pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált
mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a
miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége,
mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor.
Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a
USDA-zóna
Örökzöld bangita, Mediterrán bangita

Viburnum tinus

2 150 Ft

2 150 Ft

A Viburnum tinus (Örökzöld bangita) a Földközi-tenger térségéből származik, ahol mind az európai, mind az afrikai oldalon megtalálható. Az egyik
legrégebben ültetett dísznövénye a nyugat-európai, főleg az angol kerteknek. Nem tévedés, már 500 éve is ültették Angliában. Mindez nem véletlen, mert
egy kifejezetten dekoratív megjelenésű, akár 3-4 m magasra megnövő örökzöld cserje, melynek fehér virágai tél végén-kora tavasszal szinte teljesen
beborítják az egész növényt. Nálunk csak védett helyre érdemes ültetni a szabadba, de kiváló megoldás teraszokra dézsás növénykéntis! 7b-10a USDAzóna
Oszlopos arizóna ciprus

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

3 450 Ft

3 450 Ft

Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből,
mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő
így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b
USDA-zóna
Oszlopos tiszafa

Taxus baccata 'Fastigiata'

2 950 Ft

2 950 Ft

Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító
húsos-piros magburok, amely ehető. Kétlaki növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is
jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna
Ötlevelű akébia

Akebia quinata

1 750 Ft

1 750 Ft

Távol-Keletről származó, nálunk alig ismert kúszónövény, egzotikus lombjával és tavasszal nyíló, csokoládé-lila virágaival igazán feltűnő látványt nyújt! A
kert napos, félárnyékos részén gyorsan eléri a 8-10 méteres magasságát, de ne hagyjuk nyáron kiszáradni a talaját! 6a-9b USDA-zóna
Páfrányfenyő

7. oldal

Ginkgo biloba

1 950 Ft

1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában
nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó.
Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és
tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni,manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép
kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a
nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranysárgára színeződnek.
Kétlaki, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna
Paratölgy

Quercus suber

2 450 Ft

2 950 Ft

A Quercus suber (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a
kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgezik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa.
Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölggyel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld
lombozata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna
Parkékszer borbolya

Berberis media 'Parkjuweel'

1 850 Ft

1 850 Ft

Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő dísze csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombozata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna
Perzsa varázsfa, Perzsafa

Parrotia persica

2 550 Ft

3 450 Ft

Terebélyes kerek bokor, vagy kisebb fa, mely az őszi lombszíneződéskor káprázatos külsőt ölt. Levelei hosszú ideig vörös, zöld és sárga színek
kavalkádjában pompáznak. Kiváló télállóságú talajban nem válogató, nagy díszértékű kertékszer! 5a-9b USDA-zóna
Pirosvesszős som

Cornus alba 'Sibirica'

1 750 Ft

1 750 Ft

2 m magas, edzett cserje, nagy levelei ősszel vörösre színeződnek. Vesszői télen fénylő korallpirosak, sárga és fekete vesszőjű cserjékkel társítva,
különösen a hóban nyújt megkapó látványt. 4a-9a USDA-zóna
Poros szuhar

Cistus x pulverulentus

2 450 Ft

2 450 Ft

Legfeljebb fél méter magas, de akár egy méterre is terebélyesedhet oldalirányba. A Földközi-tenger vidékének növénye, ahol száraz, sziklás hegyoldalak
egyik tipikus örökzöld cserjéje. Nyár elején nyílnak kb. 5 cm átmérőjű világoslila virágai. Kiváló sziklakerti növény! Származási helyének éghajlata a télen
esős, nyáron száraz mediterrán területek – télen több-kevesebb faggyal – kemény lombú, örökzöld növényzettel. A Cistus pulverulentus nálunk lényegesen
naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége,
mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor.
Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 7b-10a USDA-zóna
Portugál babérmeggy

Prunus lusitanica

1 950 Ft

1 950 Ft

A Prunus lusitanica (Portugál babérmeggy) az Ibériai-félszigeten honos, nagyobb cserjévé, vagy kisebb fává fejlődő, fénylő sötétzöld lombú, örökzöld
növény. Hófehér virágai nagyon kellemes, erős illatúak, hosszú fürtökben, nyár elején nyílnak, a belőlük fejlődő termések eleinte korallpirosak, majd
feketés-lilára érnek. Védett fekvésben igen jelentős díszértékű növény lesz, de nevelhetjük edényben is, teraszok, balkonok gyönyörű dísze! 7a-10a USDAzóna
Rozannie babérsom

Aucuba japonica 'Rozannie'

1 950 Ft

1 950 Ft

Nemzetségének és fajának egyik legszebb változata, mely az alapfajtól kompaktabb formájával, sűrűbb ágrendszerével tér el. A téli hónapokban a piros
bogyós termések sokasága tovább növelik a vonzerejét. Kifejezetten szerencsés választás városi kiskertekbe, mert az árnyékot is jól tűri. 7b-9b USDAzóna
Sárga virágoszlop

Asphodeline lutea

1 150 Ft

1 150 Ft

Későtavasszal, kora nyáron, hosszú füzéreken nyíló, csillag alakú, sárga virágaivaligazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan
évelője! 7a-9bUSDA-zóna
Sárgavesszejű tarackoló som

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

1 750 Ft

1 750 Ft

2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre növő, kissé terjedő tövű, sötétzöld lombozatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb
ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjű cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összhatást teremtve.
4a-9a USDA-zóna
Suvenir bioszőlő

Vitis 'Suvenir'

1 550 Ft

1 550 Ft

Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkel. Érésiideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon
zamatosak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk.
Szárnyas kecskerágó

Euonymus alatus

1 850 Ft

1 850 Ft

1,5 m-es kerekded bokor, érdekessége, hogy vesszőin 4 széles, hosszanti paraléc található, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az Euonymus
alatus (Szárnyas kecskerágó) őszi lombszíne feltűnően szép, rendkívül élénk liláspiros! 4a-9a USDA-zóna
Szeldeltlevelű éger

Alnus glutinosa 'Imperialis'

6 950 Ft

6 950 Ft

Az alapfajnak egy nagyon ritka fajtája, melynek levelei mélyen szeldeltek és az alapfajnál lényegesen karcsúbb alakot eredményez magasba törő
ágrendszere. 5b-9a USDA-zóna
Széles levelű olajfagyal

8. oldal

Phillyrea latifolia

1 950 Ft

1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Földközi-tenger vidékének egyik legtipikusabb örökzöld faja, ami a makkiában Portugáliától Szíriáig mindenhol megtalálható. Virágai aprók és illatosak,
termései kezdetben vörös, majd ősszel kékesfeketére érik. Szubmediterrán kertjeink szinte kihagyhatatlan faja kell hogy legyen! Hazájában kisebb fává is
megnő, nálunk 3-4 méteres bokorrá fejlődik. Örökzöld levelei csaknem mindig fogazottak. 7b-9b USDA-zóna
Széleslevelű ezüstfa

Elaeagnus x ebbingei

1 950 Ft

1 950 Ft

Nálunk viszonylag ritkaságnak tekinthető örökzöld cserje, mely legfeljebb 3-4 m magasra nő meg. Fiatal hajtásai mintha rézből lennének kiöntve, illetve
fiatal levelei ezüstösen foltosak, tehát a kertékszer megnevezés talán nem is túlzó. Krémfehér virágai ősszel nyílnak és erőteljes, de kellemes illattal
ajándékozza meg környezetét! Pirosas-narancssárga termései tavasszal vitamindús tápanyagot jelenthetnek számunkra! Kiváló sövénynövény! 7a-9b
USDA-zóna
Sztrasenszkij bioszőlő

Vitis 'Sztrasenszkij'

1 550 Ft

1 550 Ft

Üzbegisztánból származó fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyójú fajta. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek.
Tajvani korallberkenye

Photinia serrulata/serratifolia

4 450 Ft

4 450 Ft

A Photinia serrulata/serratifolia (Tajvani korallberkenye) egy kifejezetten szép, akár 10 méter magasra is megnövő örökzöld fa, melynek pirosas-barna
kérge lemezekben hámló. Fogazott, sötétzöld levelei fiatal korukban pirosas színűek. Fehér virágai késő tavasszal nyílnak, melyet gömb alakú, piros
gyümölcsök követnek. 7b-10a USDA-zóna
Tarka japán kecskerágó

Euonymus japonicus 'Bravo'

1 550 Ft

1 550 Ft

Felálló ágrendszerű, sűrű, alacsony növésű cserje. Sötétzöld, sima, örökzöld levelei fehéren, később pedig sárgán szegélyezettek. 7a-9b USDA-zóna
Tarka spanyoltőr-pálmaliliom

Yucca gloriosa 'Variegata'

2 550 Ft

2 550 Ft

1-5 m magas, merev, tarka levelű fajta, levelének szélén vastag, sárga vagy vöröses sáv található. Júniusban nyílnak káprázatos virágai. 7a-10a USDAzóna
Télálló citrom, vadcitrom

Poncirus trifoliata

1 250 Ft

1 250 Ft

A Poncirus trifoliata (Télálló citrom, vadcitrom) az egyetlen, igazán télálló citrusféle, japán citromnak is mondják, pedig észak-Kínából származik. Csillogóan
fényeszöld levelei 3 levélkéből állnak, a növény 2-3 méteres csupa tövis bokorrá fejlődik (tövisei hatalmasak, 5-10cm-esek is lehetnek!), sövénynek is
kiváló! (Ha megunta a kertjéből való állandó lopásokat, hívja segítségül a vadcitromot! Egy afrikai akáciabozót kutyafüle ehhez képest!) 3-5 cm átmérőjű,
édesen illatos, hófehér virágai májusban tömegesen nyílnak. Őszre érnek be a 4-5 cm-es, gömbölyű, sárga termései, melyek ugyan javarészt magból
állnak, de a levük pl. teába csavarva fogyasztható. Napos, meleg helyet kedvel. Citrustermesztő országokban a citrusok alanyának is használják, egyes
narancs- és mandarinfajták nálunk is szépen fejlődtek rajta. 6a-9b USDA-zóna
Téli jázmin

Jasminum nudiflorum

1 550 Ft

1 550 Ft

A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen
nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna
Télizöld fagyal

Ligustrum ovalifolium

1 250 Ft

1 390 Ft

A Ligustrum ovalifolium (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorrá nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű
sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna
Telt sárga virágú gránátalma

Punica granatum 'Luteum Plenum'

4 950 Ft

5 950 Ft

Nemcsak hazánkban, de még a mediterrán vidékeken is igen ritka, telt sárga virágú gránátalma-különlegesség! 7b-10a USDA-zóna
Terpentin pisztácia

Pistacia terebinthus

2 950 Ft

4 250 Ft

A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, bőrszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa
vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének
gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. 7b-10a USDA-zóna
Texanum japán fagyal

Ligustrum japonicum 'Texanum'

2 250 Ft

2 250 Ft

Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző.Száraz,
napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna
Thuret barkamirtusz

Garrya x Thuretii

2 450 Ft

2 450 Ft

A 19.század végén, Gustave Thuret, francia botanikus nemesítésének köszönhetően jött létre ez a hibrid. A Francia Riviérán (Antibes) található kertjében
keresztezte a Garrya fadyeni és a Garrya elliptica pollenjeit. Akár 5 méteresre is megnövő örökzöld cserje, melynek lombja alig látszik tavasszal a
nyílóbarkáinak tömegétől. 8a-10a USDA-zóna
Törökmogyoró

Corylus colurna

1 850 Ft

1 850 Ft

Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója.
Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közönséges méretű, szabályos
tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem
válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna
Változékony illatvirág

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki' /Tricolor/

2 450 Ft

2 450 Ft

2-3 m-re is megnövő, japán eredetű, örökzöld cserje. Fénylő zöld, fogazott szélű, szúrós levelei elmosódott, krémfehér foltokkal tarkázottak, fiatal hajtásai
rózsaszínűek. Ősszel nyíló fehér virágai illatosak. Gyönyörű látvány! 7a-9b USDA-zóna
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Terméknév

Latin név

Változékonylevelű illatcserje

Osmanthus heterophyllus

Eladási ár

Lista ár

2 550 Ft

2 550 Ft

Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a
magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek
illata beteríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna
Virágos som

Cornus florida

3 450 Ft

3 450 Ft

Észak-Amerikából származó nagyméretű bokor, vagy kisebb fa, fő díszét az apró virágzatait övező négy nagy hófehér, vagy rózsás árnyalatú, mutatós
fellevél adja. Az egyik legszebb virágos fa! Kissé savanyúbb talajban, félárnyékban fejlődik a legszebben. 5b-9b USDA-zóna
Vörös császár selyemmirtusz

Lagerstroemia 'Red Imperator'

2 550 Ft

2 550 Ft

Ellenálló, gyönyörű vörös virágú fajta. Télen a törzsének, szárainak platánszerű kérge jelenti a vonzerejét. 7b-9b USDA-zóna
Vörös ékszerborbolya

Berberis media 'Red Jewel'

1 850 Ft

1 850 Ft

1-1,5 m magas, kissé lapított gömb alakú cserje. Levelei csillogóak, fényes barnásvörösek, ősszel pedig élénkebb vörösre színeződnek. Sárga virágai
április végén május elején nyílnak. Kiváló talajtakaró. 6a-8b USDA-zóna
Vörös levelű japán juhar

Acer palmatum 'Atropurpureum'

2 950 Ft

2 950 Ft

Rendkívül elegáns megjelenésű fácska, vagy nagy cserje, mely 6 méteres magasságot, és 5 méteres szélességet. Karéjos, vagy szeldelt levelei kihajtástól
lombhullásig sötétvörösek. Lilásvörös virágzatát a tavasz közepén hozza. A kert lenyűgöző szépségű színfoltja. 6a-9a USDA-zóna
Vörös virágú áljukka

Hesperaloe parviflora

2 850 Ft

2 850 Ft

Megjelenését tekintve, mint egy törzs nélküli jukkáról lenne szó, de erről szó sincs mert egy másik nemzetség tagja. A nemzetség neve lefordítva nyugati
aloe, amiben görög eredetű Hesperis nyugatot jelent. Hazája Texas déli részétől Mexikó északkeleti részéig terjed. Jukkaszerű levelei kékeszöld színűek,
melyek komolyabb teleken lilás árnyalatot kapnak. Május-júniustól, 1,5-2m-es virágzaton nyílnak sötétrózsaszínű virágai, mely igazán egzotikussá teszi a
megjelenését. 7b-10a USDA-zóna
Vörösödő végzetfa

Clerodendrum bungei

4 950 Ft

4 950 Ft

Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú
leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről
származik. 7b-10b USDA-zóna
Wichita pekándió

Carya illinoinensis 'Wichita'

4 750 Ft

4 750 Ft

Észak-Amerikából, azon belül is a Mississippi-medenceközépső és déli feléből származó lombhullató faj, mely hasonló méreteketképvisel, mint az
Európában honos, közönséges dió. Megjelenése és lombjanagyban hasonlít az európai társára, de a termése nagyban eltér attól. Előszöris sima héja van,
fekete foltokkal, a formája pedig hosszúkás, nem pediggömbölyded, mint a hazai dióé. Termésének íze pedig legalább olyan jó, de a legnagyobbelőnye a
közönséges dióhoz képest, hogy a dióburok-fúrólégy nem tesz kárt atermésében! A Kárpát-medencében betegsége nem ismert! A Halbert és a Mahan
keresztezéséből hozták létre Texasban,1940-ben. Az USA-ban az egyik legszélesebb körben ültetett fajta. Korán termőrefordul és kiváló termést ad.
Minden szempontból ellenálló fajta! Porzói: Choctaw, Kanza, Mahan Hiteles fajta magoncairól van szó, de a pekándió magról szaporítás esetén is jól
megőrzi a fajtatulajdonságait. 6a-9b USDA-zóna
Widdicomb Gem kefevirág

Callistemon 'Widdicomb Gem'

2 450 Ft

2 450 Ft

Eddig csak dézsás növényként ismertük a kefevirágokat, de pár éve már Európában is elkezdték forgalmazni nemzetségének leghidegtűrőbb változatát, így
végre van egy kefevirág, melyet kiültetve is élvezhetünk a kertünkben. Ausztrália keleti részének hegyvidékéről származó örökzöld cserje legfőbb
látványosságát a tavasszal nyíló, üvegmosó keféhez hasonlítható krémsárga virágai jelentik. 7b-9b USDA-zóna
Zsályalevelű szuhar

Cistus salvifolius

1 950 Ft

1 950 Ft

A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. A Cistus salvifolius (Zsályalevelű szuhar) az egyik leggyakoribb a szuharok közül a Földközitenger térségében, ahol száraz, sziklás hegyoldalak egyik tipikus örökzöld cserjéje. Gyönyörű fehér virágai nálunk május-júniusban nyílnak. Legfeljebb 1
méter magas, de oldalirányba akár 2 méterre is terebélyesedhet. Kiváló sziklakerti növény, elengedhetetlen örökzöld cserjéje egy mediterrán kertnek! 7b10a USDA-zóna

10. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

