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Terméknév

Latin név

Mezei juhar

Acer campestre

Eladási ár

Lista ár

4 350 Ft

4 350 Ft

10-15 méteres magasságot is elérő fa. Tűrőképessége rendkívül jó, a száraz, sovány talajokat és a szennyezett levegőt is jól viseli. Kedveli a meleget és a
napfényt. 5-10 cm-es levelei a juharok között kicsinek számítanak, erősek, bőrszerűen vaskosak, kihajtáskor igen szép, pirosas színűek. Szépen fejlődik,
hajtásrendszere sűrű, magas nyírott sövénynek ideális. Nyugaton előszeretettel ültetik sövénynek! Lombja ősszel aranysárgára, vagy vörösre színeződik.
5a-8b USDA-zóna
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő
füvekkel 1 kg

Árnyékban és napos területeken is jól teljesít

3 299 Ft

3 999 Ft

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad
’September Charm’ szellőrózsa

Anemone x hybrida ’September Charm’

1 500 Ft

1 500 Ft

A kínai szellőrózsa és a japán szellőrózsa keresztezéséből létrejött faj Királyi Kertészeti Társaság tekintélyes Garden Merit díjával kitüntetett fajtája.
Robosztus tőről augusztusban jönnek vékony gracilis szárakon 6-8 cm-es halványrózsaszín virágok sárga porzókkal. Bár későn indítja virágait, nagyon
sokáig gyönyörködhetünk bennük, hiszen az első fagyok beálltáig megtartja azokat. Lombja örökzöld, téli időszakban kissé sötétebb színt vesz fel, a magas
virágzati szárak a szirmok után is fennmaradnak, így a téli kert látványos növénye is lehet. Betegségeknek ellenáll, ugyanakkor színes repülő rovarok
kedvelik, gyakran láthatunk a virágai körül pillangókat. Vágott virágként is rendkívül atraktív. Napos, félárnyékos fekvést kedvel, meghálálja a tápanyagban
gazdag, humuszos talajt, és a bőséges vízellátást. Vegyesen más hasonlóan magas fajtákkal, őszirózsákkal, vagy más nyár végén nyíló évelőkkel
varázslatos látványt érhetünk el kiültetésükkel. Robosztus nagy méretük miatt első sorban nagyobb kertek természetszerű 6b USDA-zóna
10000 Ft értékű Ajándékutalvány

A legjobb ajándék kertbarátoknak!

10 000 Ft

10 000 Ft

Miért érdemes Ajándékutalványt vásárolni a Treemailnél? • Szerettei maguk választják ki azt, ami igazán örömöt szerez nekik. • Több ezer termékünk
van, melyből mindenki tud választani. • A kerttulajdonosok mindig tele vannak ötletekkel és vágyakkal, milyen növényeket szeretnének beszerezni. •
Nálunk rengeteg növénykülönlegességet talál • Az elektronikus utalványt megrendelését követően e-mailen, PDF formátumban küldjük el önnek. Néhány
pillanat alatt megoldhatja az ajándékozást.
20000 Ft értékű Ajándékutalvány

A legjobb ajándék kertbarátoknak!

20 000 Ft

20 000 Ft

Miért érdemes Ajándékutalványt vásárolni a Treemailnél? • Szerettei maguk választják ki azt, ami igazán örömöt szerez nekik. • Több ezer termékünk
van, melyből mindenki tud választani. • A kerttulajdonosok mindig tele vannak ötletekkel és vágyakkal, milyen növényeket szeretnének beszerezni. •
Nálunk rengeteg növénykülönlegességet talál • Az elektronikus utalványt megrendelését követően e-mailen, PDF formátumban küldjük el önnek. Néhány
pillanat alatt megoldhatja az ajándékozást.
Afuz Ali csemegeszőlő

Vitis 'Afuz Ali'

1 950 Ft

1 950 Ft

Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetét a mediterrán
térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg
udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fürtök (500-600 g) jellemzik. Konténeres
növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi
a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna
Alaszka magyal

Ilex aquifolium 'Alaska'

3 950 Ft

3 950 Ft

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombozatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna
Aleppói fenyő

Pinus halepensis

3 850 Ft

3 850 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
American Halo árnyékliliom

Hosta ’American Halo’

1 560 Ft

1 560 Ft

Az árnyékliliomok az árnyas kertek ékszerei lehetnek. Változatos színű vastag bőr szerű leveleikkel, valamint a különböző magasságba emelkedő, a
fehértől a liláig terjedő színskálán mozgó virágaikkal igazi felüdülés látni ezeket a növényeket olyan árnyékos részeken, ahol más dísznövények nem tudnak
jelentős díszítő értéket produkálni. Az American Halo fajta magas 50-60 cm-t elérő robosztusabb növény. Levelei kékes zöldek, krém fehér színű szegéllyel,
fehér virággal. Gyorsan szaporodik, egy-két év alatt megtöbbszörözi a tő méretét, melyet ügyesebb kertészek könnyen szétválaszthatnak. Gyors
növekedésének köszönhetően könnyen hatékonyan telepíthetőek be vele nagyobb felületek is, 2-3 tő egy négyzetméterre elegendő. Kisebb árnyas
kertekbe szoliterként, nagyobb kertekbe, parkokba árnyékos felületek beültetésére ajánlható. 6b USDA-zóna
Aprólevelű illatcserje

1. oldal

Osmanthus delavayi

5 950 Ft

5 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

Kína középső vidékeiről származó örökzöld cserje, melynek apró, ovális alakú levelei a legkisebbek a nemzetségében. Nagyon gazdagon virágzik a tavasz
második felében és virágainak parfűmös illata az egész kertet átitatják. 7a-9b USDA-zóna
Arany óriás tuja

Thuja plicata 'Aurea'

7 450 Ft

Gyönyörű, fénylő sötétzöld lombú növény, mely idővel hatalmas, széles kúp alakú fává nőhet. E fajtája kihajtáskor aranyló színű, később bezöldül.
USDA-zóna
Arany vagy Mongol klemátisz

Clematis tangutica

3 290 Ft

7 450 Ft
6a-9b

3 290 Ft

A Clematis tangutica, az arany klematisz egy Ázsiából származó iszalag faj, mely a kedvezőtlen környezeti hatásoknak igen jól ellenáll, így a
szennyezettebb városi levegőt, szárazságot, és fagyot is tűri. Emellett különösen szépek és érdekesek a harang alakú élénk sárga virágai, melyek
folyamatosan nyílnak és a növényen a termések mellett láthatóak. A növényt napos helyen futathatjuk valamilyen szerkezetre. Javasolható romantikus,
vagy városi kertekbe, de kerítések befuttatására is kivállóan alkalmas takaró növénynek.
Aranysárga himalájai cédrus

Cedrus deodara 'Aurea'

4 150 Ft

4 150 Ft

A himalájai cédrus rendkívül szép, aranysárga lombszínű fajtája, színe főként tavasszal és nyáron nagyon szép élénk. Termete az alapfajéhoz hasonló,
széles, terebélyes. Igen látványos, festői szoliter! 7a USDA-zóna
Aranyszínű citromillatú kakukkfű

Thymus citriodorus Aureus

840 Ft

1 199 Ft

Szintén díjnyertes kakukkfű fajta. Jól fejlődő, alacsony örökzöld fűszernövény. Levelei sötétzöld középpel sárga szegéllyel rendelkeznek, de a tavaszi
időszakban szinte aranysága színnel indulnak meg. Virágai havány lilák, melyeket egész nyáron keresztül hoz. Napos sziklakertek növénye, vagy ágyások
szegélyére való. Szárazságtűrő, ezért jó vízeleveztő talajokra, napos rézsűkre telepítendő. Megfelelő helyre ültetve 20-30 cm-t is elérheti. Mediterrán kertek
kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Betegségeknek ellenáll,
és citromos aromája miatt vadállatok sem bántják. Különlegesen értékes fűszernövény, mely jól alkalmazható szárnyas, és hal ételekhez, valamint saláták
ízesítéséhez. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest
Aranyszív borostyán

Hedera helix 'Gold Heart'

1 850 Ft

1 850 Ft

A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon
dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna
Aranytarka japán kecskerágó

Euonymus japonicus 'Aureovariegatus'

2 500 Ft

2 500 Ft

2 m-re növő aranytarka lombú örökzöld cserje, üde, félárnyékos helyen nagyon dekoratív növény. Sövénynek kiváló. Zóna:7a
Aranytarka kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

1 850 Ft

1 850 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'

3 950 Ft

3 950 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
Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Canadale Gold'

1 550 Ft

1 450 Ft

Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt
alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul. Zóna:5a
Arizóna-ciprus, arizónai ciprus

Cupressus arizonica

2 350 Ft

2 350 Ft

Gyönyörű, szabályos kúp alakú, gyors növekedésű fa, lombja kékesszürke. Rendkívül jó szárazság- és mésztűrő. Teljes tűző napon, viszonylag gyengébb,
szárazabb, akár köves talajon lesz a legszebb! 2003-ban majdnem 5 hónapos aszály volt Egerágon, sok növényünk (főleg fiatalabb gyümölcsfák) pusztult
el, a ciprusok ebben az évben is 80 cm-es növekedést produkáltak, színük pedig szinte világítóan hamvaskék volt! Szoliternek gyönyörű, sövénynek is
kiváló, a nyírást is jól bírja. Eredeti termőhelyi példányok magoncait áruljuk! 7a-10a USDA-zóna
Atlasz pisztácia

Pistacia atlantica

3 550 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
Azálea fajták

2. oldal

Azalea

7 250 Ft

7 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

Azalea (Azálea) a savanyú, humuszos talajokat kedveli, illetve az árnyékosabb részére ültessük a kertnek, mert ha eleget teszünk az igényeinek
csodálatos virágpompával fogja meghálálni. Az egyik legszebb virágos cserjénk lehet, de az ország legnagyobb részén csak talajcserét követően ültethető!
Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal:
a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére
ültessük. Az Azalea öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára
a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss
hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7a-9b USDA-zóna
Bíborszín virágú kökörcsin

Pulsatilla vulgaris 'Red'

1 150 Ft

1 450 Ft

Bioszőlő 'Kismis Moldavszkij'

Vitis 'Kismis Moldavszkij'

2 250 Ft

2 250 Ft

A három szőlőbetegséggel szemben közepesen toleráns, növényvédelem nélkül sajnos nem minden évben lesz hibátlan a termése. Kiemelkedően magas
minőségű, prémium kategóriás gyümölcse miatt mégis érdemes ültetni, mert kedvező termőhelyen páratlan minőségű, gyönyörű termést ad! Fürtje
tetszetős, igen nagy, közepesen tömött, a bogyók hamvasak, sötét liláspirosak, héja vékony, olvadó, húsa ropogós, MAGNÉLKÜLI! Talajra nem igényes, jó
szárazságtűrő, de védett, meleg fekvést igénylő fajta. Október elején érik, jobb években már szeptember végétől szedhető. A Kisinyovi Szőlészeti
Kutatóintézet fajtája. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni)
a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Black Knight nyáriorgona

Buddleia davidii 'Black Knight'

2 650 Ft

2 650 Ft

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló
hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza
kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül
érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.
Bordó levelű hólyagvessző

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

2 750 Ft

Levelei a labdarózsáéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor.
Borsmenta

Menta x piperita

2 750 Ft
4a-9b USDA-zóna

840 Ft

840 Ft

A borsmenta a vízi menta és a fodormenta szerelemgyereke. Földalatti indákkal terjedő lágy szárú évelő, mely gyorsan nő, igénytelen, 40-60 cm
magasságúra is megnő. Halvány lila virágaival, és üde zöld lombjával díszít. Virágait felkeresik a pillangók, a növény pedig maga körül mentolos illatot
áraszt, így olyan kertekbe is javasolható, ahol fontos, hogy illatokat is lehessen érzékelni (óvodák, iskolák, idősek otthona, kórházak stb.). Fagytűrő növény,
mely azonban télire visszahúzódik. Szárazságot jól tűri, napos, félárnyékos helyekre javasolható. Fontos lehet, hogy kicsit sanyargassuk, mert számára
ideális környezetben erőteljsen terjed. 6b USDA-zóna
Brenelia portugál babérmeggy

Prunus lusitanica 'Brenelia'

3 850 Ft

3 850 Ft

A portugál babérmeggy a származási helyétől (Ibériai-félsziget) függetlenül, meglepő módon hazánkban a leghidegtűrőbb örökzöldek közé tartozik. Az
ezredforduló környéki nemesítés eredményeként jött létre, de fiatal kora ellenére gyorsan népszerűvé vált tőlünk nyugatra. Az alapfajtól eltérően, sűrűbb
ágrendszer, ezáltal kompaktabb lombkorona jellemzi, ami a termetére is kihatással van, mert végső magassága nem haladjameg a 3-4 métert. Leveleinek
széle gyengén hullámos és a levélnyelek, a hajtásvégekkel bordóvörös színűek. A nemesítőket dicséri, hogy gyakorlatilag sikerült létrehozniuk egy
igénytelen, nyírást sem igénylő, ideális sövényméretűre növő, lomblevelű örökzöldet! Kevés sövénynövényre jellemzően, kifejezetten látványos és illatos
virágai (május) vannak! 6b-9b USDA-zóna
Bükk

Fagus sylvatica

1 850 Ft

1 450 Ft

A Fagus sylvatica (Bükk) 20-25 m-es, terebélyes, szürke törzsű fa, fénylő sötétzöld, hullámos élű levelekkel. Igen szép, nemes habitusú növény, tágas
terek gyönyörű szoliter növénye. Középhegységeink magasabb térszíneinek, északi oldalainak megszokott erdőalkotója. Magja ehető, kellemes ízű!
Gyönyörű az őszi lombszíne!
5a-8b USDA-zóna
Burkwood illatcserje

Osmanthus x burkwoodii

3 150 Ft

3 150 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
Citromsárga bogyójú tűztövis

Pyracantha 'Soleil d Or'

2 350 Ft

A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogyójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény!
USDA-zóna
Csavartágú kínai boróka

Juniperus chinensis 'Kaizuka'

3 490 Ft

2 350 Ft
7a-9b

3 490 Ft

A kínai boróka egyik legszebb változata! Szabálytalan, hosszúkanyargós ágakkal, mélyzöld színével, melyen mintha ékszerek lennének a világoskék
bogyói. Kiálló ágai, szinte lángszerű módon finoman csavartak, ezzel szürreális látványt adva a növénynek. Az 1920-as években jokohamai (Tokió
elővárosa) faiskolában nemesítették. A második világháború után Dél-Kaliforniában annyira népszerű lett különleges megjelenésével, hogy az USA-ban
Hollywoodi borókának hívják. 7a-10a USDA-zóna
Csillag jázmin

3. oldal

Rhynchospermum jasminoides

2 950 Ft

2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Közepes ütemben fejlődő örökzöld lombot neveleő kúszónövény. Szereti a napos védett falakat, és meghálálja, ha mindehez némi víztöbblethez jut. 2-3 cm
átmérőjű csillagformájú fehér virágai egész nyáron nyílnak, különösen illatosak.
Csüngő himalájai cédrus

Cedrus deodara 'Pendula'

5 650 Ft

5 650 Ft

2 150 Ft

2 450 Ft

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

Rosa Dolomiti

Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a
virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló
ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.
Égerlevelű tölgy

Quercus alnifolia

17 500 Ft

17 500 Ft

Ciprus szigetének endemikus (csak ott él) faja, mely a sziget belső területein, azon belül a Troodosz-hegység magasabb térszínein (600-1400 m) él.
Nemzetségének egyik legszebb képviselője, nem véletlen az angol neve, Golden oak (Arany tölgy), mert levelének alja, fonákja, aranysárga színű, tehát
amikor egy idősebb, kifejlett példány alatt állunk, a lombját aranysárga színűnek látjuk. Annak köszönhetően, hogy élőhelyén viszonylag nagyobb
tengerszint feletti magasságban (1300-1400 m-ig) is megtalálható, evolúciósan viszonylag jó a hidegtűrése, ezért hazánk enyhébb telű, védettebb
kertjeiben jó eséllyel megpróbálhatjuk a szabadföldi tartását. 7b-10a USDA-zóna
Eichholz madárbirs

Cotoneaster dammeri 'Eicholz'

2 550 Ft

2 550 Ft

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz
felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget
alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csípjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.
Érdeslevelű illatcserje

Osmanthus armatus

6 250 Ft

6 250 Ft

Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el a világ meleg-mérsékelt övi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöld cserje, melynek édes
illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna
Európai lószőr pálma

Chamaerops humilis

11 550 Ft

11 550 Ft

A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrre hasonlító törzsborításról kapta nevét. A viszonylag jó
fagytűrésű (-15ºC-ig) pálma általában tőből sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna
Európai mandulafenyő

Pinus pinea

38 500 Ft

46 500 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. FIGYELEM! A
növény nagy mérete miatt postai úton nem szállítható; vásárlása személyes átvételt vagy a kiszállításhoz előzetes egyeztetést igényel! (+3620/365-0409)
7b-10b USDA-zóna
Évelő díszgyertya ’Siskiyou Pink’

Gaura lindheimeri ’Siskiyou Pink’

1 375 Ft

1 750 Ft

Az évelő díszgyertyák igen népszerű új felfedezettjei a hazai kerteknek. Alacsonyabb és magasabb fajtaköröket különböztethetünk meg, a virágszínek pedig
a fehértől a sötét rózsaszínig változnak. A Siskiyou Pink egy magasabb 80-100 cm-t elérő, sötét rózsaszín virágokat tömegesen hozó fajta. Meleg napos
mérsékelten száraz helyet kedvel. Nem érdemes nagyon elkényeztetni, mert akkor töve kevésbé tud megszilárdulni, és könnyebben szétdől, ráhajlik a
szomszéd növényekre a hajtásrendszere. Fagyérzékeny növény, melyet éppen ezért korábban a Salvia microphyllához hasonlóan egynyári növényként
hoztak forgalomba. Ma azonban már évelők között kínáljuk azzal, hogy erősebb teleken sajnos kifagyhat, ezért érdemes a tövét lombbal, vagy egyéb
mulccsal (mulcs: őröld, darabolt növényi takaró anyag) takarni, majd tavasszal kitakarni, és erősen visszavágni. Jól alkalmazható nagyobb léptékű tájkép
kertekben vegyes virágágyakhoz, de többedmagával telepítve elegáns virágágy alakítható ki belőle. Más gracilis hajtásrendszerű növényekkel jól társítható,
virágágyakba telepítve olyan hatással bír, mintha kis pillangók repkednének a növények között. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest
Évelő díszgyertya ’Whirlig Butterflies’

Gaura lindheimeri ’Whirlig Butterflies’

1 375 Ft

1 750 Ft

Az évelő díszgyertyák igen népszerű új felfedezettjei a hazai kerteknek. Alacsonyabb és magasabb fajtaköröket különböztethetünk meg, a virágszínek pedig
a fehértől a sötét rózsaszínig változnak. A Whiling Butterflies egy magasabb 80-100 cm-t elérő, fehér szirmú, de rózsaszínes tölcsérlevelű virágokat
tömegesen hozó fajta. Meleg napos mérsékelten száraz helyet kedvel. Nem érdemes nagyon elkényeztetni, mert akkor töve kevésbé tud megszilárdulni, és
könnyebben szétdől, ráhajlik a szomszéd növényekre a hajtásrendszere. Fagyérzékeny növény, melyet éppen ezért korábban a Salvia microphyllához
hasonlóan egynyári növényként hoztak forgalomba. Ma azonban már évelők között kínáljuk azzal, hogy erősebb teleken sajnos kifagyhat, ezért érdemes a
tövét lombbal, vagy egyéb mulccsal (mulcs: őröld, darabolt növényi takaró anyag) takarni, majd tavasszal kitakarni, és erősen visszavágni. Jól
alkalmazható nagyobb léptékű tájkép kertekben vegyes virágágyakhoz, de többedmagával telepítve elegáns virágágy alakítható ki belőle. Más gracilis
hajtásrendszerű növényekkel jól társítható, virágágyakba telepítve olyan hatással bír, mintha kis pillangók repkednének a növények között. 6b USDA-zóna
Képek forrása: Pinterest
Ezüstös borbolya

Berberis candidula 'Jytte'

2 950 Ft

2 950 Ft

1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutatós aranysárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de
térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna
Fahéjlevelű bangita

Viburnum cinnamomifolium

2 850 Ft

2 850 Ft

Fehér bőség nyáriorgona

Buddleia davidii 'White Profusion'

2 850 Ft

2 850 Ft

4. oldal
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1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítő értéke a 20-25 cm hosszú, fehér virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló
hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza
kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül
érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.
Fehér talajtakaró rózsa

Rosa 'The Fairy White'

1 650 Ft

1 650 Ft

0,6-0,8 méter magas, dúsan elágazó rózsafajta, melyet csoportokba ültetve talajtakaró rózsaként is használhatunk. 3-4 cm-es virágait a hajtásvégeken
sűrűn hozza, egész évben virágzik. Megfelelően metszve még alacsonyabban is lehet tartani, jól mutat közé telepített virágokkal, pl. levendulával is.
Zóna:5a
Fehér virágú cserjés pimpó

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

1 750 Ft

1 750 Ft

Fehértarka kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

1 450 Ft

1 450 Ft

Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé
rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró. 5a-9a USDA-zóna
Fehértarka levelű díszsom

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

1 650 Ft

1 650 Ft

Nyáron feltűnő, fehértarka lombjával, télen (főleg hóban) élénk korallpiros vesszőivel díszít. 1,5-2 m-es magasságot érhet el, lehetőleg napos helyre,
szoliterként, vagy más színes vesszőjű cserjékkel társítva ültessük. 4a USDA-zóna
Fertődi Aranyfürt málna

Rubus idaeus 'Fertődi Aranyfürt'

2 750 Ft

2 750 Ft

Erőteljes növekedésű, sokat termő fajta, ezért kordont igényel a tartása. Termései nagyok, kissé megnyúlt kúp formájúak. Terméshúsa inkább kemény,
édes, zamatos. Látványos, szép növény, gyümölcsös kertekbe, és díszkertekbe is javasolható, nyersen fogyasztva többi bogyós növény termésével nem
csak finom és egészséges, de látványos eledel is.
First Frost árnyékliliom

Hosta ’First Frost’

1 560 Ft

1 560 Ft

A First Frost egy díjnyertes fajta amely magas 50-60 cm magasságot elérő növény. Levelei kissé nyújtottak, szív alakúak belül kékes zöldek, aranyszínű
szegéllyel, mely a szezon végére fehérre váltózik. Virágai magasak levendula lila színűek. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel
sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény
képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi
környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például. 6b USDA-zóna
Fokföldi ólomvirág

Plumbago capensis

3 000 Ft

3 000 Ft

Dél-Afrikából származó örökzöld cserje, mely nálunk csak dézsás növényként tartható, de erkélyeink egyik legszebb növénye lehet, mert egész nyáron
égszínkék virágok borítják be a bokrát. Teleltetése hasonló a leánderéhez, tehát télen fagymentes, világos helyre tegyük. 9a-10b USDA-zóna
Gambit Rose évelő díszgyertya

Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'

2 450 Ft

2 450 Ft

A mostanában egyre divatosabb évelő díszgyertya fajták közül egy kifejezetten látványos darab, melynek virágai teljesen rózsaszínek, a növény lombozata,
de még a szárak is sötétzöldből bíborba hajlanak. Jól társítható lila, fehér virágú egyéb évelőkkel, díszfüvekkel. Minimális gondozást igényel, ami a szezon
végi visszavágásra, és a tő téli takarására majd tavaszi kitakarására szorítkozik.
Georgiai pálmaliliom

Yucca recurvifolia

2 450 Ft

2 450 Ft

A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben,
majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume
környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a
Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hőösszeg nagyobb, hanem a csapadék is több
150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés. 7a-10a USDA-zóna
Gesztenyelevelű magyal

Ilex castaneifolia

3 450 Ft

3 450 Ft

Nem kemény levelű, nem szúrós, bár enyhén fogazott, de egészséges sötétzöld, szelíd gesztenye leveléhez hasonló formájú levele van. Virágai aprók nem
jelentősek, ám piros bogyói gyönyörűen díszítenek, télen, is fent maradnak a növényen. A legjobb, ha jó vízelvezetesésű, nem kötött, de humuszban
gazdag talajba ültetjük napos helyre, vagy félárnyékba. Nagy kúp formájú örökzöld bokorrá, vagy kis metszegetéssel és törzsneveléssel fává fejlődik.
Minden kerttípusnak érdekes eleme lehet, kertépítészetileg értékes új növény.7a-9b USDA-zóna
Gladiátor rózsa

Rosa Gladiator

2 150 Ft

2 450 Ft

Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a
virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból
álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.
Görög jegenyefenyő

5. oldal

Abies cephalonica

7 450 Ft

7 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Az Abies cephalonica (Görög jegenyefenyő) felfelé görbülő, szúrós végű tűiről könnyen felismerhető faj. Rendkívül impozáns, széles, kúp alakú, mintegy
20-30 m-re növő fa. Fénylő haragoszöld színű, dús lombozatával, szép alakjával méltán a fenyőgyűjtők kedvence. Érett tobozai aranybarnák. „Tisztavérű”
példányai viszonylag nehezen beszerezhetők, mert más jegenyefenyőkkel is kereszteződhet. Jó szárazságtűrése teszi még értékesebbé, minden nagyobb,
napfényes kertbe ajánlható! Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, változó, magashegységi éghajlattal, változó magashegységi
növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb térségből 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-10a USDA-zóna
Grefsheim hamvas gyöngyvessző

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

1 750 Ft

1 750 Ft

A Spiraea cinerea 'Grefsheim' (Hamvas gyöngyvessző) 1,5 m-es cserje, hihetetlenül gazdag, hófehér tavaszi (április) virágtömeggel. Az egyik
legkedveltebb tavaszi virágos cserje, mely nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. 4a-8b USDA-zóna
Güleyse azeri gránátalma

Punica granatum 'Güleyse'

3 500 Ft

3 500 Ft

Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki atöbb száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt
csinált. A Güleyse az egyik! Nem nő 3 méteresnél nagyobbra, ezértkönnyen szüretelhető, illetve bőtermő és nem utolsó sorban kiváló a levének ízeés
beltartama! Kiváló frissítőt jelent a leve, kesernyés utóíz nélkül és egybenelixír! 7a-9b USDA-zóna
Gyantástűjű szálkásfenyő

Pinus aristata

8 450 Ft

8 450 Ft

A Pinus aristata (Gyantástűjű szálkásfenyő) viszonylag kisebb termetű, de igen hosszú életű növény. Élettartama 1000 években mérhető, több példány kora
meghaladta a 4000 évet! Sötétzöld tűinek fonáka ezüstös, ezáltal a lomb ezüstös árnyalatot kap, melynek további érdekességei a tűkön kiváló
gyantacseppek, melyek a lombozatot fehéren pöttyözötté teszik. Szélesen felfelé törő koronájú, mutatós fa. 5a-9b USDA-zóna
Gyertyán

Carpinus betulus

2 150 Ft

2 550 Ft

Hazánkban is honos, nagy termetű, sima szürke törzsű fa. Talajban nem válogat, a szárazságot is viszonylag jól tűri. Szoliternek is szép, de
legelterjedtebben sövénynek ültetik, mert nagyon jól tűri a metszést, alakítást. 5b-8b USDA-zóna
Gyöngybarkafűz

Salix rosmarinifolia

2 250 Ft

2 250 Ft

1 650 Ft

1 650 Ft

Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna
Gyöngyvirágcserje

Deutzia scabra

Sötétzöld lombú, lombhullató cserje, fehér, illatos nyáron nyíló virágokkal. Erős növekedésű, 2-3 méteres magasságát viszonylag gyorsan elérő bokor.
Ideális szoliternek, csoportba vagy takarónövénynek is felhasználható. Vágott virágként jól mutat a vázában. Szinte minden talajba lehet ültetni, gondozást
nem igényel különösképpen. A legzordabb teleket is fagykár nélkül átvészeli. 5a-9b USDA-zóna
Hamvas cipruska

Santolina chamaecyparissus

1 750 Ft

1 750 Ft

Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú szárak végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai
júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek! 7a USDA-zóna
Háromszínű ázsiai jázmin

Trachelospermum asiaticum 'Chirofu Chirimen'

2 950 Ft

2 950 Ft

A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörű örökzöld cserje, . Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések,
falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna
Havasi gyopár

Leontopodium album

1 150 Ft

1 450 Ft

Európa magas hegységeiben, jellemzően magas térségekben sziklagyepekben jelenik meg. Több országban is védett növény Svájc, és Ausztria nemzeti
növénye. Leginkább sziklakertekbe, vagy köves járdák környezetébe való, a szárazságot jól tűri, de a magas hőösszegre nincsen szüksége, vagyis inkább
félárnyékba javasolható.
Hayward termős kivi

6. oldal

Actinidia chinensis 'Hayward'

4 950 Ft

4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Az Actinidia deliciosa (chinensis) ’Hayward’ (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával
együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves
szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett
a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban
gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári
hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges
vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami
a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) ’Tomuri’. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az
alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó
cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén
célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek
szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő
gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 8001000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést
követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a
metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakurtítani, csak a számukat
megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük
le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is
hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg,
amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás!
Egyszerű, vegyszermentes termeszthetősége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009.
októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna
termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna
Himalájai cédrus

Cedrus deodara

4 550 Ft

4 550 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 virágú selyemmirtusz

Lagerstroemia indica 'Natchez'

188 500 Ft

205 500 Ft

Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi
lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna
Hölgypáfrány

Athyrium filix-femina

1 375 Ft

1 750 Ft

A természetben is előforduló páfrány faj, mely kecses, légies felépítéséről kapta a tevét. Könnyen nevelhető, dekoratív növény, mely árnyékos, üde, jó
vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. A
talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell
vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy
kapálással kezelni az ágyások felületét. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála
alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlevéllel, de más páfrányfajokkal is. A növény fagyra
nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. 6b
USDA-zóna Képek forrása: Pinterest
Homoktövis

Hippophae rhamnoides

2 250 Ft

2 250 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
Illatos barátcserje

Vitex agnus-castus

4 150 Ft

4 150 Ft

2-3 méteres, szárazságtűrő, napfénykedvelő díszcserje. Illatos, szép, lila füzérvirágzatai augusztustól októberig nyílnak. Gyógynövény is, a belőle készülő
Agnucaston nevű gyógyszer már sok, meddőnek hitt fiatal nőt segített gyermekáldáshoz! 7a-9b USDA-zóna
Illatos jezsámen

Philadelphus coronarius

2 250 Ft

2 250 Ft

Három méteresre növő cserje. Május-júniusban tömegesen nyíló dekoratív, nagy, hófehér virágai igen kellemes illatúak. Talajban nem válogatós,
szárazságtűrő, napfénykedvelő növény, szoliternek és sövénynek is kiválóan alkalmas! 5a USDA-zóna
Indiai kenderpálma

7. oldal

Trachycarpus takil

278 500 Ft

349 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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India északnyugati részén, Uttarakhand tartományban található, Kumaon régióban honos, ahol a Himalája hegyoldalain 1800–2,700 m tengerszint feletti
magasságban él. Élőhelyén telente vastag hóval és kemény fagyokkal kell megküzdenie. A trachycarpus takil 10–15 méter magas példányait is ismerjük,
melyek törzse általában csupasz, ami segít a megkülönböztetésében a nemzetségének többi fajától. Ahogy a nemzetség neve is utal rá, kenderpálma, a
törzsén lévő kenderszerű rostborításból ered, amitől ez a faj idővel megszabadul. Szürkéskék leveleivel kifejezetten szép kenderpálmának mondható!
Élőhelyének zordsága miatt az általánosan ismert kínai kenderpálmánál (Trachycarpus fortunei) jobb a hidegtűrése és becslések szerint a -18 Celsius fokot
is elviseli! De…Ha hinni lehet a híreknek, a bulgáriai Plovdiv városának egyik múzeumának kertjében található 3 takil, az 1993. január 6.-án bekövetkező 27,5 Celsius fokos lehűlést is túlélték takarás nélkül!!! A nálunk kapható egyedek valószínűleg nem színtiszta takil vérvonalúak, de egyértelműen jobb a
hidegtűrésük a kínai kenderpálmánál! 7b-10a USDA-zóna
Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 10 kg

NPK gyeptrágya 12+22+10

13 999 Ft

17 999 Ft

Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos
gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen
tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas
tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék
esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre.
Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás
érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti
időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: máricustól októberig
Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 25 kg

NPK gyeptrágya 12+22+10

26 999 Ft

33 999 Ft

Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos
gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen
tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas
tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék
esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre.
Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás
érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti
időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK márciustól októberig
Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 5 kg

NPK gyeptrágya 12+22+10

7 999 Ft

9 999 Ft

Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos
gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen
tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas
tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék
esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre.
Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás
érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti
időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig
Ír borostyán

Hedera hibernica

2 150 Ft

2 150 Ft

10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, léggyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna
Jamelia rózsa

Rosa Jamelia

2 150 Ft

2 450 Ft

Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a
virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, cirmos rózsaszín. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak
rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.
Japán ernyőpáfrány

Dryopteris erythrosora

1 375 Ft

1 750 Ft

A japán ernyőpáfrány hasonlít az itthoni erdei pajzsikához, azonban különleges tulajdonsága, hogy a frissen kihajtó levelek rézvörös színben pompáznak,
és hasonlóan színessé válnak az őszi időszakban is. Az ökológiai igények szempontjából a többi páfrányhoz haonlóak vonatkoznak rá is. Árnyékos, üde, jó
vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az árnyéki
évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai
körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel
bőrlevéllel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely
tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések
gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. A
növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való
takarása. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest
Japán fövenyboróka

Juniperus conferta

3 250 Ft

3 250 Ft

Japánban és Szahalin szigetén a tengerpartok homokos fövenyét vastag szőnyeg-szerűen borító boróka. Világos szürkészöld lombozatú, elegáns
megjelenésű növény. Kiváló talajtakaró cserje. Zóna:6a
Japán gyöngyvessző

8. oldal

Spiraea japonica

1 850 Ft

1 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távol-Keleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld
mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet. 6a-9b USDA-zóna
Japán hölgypáfrány ’Metallicum’

Athyrium nipponicum ’Metallicum’

1 375 Ft

1 750 Ft

A japán hölgypáfrány talán nem olyan törékeny habitusú, mint a hazai hölgypáfrány. Levéllemezei szélesebbek, levélszélek pedig íveltebbek. Az ökológiai
igények szempontjából viszont ugyanazok vonatkoznak rá is. Árnyékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel.
Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az ázsiai faj esetén több kertészeti változat alakult ki. A Metalicum egy szürkés
levélszínű fajta, mely szinte meghökkentő látvánnyal bír kifejlett korában. Különleges látványt érhetünk el vele más színes levelű árnyéki növényfajokkal
telepítve. Például a fekete kígyószakállal (Ophiopogon planiscapus) vagy japán sással (Carex morrowi ’Variegata’) egészen érdekes felületeket hozhatunk
létre. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen
kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy
kapálással kezelni az ágyások felületét. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála
alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlevéllel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető
árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása
szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest
Japán hölgypáfrány Red Beauty

Athyrium nipponicum Red Beauty

1 375 Ft

1 750 Ft

Japán kecskerágó

Euonymus japonicus

1 850 Ft

1 850 Ft

Megfelelő termőhelyen nagy méretű, mutatós bokorrá fejlődik. Lombozata örökzöld, nagy, kerekded levelei csillogóan fényes zöldek. Szoliterként,
sövényként, de dézsás növényként is alkalmazható. 7a-9b USDA-zóna
Japán orbáncfű

Hypericum patulum

1 850 Ft

1 850 Ft

1 méteres termetű örökzöld cserje, lombozatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagytűrésű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai
igen hosszan, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.
Japán szentfa

Nandina domestica

2 650 Ft

2 650 Ft

1,5-2 m-es örökzöld cserje, keskeny, lándzsa alakú levélkékből összetett levelei kihajtáskor és ősszel bíborvörösek. 7a-10a USDA-zóna
Japán vérborbolya

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

1 650 Ft

1 650 Ft

1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Fiatal hajtásai sötétpirosak, majd ősszel élénk kárminpirosra színeződnek. Májusban nyíló virágai aranysárga színűek,
pirosas árnyalattal. 5b-9b USDA-zóna
Japánakác

Sophora japonica

2 500 Ft

2 500 Ft

Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fürtökben lefelé
csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt
városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna
Kaliforniai gyantásciprus

Calocedrus decurrens

4 550 Ft

4 550 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
Kapaszkodó fikusz

Ficus pumila

3 200 Ft

4 000 Ft

A fügével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fügével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ÉszakOlaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet.
Erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna
Karcsú európai ciprus

Cupressus sempervirens 'Totem'

4 850 Ft

4 850 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
Kaukázusi jegenyefenyő

Abies nordmanniana

6 450 Ft

6 450 Ft

Az Abies nordmanniana (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, termetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonákukon ezüstösek.
Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló. 5a-9b USDA-zóna
Kazake üzbég gránátalma

9. oldal

Punica granatum 'Kazake'

3 500 Ft

3 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Latin név
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Üzbegisztánból származik az egyik leghidegtűrőbb fajta ésráadásul gyümölcsének minősége is a legjobb fajtákkal egyenértékű! Gyümölcsének héja valahol
a rózsaszín és a piros közöttiátmenet és ehhez képest meglepően sötétvörös színű a húsát jelentő ikrái. 6b-9b USDA-zóna
Kecskeszemű tölgy

Quercus macrolepis

11 850 Ft

11 850 Ft

A nálunk ültethető tölgyek közül, ennek a fajnak a legnagyobb a makkja, mely késő nyártól, késő őszig igazán érdekessé, vonzóvá teszi a növényt.
Kupacsainak átmérője elérheti a 6-7 cm-t! Természetes élőhelye Délkelet-Olaszországtól (Puglia), Görögországon és Törökországon át, egészen a
Szentföldig tart. Élőhelyén félörökzöldként működik, nálunk viszont csak enyhébb teleken tartja meg a lombját, átlagos, vagy hidegebb teleinken
lombhullatóként működik. Élőhelyén a legidősebb példányok (700 éves is ismert) elérhetik a 15 méteres magasságot és hasonló a lombjuk oldalirányú
kiterjedése. A bibliai időkben a bőrök cserzésének legfőbb tannin-forrása volt ennek a tölgynek a kérge és kupacsa. Fája jól esztergálható, ezért mai napig
hasznosítják bútor és szerszámnyél készítésre. 7a-9b USDA-zóna
Kék szőnyeg macskafarkú veronika

Veronica Nana Blauteppich

840 Ft

1 199 Ft

Felálló szárú 30-40cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fürtökben nyíló hegyesen felálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld
fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de a
mérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzata miatt
helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest
Keleti bogyóspuszpáng

Sarcococca orientalis

4 350 Ft

4 350 Ft

Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent
alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetségében kifejezetten nagynak számító, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban
kezdi hozni mézédes illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna
Kerti kakukkfű

Thymus vulgaris

840 Ft

1 199 Ft

Alacsony 10-15 cm magas felálló szárú, fásodó tövű örökzöld félcserje. Virágai fehér – rózsaszínűek, melyek nyáron virágoznak. Kifejezetten napos
sziklakertek növénye. Vegyes virágágyakba szegélyként telepíthetjük. Javasolható flórakosaras támfalakba, mert alacsonyan elágazik, és terül, ezért jól
takarja a betonfelületeket. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár
lépőkövek környezetébe. Erősen aromás növény, leveleinek illóolaj tartalma élénkítő hatású, gasztronómiában sültekhez, salátákhoz, de likőrök
ízesítéséhez is használják. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest
Kínai borsfa

Zanthoxylum simulans

4 950 Ft

4 950 Ft

Kínából (+ Koreai-félsziget déli része és Tajvan) származó legfeljebb 5-7 m magas lombhullató fa, melynek fő jellegzetessége, hogy törzse és ágai
tüskések. Szárnyalt levelei nagyjából 20 cm-esek és kifejezetten aromásak magas illóolajtartalmuknak köszönhetően. Tavasz végén nyíló apró (4–5 mm)
zöldessárga virágai bugákban állnak a hajtások végén. Kicsi, kerekded, piros termései kifejezetten aromásak (citrusos). Európában először 1896-ban a
londoni Kew Gardenben mutattákbe. Szürke törzsének jellegzetes, kúpos kiemelkedései a tüskék elfásodásával alakulnak ki. A szecsuáni - és a himalájai
konyha fontos fűszere. Egy igazi botanikai ritkaság! 6b-9b USDA-zóna
Kínai jázmin

Jasminum mesnyi

3 550 Ft

3 550 Ft

Nálunk egy igazi ritkaságnak számító, Kína délnyugati részéről származó, örökzöld cserje mely a tél végétől áprilisig ontja szép sárga, illatos virágait.
Északi szelektől védett, napos helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna
Kínai kenderpálma

Trachycarpus fortunei

3 650 Ft

3 650 Ft

A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termeszthető. Az ország
több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák
2001 óta vannak a szabadban, magról neveltük és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegebbet mértünk mint az ágyások körül,
ahol szabadon mozgott a levegő – a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hónyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már
magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon
fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna
Kínai mamutfenyő

Metasequoia glyptostroboides

9 950 Ft

13 500 Ft

A Metasequoia glyptostroboides (Kínai mamutfenyő) egy nagyra növő (30-35 méter) lombhullató faj, karcsú, kúpos koronával. Gyors növekedésű, üde,
tápdús talajt kedvelő növény. Legszembetűnőbb megkülönböztető bélyege, hogy rövid hajtásai, valamint rügyei keresztben átellenes állásúak. Lombhullató
levelei ősszel vörösre színeződnek. Hazája Dél-Kína, ahol 1941-ben fedezték fel!!! Korábban csak kövületekből ismerték és rég kihalt fajnak vélték. 6b-9b
USDA-zóna
Királypáfrány

10. oldal

Osmunda regalis var. spectabilis Purpurascens

1 375 Ft

1 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A király páfrány egy magas, lombhullató, Missouri szigeten őshonos páfrány, amely általában nedves sziklafalakon és párkányokon, valamint patakok
mentén fordul elő (néha a vízben nő), elsősorban az állam délkeleti Ozark régiójában. Általában csomókban növekszik 30-60 cm magasra, de állandó
nedvesség mellett elérheti a 150-160 cm-es magasságot is. A széles leveleknek nagy, jól elkülönülő szárnyaik vannak, amelyek lágy puha megjelenést
kölcsönöznek ennek a páfránynak. A levelek jellemzően ősszel sárgává vagy barnává válnak. A spórák barna, bojtszerű, termékeny fürtökben
helyezkednek el a levelek csúcsán, így keletkezett a virágzó páfrány további közneve is. Az orchideák ültetésénél használt Osmunda rost e páfrányok
rostos gyökereiből származik. Érdekesség, és ritkaság egyben, mely növénnyel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkedvelő, ami azt jelenti, hogy
nem csak elviseli, hanem inkább igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszebben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges
közeli kémhatású talajokat is elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a
tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék
lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között
alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlevéllel, de más
páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény
számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen
származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. 6b USDA-zóna Képek
forrása: Pinterest
Kolibri borostyán

Hedera helix 'Kolibri'

1 950 Ft

1 950 Ft

Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre,
illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható!
6a-8b USDA-zóna
Közönséges édesgyökerű páfrány

Polypodium vulgare

1 375 Ft

1 750 Ft

Érdekesség, és ritkaság egyben, mely növénnyel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkedvelő, ami azt jelenti, hogy nem csak elviseli, hanem inkább
igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszebben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges közeli kémhatású talajokat is
elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj
kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos
hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála
alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlevéllel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető
árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges
tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A
növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest
Közönséges fagyal

Ligustrum vulgare

1 450 Ft

1 450 Ft

2-3 m-es, terjedő tövű, felálló ágrendszerű cserje. Igénytelen, jó szárazságtűrő gyakran használt sövénycserje, rézsük megkötésére is alkalmas.
Zóna:4a 10 db-tól: 490.-Ft/db.
Kúp alakú minituja

Thuja occidentalis 'Micky'

3 450 Ft

3 450 Ft

A ’Smaragd’ tuja törpe (60-80 cm-es nagyságú) megfelelője, igen lassan növő, tömött kúp alakú, finom, fénylő smaragdzöld lombozatú magyar fajta.
Sziklakertbe kiváló, mutatós fenyő! Zóna:4a
Leyland-ciprus

Cupressocyparis leylandii

1 950 Ft

2 750 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
Libanoni cédrus

Cedrus libani

5 000 Ft

5 000 Ft

A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombozata fényeszöld, ágrendszere vízszintes emeletekben
helyezkedik el. Fiatalon gyorsan növő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi
francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legcsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz
mediterrán területek hegyvidéki területei – 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. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően
gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna
Liláskék nyugati kökörcsin

Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue'

1 150 Ft

1 350 Ft

Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évlő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levélzetével díszít.
Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepísük. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel.
Magyaltölgy

Quercus ilex

3 490 Ft

3 490 Ft

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

11. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Mahoborbolya

Mahoberberis aquisargentii

Eladási ár

Lista ár

1 850 Ft

1 850 Ft

A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fiatal hajtásain a
levelek szinte a magyalra emlékeztetőek, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok. 6b-10a USDA-zóna
Malling Exploit málna

Rubus idaeus 'Malling Exploit'

2 750 Ft

2 750 Ft

Korai érésű, már június közepétől érő fajta, melyet július végéig szedhetünk. Szemei kifejezetten nagyok, kissé megnyúltak. Nyersen fogyasztva, vagy
befőzésre is jól használható. Javasolható gyümölcsös kertekbe, falusias, vagy romantikus stílusú kertekbe.
Mályvacserje

Hibiscus syriacus

1 650 Ft

1 650 Ft

2 850 Ft

2 850 Ft

Nyáron hosszan virágzó, igen hálás, edzett növény, mely sövénynek is kiváló.
Maryline örökzöld ezüstfa

Elaeagnus x ebbingei 'Maryline'

A francia nemesítőknek köszönhetjük ezt az új örökzöld ezüstfát. Ezt afajtát, tarka leveleinek a foltozottsága különbözteti meg a többitől, amelykrémszínű
középen, illetve a levelének szélét, szabálytalan zöld szegélyekkisérik. Levelének fonákja gyönyörű ezüstszürke színű. Kicsi, fehér virágai ősszelnyílnak
(október- november), melyek fantasztikus illatot adnak a kertnek. Nagyon fontos örökzöldünk lehet a jövőben! Szoliterként és sövénykéntis kiváló
megoldást jelent! 7a-9b USDA-zóna
Masztix pisztácia

Pistacia lentiscus

3 450 Ft

3 450 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
Mezei kakukkfű

Thymus serpyllum

Mirtuszfüge

Acca sellowiana

840 Ft

1 199 Ft

72 500 Ft

78 500 Ft

Brazília és Uruguay az igazi hazája, de Új-Zéland a legnagyobb termesztője ennek az egyre ismertebbé váló finom gyümölcsnek. A fidzsoát (régebbi latin
nevéből (Feijoa sellowiana) származtatva) 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 USDA-zóna
Nagyvirágú pálmaliliom

Yucca filamentosa

2 550 Ft

Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak.
Novita babérmeggy

Prunus laurocerasus 'Novita'

2 550 Ft

6a USDA-zóna

1 950 Ft

1 950 Ft

4-5 m magas, örökzöld cserje. Bőrszerű, sötétzöld levelei 10-15 cm-esek. Április-májusban, felálló fürtökben nyílnak fehér virágai. Kiváló sövénynövény!
Numidiai jegenyefenyő

Abies numidica

9 850 Ft

9 850 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
Nyugati szamócafa

Arbutus unedo

3 850 Ft

3 850 Ft

Terebélyes, örökzöld fa, vagy cserje, hámló vörösbarna kéreggel. Levelei ovális-lándzsásak. Csüngő fehér virágai ősszel-télen nyílnak. Előfordulása
szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken, lomberdőkben jellemző. Őshazája a Földközi tenger vidéke, de az Atlanti-óceán mentén egészen Írország
délnyugati részéig megtalálható a természetben. 8a-10b USDA-zóna
Óriástobozú fenyő

Pinus coulteri

10 500 Ft

12 500 Ft

Igazi szenzáció ez a gyönyörű fenyő, mely akár 40 cm hosszú tűleveleivel rendkívül elegáns megjelenésű, tobozainak hatalmas mérete pedig egyedülálló a
fenyők világában, 30 cm-es hosszt és mintegy 3 kg-os tömeget érhetnek el! Kalifornia száraz hegyoldalairól származik, így a klímaváltozást figyelembe
véve, a hazai gyűjtők egyik kedvelt célpontja! 7a-10a USDA-zóna
Örökzöld benge

Rhamnus alaternus

3 000 Ft

3 000 Ft

A Rhamnus alaternus (Örökzöld benge) a Földközi-tenger térségében honos örökzöld cserje, mely a mediterrán makkia egyik legtipikusabb faja.
Jellemzően 3-4 méter magasra nő meg, ezért kisebb kertek napos szegleteibe való mediterrán hangulatot teremtő cserje. Szép, sűrű lombján áprilisban
jelennek meg apró, sárga virágai, melyeket ősszel pirosas színű bogyós terméseik követnek, melyek az idő előrehaladtával sötétkék, illetve feketés színt
vesznek fel. 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. Mivel
főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. A ház déli falának védelmében nem érik a hideg, északi
szelek, amik hűtő és szárító (örökzöldek esetében lehet jelentős) hatásuknál fogva tovább növelik a téli fagykárokat. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a
fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen
nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak
helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen
takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a – 10 oC is jelentős károkat okozhat. 7b10b USDA-zóna

12. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Örökzöld japán lonc

Lonicera japonica 'Halliana'

Eladási ár

Lista ár

2 550 Ft

2 550 Ft

Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak.
Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű,
de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig
eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsan virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot.
6a-9b USDA-zóna
Örökzöld orbáncfű

Hypericum calycinum

1 375 Ft

1 375 Ft

Örökzöld orbáncfű Eurázsia déli részein elterjedt, 30-50 cm magas örökzöld félcserje. Vagyis a tövénél kissé fásodott szára a hajtás vége felé már lágy
szárba megy át. Több, nem elágazó hajtása ívesen egymásra hajlik, így habitusa puha hamvaszöld leveleivel egy nagy zöld párnára emlékeztethet. A
növény indákkal terjed, jól tűri a szárazságot, ezért száraz, pázsit számára elfoglalhatatlan területeket is szépen lefedi, kiváló talajtakaró. Virágai nyáron,
május végétől augusztusig láthatóak, jellegzetes illatúak. Bár levelei egy részét fenntartja télen, egy intenzívebb levélhullás tapasztalható a késő őszi
időszakban, ami nem jelent veszélyt a növényre nézve. Gyors terjedése, és igénytelensége miatt inkább nagyobb kertekbe, vagy mostoha tulajdonságokkal
bíró felületekre javasolható. Szárazságtűrése mellett egy kis gondozást, öntözést meghálál, ugyanakkor hasznos tavasszal erősebb visszametszése annak
érdekében, hogy dúsabb lombozatot neveljen. 6b USDA-zóna
Orvosi nyáriorgona

Buddleia officinalis

7 150 Ft

7 150 Ft

Félörökzöld cserje a Távol-Keletről (Kína, Bhután, Mianmar,Vietnám), melyet (virágrügyeit) a kínai gyógyászat évszázadok óta használjakülönböző
szembetegségek kezelésére. Látványos rózsaszín virágai tavasszalnyílnak, mely tömegével vonzza a pillangókat, rovarokat. Virágaiból aromásolajok,
illetve ételfesték (sárga) készíthető. Az ország legenyhébb telű részeinörökzöldként működhet. Igazi botanikai ritkaság! 7b-10a USDA-zóna
Orvosi zsálya

Salvia officinalis

950 Ft

1 450 Ft

Mediterrán származású, évelő félcserje, hosszúkás, ezüstös színű, illatos, aromás ízű levelekkel, melyek fűszerként is kedveltek, de fertőtlenítő és
gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyógynövényként is használhatók. Lilás-kékes virágai hosszú szárakon nyílnak júniusban. A zsályákat 1-2 évente vágjuk
vissza.
Őszi zsálya

Salvia microphylla

1 950 Ft

1 950 Ft

Az őszi zsálya nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légiesebb koronát nevel. A bokor
kifejlett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét
takarjuk.
Oszlopos japán fejestiszafa

Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'

5 350 Ft

5 350 Ft

Kisebb fává növő, sötétzöld lombú fenyő, levelei hosszúak (3-6cm), szélesek, tiszafára emlékeztetőek, mely élethossziglan jól megtartja oszlopos formáját.
6a-9b USDA-zóna
Oszlopos rozmaring

Rosmarinus officinalis 'Erectus'

1 350 Ft

1 350 Ft

Az alapfajjal megegyező ökológiai igényekkel rendelkező dísz változat. Hasonló értékekkel is bír, de elegánsabb, érdekesebb megjelenés jellemzi, mely
által izgalmas pontja lehet száraz, meleg nehezen belakható kertrészeknek. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel,
félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fügék stb.)
Oszlopos tiszafa

Taxus baccata 'Fastigiata'

3 450 Ft

3 450 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
Páfrányfenyő

Ginkgo biloba

4 450 Ft

5 550 Ft

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
Pampafű

Cortaderia selloana

1 500 Ft

1 500 Ft

A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A díszfüvek
legimpozánsabbika! 2-3 méteres magasságot is elérő hatalmas, méltóságteljes, szökőkútszerűen visszahajló, szálas levelek nagy tömegéből álló telepeiből
nyár végén, vagy ősszel emelkednek ki hatalmas fehér bugavirágzatai. A túl sok téli csapadékra érzékeny, ezért ügyeljünk rá, hogy töve körül ne legyen
pangó víz. Szabad térállásba, például pázsitba ültetve az egyik legszebb kerti dísz! 8a-9b USDA-zóna
Paratölgy

13. oldal

Quercus suber

99 500 Ft

132 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

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
Parfianca türkmén gránátalma

Punica granatum 'Parfianca'

3 500 Ft

3 500 Ft

A világ egyik legkiválóbb fajtája Türkmenisztánbólszármazik. Bőtermő, nagy, gusztusos a termése (piacos) és a leve is nagyonízletes. Ahogy kezdik
megismerni, a dél-európai országokban is egyre népszerűbbfajta! Magjai kicsik és puhák, ezért friss gyümölcsként is fogyasztják, degyümölcssalátákhoz is
használják. 7a-9b USDA-zóna
Penny Lane rózsa

Rosa Penny Lane

2 150 Ft

2 450 Ft

Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a
virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak
rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.
Pirosvesszős som

Cornus alba 'Sibirica'

1 650 Ft

1 650 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
Ragadós kőtörőcserje

Escallonia illinita

5 950 Ft

5 950 Ft

Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövénynövény nálunk enyhébb telű Nyugat-Európaatlanti
régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókoló ágait virágzás után, nyár végén
érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Kissé rgacsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás
növénynek is kiváló! 8a-10a USDA-zóna
Red Rocket hosszúlevelű kefevirág

Callistemon citrinus ' Red Rocket'

2 950 Ft

2 950 Ft

Ez az Ausztráliából származó örökzöld cserje, vagy kis fa nevét a zöld, lándzsa formájú levelén elhelyezkedő, citromos illatot árasztó mirigyeiről kapta,
továbbá a fiatal hajtásvégek ennél a fajtánál élénk pirosak, amelyek igen látványossá is teszik a növényt.Mediterrán kertek érdekessége leheti hazánkban
is, hiszem enyhébb fagyokat is tolerál, így épületek, falak mellett, északi irányból védett helyeken, lejtős területeken szépen áttelelhet. 8b USDA-zóna
Rheingold orbáncfű

Hypericum inodorum 'Rheingold'

1 650 Ft

1 650 Ft

1 550 Ft

1 550 Ft

Élénkzöld lombú, 1 m magas lombhullató cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései.
Rózsaszín bugájú pampafű

Cortaderia selloana 'Rosea'

A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A Cortaderia argentín
(spanyol) név, mely vágást jelent, utalva az éles levélszélre. 1-2 méterre növő kétlaki növény, melynek levele igen éles, virágzata szép barnás-rózsaszín,
óriás bugavirágzat. 8a-10a USDA-zóna
Rózsaszín talajtakaró rózsa

Rosa 'The Fairy Pink'

1 650 Ft

1 650 Ft

0,6-0,8 méter magas, dúsan elágazó rózsafajta, melyet csoportokba ültetve talajtakaró rózsaként is használhatunk. 3-4 cm-es virágait a hajtásvégeken
sűrűn hozza, egész évben virágzik. Megfelelően metszve még alacsonyabban is lehet tartani, jól mutat közé telepített virágokkal, pl. levendulával is.
Zóna:5a
Rózsaszín törpe gyöngyvessző

Spiraea japonica 'Little Princess'

1 650 Ft

1 650 Ft

A japán gyöngyvessző szélesen elterülő, csaknem kúszó, törpe fajtája, melyet júniustól augusztusig több hullámban, 5 cm-es sátorvirágzatban elborítanak
rózsaszín virágzatai. 3 cm-es, világoszöld leveleivel pazar összhatást teremtenek. Talajtakarónak, jelképes sövénynek, edényes növénynek kiválóan
alkalmas. Zóna:4a
Sárga virágoszlop

Asphodeline lutea

1 750 Ft

1 750 Ft

Késő tavasszal, kora nyáron, hosszú füzéreken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan
évelője! 7a-9bUSDA-zóna
Sárga virágú nyáriorgona

Buddleia x weyeriana 'Sungold'

2 650 Ft

2 650 Ft

2-3 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a sárga virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén
fejlődnekki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős,ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40
cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat.
Sárgalombú hólyagvessző

Physocarpus opulifolius 'Luteus'

2 850 Ft

2 850 Ft

A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aranysárgák, a
nyár folyamán kissé visszazöldülők. 4a-8b USDA-zóna
Sárgalombú leyland ciprus

Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'

1 450 Ft

1 450 Ft

Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga
lombozatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna
Sárgavesszejű tarackoló som

14. oldal

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

1 750 Ft

1 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

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
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő
füvekkel 15 kg

Napos területeken és árnyékban is jól teljesít

42 999 Ft

53 999 Ft

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő
füvekkel 5 kg

Napos területeken és árnyékban is jól teljesít

14 999 Ft

19 999 Ft

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad
Shoeshine Rose bőrlevél

Bergenia Shoeshine Rose

1 375 Ft

1 750 Ft

A Bergenia hihetetlenül szívós, és megbízhatóan örökzöld szinte az egész kontinensen. A növények bőrszerű zöld levelekből alacsony csomót alkotnak,
amelyek télen gyakran bronzszínűvé válnak. Ez a Bergenia új fajtája a Shoeshine™ sorozatból, amely a tavasz közepén a fényes, sötétzöld lombozat fölé
emelkedő, mély rózsavirágzás erős szárával rendelkezik. A leghatékonyabb, ha tömegesen ültetik, vagy szegélyként használják a sétány mentén. Sokféle
talajviszonyokat tolerál, napsütésben vagy félárnyékban egyaránt. Árnyéki sziklakertekbe is javasolható. Könnyen osztható tavasszal vagy kora ősszel. 3-9
USDA zóna Képek forrása: Pinterest
Silver Queen citrom illatú kakukkfű

Thymus citriodorus Silver Queen

840 Ft

1 199 Ft

Ez egy a Királyi Kertészeti Társaság díját elnyerő kakukkfű fajta. Alacsony bokros növekedésű, levelei örökzöldek ezüst szegéllyel. Azokat elmorzsolva
kellemes citrom illatot érezhetünk. Napos sziklakertek növénye, vagy ágyások szegélyére való. Szárazságtűrő, ezért jó vízeleveztő talajokra, napos
rézsűkre telepítendő. Megfelelő helyre ültetve 20-30 cm-t is elérheti. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen
alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Betegségeknek ellenáll, és citromos aromája miatt vadállatok sem bántják.
Különlegesen értékes fűszernövény, mely jól alkalmazható szárnyas, és hal ételekhez, valamint saláták ízesítéséhez. 6-9 USDA zóna Képek forrása:
Pinterest
Snowcap árnyékliliom

Hosta ’Snow Cap’

1 560 Ft

1 560 Ft

Ennek a fajtának a főbb jellegzetességei a hóvirágéra emlékeztető fehér virágai. Növekedése közepes, 30-40 cm-es bokrot alkot, levelei tojásdadok zöldek
fehér szegéllyel. Javasolható más árnyékliliom fajtákkal keverve, de önmagában is árnyékos felületek beültetésére. Jól mutat más nagyobb levelű árnyékot
kedvelő növénnyel, pl.: bőrlevélel, japán aráliával, gólyaorrokkal, szellőrózsákkal, de árnyéktűrő cserjékkel is, mint pl.: japán fagyal, mahónia fajok,
bogyóspuszpáng fajok. 6b USDA-zóna
Sötétrózsaszín virágú talajtakaró rózsa

Rosa 'Fairy Rood'

1 650 Ft

1 650 Ft

0,6-0,8 méter magas, dúsan elágazó rózsafajta, melyet csoportokba ültetve talajtakaró rózsaként is használhatunk. 3-4 cm-es virágait a hajtásvégeken
sűrűn hozza, egész évben virágzik. Megfelelően metszve még alacsonyabban is lehet tartani, jól mutat közé telepített virágokkal, pl. levendulával is.
Spártai virginiai boróka

Juniperus virginiana 'Spartan'

2 450 Ft

2 450 Ft

Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszíne igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növésű, magassága
elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b
USDA-zóna
Sudárzsálya ’Blue Spire’

Perovsika atriplicifolia ’Blue Spire’

1 375 Ft

1 375 Ft

A sudárzsálya Blue Spire (kék torony) nevű fajtája a közepes magasságú fajtakörből kerül ki, végleges mérete 60-80cm, ami jól alkalmazhatóvá teszi a
növényt a legtöbb kertméretnél. Hajtásrendszere kissé sűrűbb, mint a Blue Steel nevű változaté, egyéb tulajdonságaiban nagyon hasonló. A téli erős
visszavágást követően tavasszal gyorsan fejlődésnek indul leveleivel, és kacéran felálló hajtásrendszerével díszítve, majd júniustól hozza virágait, amelyek
egész nyáron virágzanak. Jó szárazságtűrő, gyors növekedésével kiszorítja maga alól a gyomokat. Elegáns növény, mely jól alkalmazható önállóan akár
minimalista elrendezésű kertekben is, de nagyobb léptékű tájképi kertek vegyes virágágyaiba is javasolható. Jól társítható más gracilis hajtásrendszerű
növényekkel, díszfüvekkel egyaránt. Igénytelensége miatt napos száraz helyekre érdemes telepíteni, és nem kell elkényeztetni, mert akkor a merev
hajtásrendszer könnyen szétdől. 6b USDA-zóna
Sudárzsálya ’Blue Steel’

Perovsika atriplicifolia ’Blue Steel’

1 375 Ft

1 375 Ft

A sudárzsálya Blue Steel (kék acél) nevű fajtája a közepes magasságú fajtakörből kerül ki, végleges mérete 60-80 cm, ami jól alkalmazhatóvá teszi a
növényt a legtöbb kertméretnél. Felálló hajtásrendszerű ezüstös színű levelekkel, és kékes-lilás virágokkal rendelkező félcserje. A téli erős visszavágást
követően tavasszal gyorsan fejlődésnek indul leveleivel, és kacéran felálló hajtásrendszerével díszítve, majd júniustól hozza virágait, amelyek egész nyáron
virágzanak. Jó szárazságtűrő, gyors növekedésével kiszorítja maga alól a gyomokat. Elegáns növény, mely jól alkalmazható önállóan akár minimalista
elrendezésű kertekben is, de nagyobb léptékű tájképi kertek vegyes virágágyaiba is javasolható. Jól társítható más gracilis hajtásrendszerű növényekkel,
díszfüvekkel egyaránt. Igénytelensége miatt napos száraz helyekre érdemes telepíteni, és nem kell elkényeztetni, mert akkor a merev hajtásrendszer
könnyen szétdől. 6b USDA-zóna
Summer Breez évelő díszgyertya

Gaura lindheimeri 'Summer Breez'

2 250 Ft

2 450 Ft

Mostanában egyre divatosabb évelő dísznövény, Játékos, légies megjelenése miatt jól használható hasonló ökológiai igényekkel rendelkező növényekkel
évelő ágyásokban. Kedvező körülmények között 50-70 cm-es gömb alakú növénnyé fejlődik. Igen jól mutat levendulákkal, díszfüvekkel. Kevés gondozást
igényel, őszi időszakban, tél elején kell visszavágni, majd javasolható a tövek téli takarása.

15. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Sunset Grooves árnyékliliom

Hosta ’Sunset Grooves’

Eladási ár

Lista ár

1 560 Ft

1 560 Ft

A Sunset Grooves egy kisebb méretű, lassabb növekedésű árnyékliliom, mely 30-35 cm-esre nő, a bokor végleges méretét pedig termőhely minőségétől
függően 3-5 év alatt éri el. Levelei inkább kerekek, közepük sárga, lát oldalon pedig sötétzöld szegély látható változó vastagságú sávban. Virágai lila
színűek. Lassabb növekedése miatt értékesebb fajta. Kisebb mérete miatt akár 7 db-ot is ajánlott egy négyzetméterre tenni a megfelelő fedés érdekében.
Kisebb kertekben kisebb csoportokban is alkalmazható. Szépen mutat más nagyobb levelű árnyékkedvelő növényekkel, pl.: nagylevelű zöld meténg,
kaukázusi nefelejcs, borostyánok stb. Fagyokra nem érzékeny, ezért külön takarást nem igényel, de javasolható, hogy a leszáradó leveleket csak a tél
elmultával távolítsuk el a tőről. 6b USDA-zóna
Supersport - erős igénybevételű sportpályák
fűmagkeveréke 15 kg

Nagyobb igénybevételű területen is tömött pázsitot
ad

55 099 Ft

69 999 Ft

Supersport - erős igénybevételű sportpályák
fűmagkeveréke 5 kg

Nagyobb igénybevételű területen is tömött pázsitot
ad

18 399 Ft

23 399 Ft

Új telepítésre! A Barenbrug cég a hosszú évek során szerzett tudásra és tapasztalatra alapozva a sport tevékenységekhez is széleskörű megoldást kínál,
melyek helytállóságát referenciák sora igazolja. A Barenbrug fűmag keverékek számos rangos nemzeti és nemzetközi sporteseményen bizonyítottak már,
többek között UEFA Labdarúgó Európa Bajnokságokon és FIFA Labdarúgó Világbajnokságokon. A 2018-ban Oroszországban rendezett Labdarúgó
Világbajnokságon 6 város – Moszkva mellett Jekatyerinburg, Szentpétervár, Szocsi, Kazany és Szamara – stadionjaiban Barenbrug fűmagot használtak a
pálya építése során.
Szárnyas kecskerágó

Euonymus alatus

2 150 Ft

2 150 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
Szecsuáni enyvesmag

Pittosporum heterophyllum

4 850 Ft

4 850 Ft

Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabbra 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban
közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is
megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna
Szellőrózsa hibrid ’Honorine Jobert’

Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’

1 500 Ft

1 500 Ft

A Kínából származó szellőrózsákat évszázadok óta termesztik, és japánban különösen kedvelt évelő növényeknek számítanak. Számos kertészeti változat
alakult ki az idők során, jellemzőek a méret beli különbségek, de vannak szimpla, és telt virágú változatok is. A virágok színe jellemzően a fehértől a sötét
rózsaszínig tart. A Honorine Jobert nevű fajta nagy termetű, 70-90 cm hosszú virágzati szárakon fehér szirmú sárga porzókörű szimpla virágokat hozó fajta.
Augusztustól az első fagyokig virágzik, elegáns, kecses megjelenésével a legtöbb kerttípusnál alkalmazhatjuk, de leginkább romantikus vidéki kertekhez
illik. Elégséges 1-2 darabot telepíteni négyzetméterenként, a nagy örökzöld levelekkel bíró tövek gyorsan benövik a rendelkezésükre álló helyet. Szépen
mutatnak más hasonló termetű szellőrózsafajtákkal, de más késő nyáron virágzó évelőkkel, középmagas termetű díszfüvekkel is társíthatjuk. 6b USDAzóna
Szerb luc

Picea omorika

6 250 Ft

6 250 Ft

A Picea omorika (Szerb luc) 30 m magasra is megnövő, karcsú, kúp alakú koronát nevelő fa, mely szinte csak a bosnyák-szerb határvidéken, viszonylag
kis területen maradt fenn, bár később Montenegróban és Bulgáriában is megtalálták. Meglepő módon a Picea breweriana közeli rokona! Oldalágai
vízszintesen lehajlanak, de a végük felálló, a másodrendű hajtások többé-kevésbé lefelé csüngők. Levelei fényeszöldek, a fonákukon két ezüstös csíkkal,
így a lombozat ezüstösen csillog a napfényben. Nagyon jó tűrőképességű, széles körben alkalmazható növény, karcsú, keskeny koronája kisebb kertekben
is elfér. Mivel a szennyezett levegővel szemben sem érzékeny, nyugat-Európa ilyen vidékein erdészetileg is telepítik. Karácsonyfaként is egyre népszerűbb!
4a-9b USDA-zóna
Tarentina mirtusz

Myrtus communis ssp. tarentina

3 450 Ft

3 450 Ft

Apró levelű, tömör szabályos forma és rózsaszín árnyalatú virágainak édeskés illata teszi ezt az alfajt egyre sikeresebbé. A nyár második felében a virágok
elárasztják a növényt. A hidegtűrése is jobb mint az alapfajnak! 8a-10b USDA-zóna
Tauruszi libanoni cédrus

Cedrus libani ssp. stenocoma

6 850 Ft

6 850 Ft

Törökország zordabb klímájú termőhelyéről, a Taurusz-hegységből származó, ott óriási erdőségeket alkotó változat, mely küllemében gyakorlatilag
megegyezik az alapfajjal, de robusztusabb termetű, élénkzöld lombú (sokszor kékes árnyalatú)és nagyon jó télállósággal rendelkezik! Magassága a 40
métert is elérheti, fája a többi cédruséhoz hasonlóan kiváló minőségű, emiatt közel-keleti állományait (elsősorban Libanon, ahol a Cedrus libani alapváltozat
honos) már több ezer évvel ezelőtt szinte teljesen kiirtották (a föníciaiak előszeretettel használták hajóik építéséhez), csak néhány kisebb állománya
maradt, az egykori fenséges erdőségek helyén pedig ma csak száraz füvet borzol a szél a kopár sziklák között, jól példázva az ember barbárságát és
kártékonyságát. A libanoni cédrussal kapcsolatos komoly tévhitet kell itt eloszlatnom, miszerint fagyérzékenysége miatt Magyarországon nem telepíthető.
Ez részben igaz a Libanon területén élő változatra, de a legkevésbé sem igaz e törökországi alakra, mely e tekintetben kimagaslóan a legjobb a cédrusok
között. Minden tisztelet és hála Liptai István úrnak, aki Tokajban lévő birtokán mintegy fél hektárnyi, immár kb. 40 éves, nagyon kemény teleket is a
legcsekélyebb károsodás nélkül átvészelt csodálatos állományt létesített! 6a-9b USDA-zóna
Téli jázmin

Jasminum nudiflorum

1 750 Ft

1 750 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

16. oldal

Ligustrum ovalifolium

1 850 Ft

1 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

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
Tengerparti mamutfenyő

Sequoia sempervirens

6 550 Ft

6 550 Ft

Észak-Kalifornia óceánparti övezetéből származó Sequoia sempervirens (Tengerparti mamutfenyő) a Sequoia nemzetség egyetlen élő képviselője, a világ
legnagyobb magasságát elérő fája: az eddig talált legnagyobb példány 111,4 méter magas („National Geography” fa). Lombozata a tiszafáéra emlékeztető,
míg koronája oszlopszerűen kúpos. Csak védett fekvésbe ültessük! 7b-9b USDA-zóna
Terpentin pisztácia

Pistacia terebinthus

3 150 Ft

4 550 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 törzséneklják
gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. 7b-10a USDA-zóna
Terülő mirtuszlonc

Lonicera nitida 'Maigrün'

1 650 Ft

1 650 Ft

A Lonicera nitida 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő
növésű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna
Teton törpe tűztövis

Pyracantha 'Teton'

2 450 Ft

2 450 Ft

Az alapfajnál alacsonyabb, tömörebb növekedésű változat. Alacsonyabb növekedése alacsonyabb sövények kialakítására ideálissá teszi. Levelei tojásdad
alakúak, örökzöldek. Bogyója színe narancs, melyet szívesen visznek a madarak.
Tömöttbokrú gömbölyded törpefenyő

Pinus mugo var. mughus

4 650 Ft

4 650 Ft

Az európai törpefenyőnek az alapfajnál kisebb termetű változata. Sűrű lombú, bokros növésű, mutatós növény, sziklakertek szép dísze. 5a-8b USDA-zóna
Tomuri porzós kivi

Actinidia chinensis 'Tomuri'

4 950 Ft

4 950 Ft

Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész
évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye
is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó
vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert
nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári
aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A
legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna
Törpe fodros levelű enyvesmag

Pittosporum tenuifolium 'Compacta'

3 550 Ft

3 550 Ft

Ausztráliából és Új-Zélandról származó örökzöld cserje, melyaz alapfajnál tömöttebb, sűrűbb lombot nevel és ritkán haladja meg az 1 méteresmagasságot.
Hazáján kívül, az enyhe telű nyugati világban népszerű mintsövénynövény, de könnyen tartható dézsásként is. Tavasszal nyíló lila virágaikifejezetten
illatosak! 8a-9b USDA-zóna
Törpe orgona

Syringa meyeri 'Palibin'

2 350 Ft

2 350 Ft

A Syringa meyeri 'Palibin' (Törpe orgona) a kedvenc orgonánk kicsinyített mása, 1,5 m-es, kedves kis tömött bokor, mely lilásrózsaszín virágzatait
májusban hozza. 5a-9b USDA-zóna
Triumphans Piros virágú gyöngyvessző

Spiraea billardi 'Triumphans'

1 650 Ft

1 650 Ft

1,5 m magas, felálló ágrendszerű cserje. Hosszúkás, tömött fürtökben nyíló sötétrózsaszín virágai júliusban igen dúsan nyílnak. Talajban nem válogatós,
napos, meleg fekvést igénylő szép növény. Zóna:5b
Tulameen málna

Rubus idaeus 'Tulameen'

2 750 Ft

2 750 Ft

Nyáron érik, júliusban, augusztusban szüretelhető. Termése nem túl puha, kompakt, élénkpiros. Szára szinte tüskétlen, ezért könnyen szedhető. Jó télálló,
kedvezőtlen hatásoknak nagyrészt ellenálló fajta. Leginkább nyersen csemegézni ajánlható.
Turkesztáni jegenyefenyő

Abies semenovii

13 500 Ft

13 500 Ft

Kirgizisztán szigoruan védett, 'vörös könyves' növénye! Kizárólag ebben a közép-ázsiai országban található meg a természetben, egész pontosan a Tien
Shan nyugati vonulatain. Gyűjtők kedvelt célpontja ez az impozáns, szabályos kúp alakú, éghajlati szélsőségekkel szemben is ellenálló ritkaság! 6a-8b
USDA-zóna
Turkesztáni szil

Ulmus turkestanica

3 500 Ft

3 500 Ft

Hihetetlenül gyors növekedésével lopta be magát a szívünkbe: a 7 éves fák már közel 12 méteresek! Kora tavasszal az egyik legelső virágzó fa, a méhek
igen nagy hévvel gyűjtik róla a virágport: a fák alatt állva hangos zsongás figyelhető meg. Bár a szileket alaposan tizedeli a szilfavész nevű tömlősgomba, a
turkesztáni szil igen ellenálló a kórokozóval szemben: eddig a legkisebb károsodást sem észleltük rajta! Ellenállóságát irodalmi adatok is megerősítik. Fája
rendkívül szívós, ellenálló, talajban és vízben is tartós, nagy teherbírású, sokrétűen felhasználható. Díszkertekben igen gyorsan árnyat adó, mutatós,
terebélyes fa, de nyírott sövénynek, vagy széfogó sávok telepítésére is kiválóan alkalmas. A sziket is bírja! Energiaerdők-ültetvények létesítésére is
alkalmas! 4a USDA-zóna
Tűzpiros korallberkenye

17. oldal

Photinia fraseri 'Red Select'

2 450 Ft

2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A francia nemesítőknek köszönhetjük ezt a gyönyörű, tűzpiros hajtású korallberkenyét. A kora tavaszi friss hajtásai teszik az egyik legszebb, nálunk is
ültethető örökzöld cserjévé. Kiválóan alkalmas sövénynek! 7a-9b USDA-zóna
Ükörke lonc

Lonicera xylosteum

2 500 Ft

2 500 Ft

A Lonicera xylosteum (Ükörke lonc) Európában honos, 2-3 m magas, talajban nem válogatós, mész és szárazságtűrő, sötétzöld lombozatú cserje. Korán
fakad, a mély árnyékot és a városi klímát is jól bírja. Sárgásfehér virágai a tavasz végén nyílnak, nyírott sövénynek is tökéletes. 5a-9b USDA-zóna
Üzbég gránátalma

Punica granatum 'Üzbég'

3 500 Ft

3 500 Ft

Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen
ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagytűrése igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termeszthető fajta! 7a-10a USDAzóna
Vadcitrom

Poncirus trifoliata

2 500 Ft

2 500 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, 5-10 cm-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
Változékonylevelű illatcserje

Osmanthus heterophyllus

2 850 Ft

2 850 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
Vasfa, Kentucky kávéfa

Gymnocladus dioicus

7 850 Ft

7 850 Ft

A Gymnocladus dioicus (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első
kivándorlók pörkölve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es
hosszúságot is. A levélkék fonáka kezdetben szőrözött. Őszi lombszíne csodálatos aranysárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétlaki virágai
zöldes-fehéres színűek. 6a-9b USDA-zóna
Veles azeri gránátalma

Punica granatum 'Veles'

3 500 Ft

3 500 Ft

Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki atöbb száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt
csinált. A Veles az egyik! Kifejezetten bőtermő és a tárolhatóságaalapján a legjobb fajta! Az ősz végén leszedett termések pincekörülményekközött
koratavaszig tárolhatók, így a gyümölcsben szegény téli félév egy igazielixírrel könnyebben átvészelhető! 7a-9b USDA-zóna
Viráglonc

Kolkwitzia amabilis

2 850 Ft

2 850 Ft

Ívesen lehajló ágú, 2-3 méteres cserje, május-júniusban tömegesen hozza harang alakú, sárga torkú rózsaszín virágokból álló fürtjeit, ekkor a növény
egyedülállóan dekoratívvá válik. A tapasztalatok szerint jó tűrőképességű, edzett, hálás és igen mutatós növény, napos fekvésbe való. Zóna:5a
Vörös méhbalzsam

Monarda didyma

1 650 Ft

1 850 Ft

Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű,
kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm
magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé
hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres,
citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajakat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a
gyógyászatban is.
Vörös virágú áljukka

Hesperaloe parviflora

3 250 Ft

3 250 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
Zöld cipruska

Santolina rosmarinifolia

1 750 Ft

1 750 Ft

5 850 Ft

5 850 Ft

Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.
Zöld Torony oszlopos feketefenyő

Pinus nigra 'Green Tower'

A feketefenyőnek egy oszlopos, sűrű lombú változata, mely kiváló kisebb városi kertekbe szoliternek, de sövénynek is ültethetjük. Lassú növekedésű,
legfeljebb 4-5 m magasra megnövő, betegségekkel szemben ellenálló, szélsőségekkel szemben nagy tűrőképességű fenyő. 6a-9b USDA-zóna

18. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

