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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.
101 Kerti fenyő

Czáka Sarolta

4 200 Ft

4 200 Ft

Fenyők:lucok, cédrusok, borókák, ciprusok, tuják, duglászok és jegenyék, hosszútűs éspikkelylevelű csodák, termetes mamutfenyők és komor tiszafák.
Sokunk kedvencei ezek az ősi növények, melyekbőltöbb mint ötszázfélét kínálnak a magyarországi faiskolák. A választék tehátbőséges. Kiadványunk 160
színes képe és leírása igyekszik megkönnyíteni akeresgélést. A szép és sikerrel telepíthető "101 kis tuja" közöttki-ki meglelheti a kertjébe illő kincseket.
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.
2001 leylend ciprus

Cupressocyparis leylandii '2001'

2 450 Ft

2 450 Ft

A Leyland ciprusok egyik legújabb, holland nemesítésű fajtája, a többi közül rendkívül zárt, szabályos kúpos alakjával tűnik ki, lombozata sűrű, sötétzöld
színű. Növekedési erélye jó, képes 1 métert is nőni évente! 7a USDA-zóna
A Biblia növényei

Fráter Erzsébet

6 370 Ft

6 370 Ft

"Mibőlkészült Noé bárkája? Mi a mirhás bor? Fa nő-e a mustármagból? Mit evett Jézus atanítványaival az utolsó vacsorán? Mi köze a pálmaágnak a
virágvasárnaphoz vagya papirusznak a Biblia nevéhez? A bibliaolvasó ember sok izgalmas kérdést fogalmaz meg, miközben az igéttanulmányozza. A
Biblia növényeinek megismerése és jelképrendszerük pontosabbértelmezése, az érdekességeken túl abban is segít, hogy jobban megértsük azIsten
nekünk szóló üzenetét. Aki pedig eddig nem vette kézbe a Bibliát – a világon legtöbbet forgatottkönyvet –, nos, a Szentföldön készült fényképekkel illusztrált
mű nekik isbiztosan kedvet csinál ehhez az izgalmas szellemi kihíváshoz."
A családi ház kertje

Oláh Sándor

3 680 Ft

3 680 Ft

Acsaládi ház kertje az a kert, amit minden kertész mélyen a magáénak érez ésminden igyekezetével arra törekszik, hogy folyton teljes pompájában álljon.
Efelismerés alapján vezeti végig a szerző az olvasót minden munkamozzanaton akert tervezésétől a megépített kert gondozásáig. Az anyag összegyűjtése
remekülsikerült, lényegében minden benne van, ami a kertépítéshez szükséges. Mivel akert lényege és értelme a növény, közülük sokat ismertet – a
legfontosabbtulajdonságok alapján – táblázatokba foglalva.
A fák titkos élete

Peter Wohlleben

4 360 Ft

4 360 Ft

Mitéreznek, hogyan kommunikálnak? Egy rejtett világ felfedezése Azerdő a csönd, az érintetlen természet, a mese és a titkok birodalma. Egy hely,ahol
bármi megtörténhet. Peter Wohlleben, a neves német erdész a fák titkoséletébe enged betekintést, és meglepő dolgokat tár fel. Mert az erdőbenámulatba
ejtő dolgok történnek: a fák beszélgetnek egymással. Nemcsakutódaikról gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg szomszédaikat is ápolják. Afák
éreznek és emlékeznek. Hihetetlen? Pedig igaz! Peter Wohlleben fényt visz az erdő sűrűjébe, és bepillantást enged egytitokzatos világba. A fák eddig nem
is sejtett képességeiről írott lebilincselőtudományos esszéiben a legújabb felfedezéseket éppúgy figyelembe veszi, mintsaját tapasztalatait és érzéseit. És
az olvasó nem győz álmélkodni a természetcsodáin. „Tanulságos, mély empátiával megírt könyv, amely lehetővé teszi számunkra, hogyúj szemszögből
lássuk az erdőt. Peter Wohlleben könyve az erdőhöz intézettszerelmi vallomás.” Literatur Spiegel Peter Wohlleben (1964) már kisgyermekként
természetvédő akart lenni.Erdőgazdálkodást tanult, és több mint húsz éven át a tartományierdőfelügyelőség alkalmazottjaként dolgozott. Hogy ökológiai
elképzeléseit agyakorlatba is átültesse, felmondott, és napjainkban az Eifel-hegységben vezetegy környezetbarát erdőgazdaságot, ahol az őserdők
visszaállításán munkálkodik.Számos tévéműsor vendége, előadásokat tart és gyakorlatokat vezet; több erdővelés a természetvédelemmel foglalkozó mű
szerzője. Magyarul ez az első könyve.
A kert

Fieke Hoogvelt

4 750 Ft

4 750 Ft

Mindenre kiterjedő kertészeti útmutató: kerttervezés,kertfelújítás; kivitelezés, karbantartás; részletes növénylisták A teljes körű útmutatóban megtalálható
minden fontostudnivaló a tervezésről; a kialakításról; a gondozásról, a szerszámokról és akellékekről; a talajtípusokról és a talajjavításról; a kerti tavakról,
alugasról, a teraszról és a kerítésről; a zöldségről, a fűszerről, adíszkertről; a kártevők és a betegségek megfékezéséről, a tápanyagpótlásról.
Azösszehasonlító táblázatok részletes és értékes információkkal szolgálnak akertészkedők számára. A bőséges, színes képanyag és a tárgymutató
élvezetesséés egyszerűvé teszi a kötet használatát.
A kert élő díszei - A növényalkalmazás tudomány

1. oldal

Schmidt Gábor

3 125 Ft

3 125 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Mit ültessek a kertembe? Azt szeretném, ha mindenévszakban szép lenne, hogy ne kelljen öltözni, hogy bírja a túl magastalajvizet, hogy sok örökzöld
legyen benne, hogy legyen elég árnyék, hogytavasztól őszig nyíló virággal legyen tele, hogy ne kelljen állandóan nyírni,hogy eltakarja azt a nagy falat, hogy
legyen benne különleges fenyő, hogy…Számtalan kívánság és számtalan adottság. Az egyik kert az Alföldön van, amásik a hegyekben, vagy a vízparton,
ehhez közel van az autóút, azt nem lehetöntözni, ennek agyagos a talaja, a másiké meg csupa homok. Meg lehet találniazokat a növényeket, amelyek
éppen abban a kertbe valók? A szerzők igennelválaszolnak. Ismertetik a növényalkalmazási alapelveket, amelynek alapjául atermészetes növénytársulások
szolgálnak. A különböző rendeltetésű kerteknövényanyagát pedig azokból a táblázatokból lehet kiválasztani, amelyek olyansokfélék és olyan sokszínűek,
mint maguk a kertek, parkok.
A kerttervezés...

Pillanatnyilag nem rendelhető

9 375 Ft

9 375 Ft

A metszés ábécéje

Czáka Sarolta - Valló László

4 000 Ft

4 000 Ft

A szerzőpáros átdolgozott, frissített könyvével kívánt segíteni azoknak,akik most kezdik tanulni a metszés alapjait, de a gyakorlott kertgondozók is találnak
benne újdonságot. Választ adnak az örök kérdésre: mikor, mivel, hogyan metsszünk? Az alapismeretek, alapfogalmak elsajátíthatók az első fejezetből,
majd megismerhetik a gyümölcsfák és -bokrok metszési lehetőségeit. A szőlő metszése,az ifjítás, a zöldmunkák, a művelésmódnak megfelelő
tőkekialakítás is megtanulható a következő fejezetből. A díszkert fái, bokrai, sövényei isigénylik a metszést, de minden évben metszeni kell a rózsákat is,
sőt a fenyők is rászorulhatnak a metszésre. A világos, lényegre törő stílus, a szemléletes rajzok, folyamatábrák mind azt szolgálják, hogy a metszés néha
nem is olyan könnyű műveleteit minél jobban elsajátíthassák az olvasók.
A szenvedelmes kertész ...

Pillanatnyilag nem rendelhető

3 000 Ft

3 000 Ft

A korszerű műveltség fogalomköre napjainkra kitágult. Már nemcsak ahumán ismeretek, hanem a természettudományok is fontos alkotóelemei az
általánosműveltségben. A gyümölcs-, és zöldségtermesztés, a szőlőművelés már csak azértis beleillik a műveltség körébe, mert legalább annyira humán
jellegű, minttermészettudományos kötődésű foglalkozás. Arról nem is szólva, hogy megnőtt azérdeklődés a gazdaságtörténet iránt, korunk egyik égető
problémája, (az energiaválságmellett) a világ élelmezésének szint megoldhatatlannak látszó gondja. Indokolttehát, hogy a Magyar Hírmondó olvasói erről a
témakörről is kapjanaktájékoztatást a sorozatban eddig kialakult és megszokott módszerek szerint.Surányi Dezső nemcsak gyakorlati szakember, hanem
tudományágának történésze is,azt vallja, hogy csak annak a kertkultúrának van igazán jövője, amelynek ahagyományai is megbecsültek. Márpedig a
magyar növény- és gyümölcstermesztés, aszőlőgondozás hagyományai igen gazdagok. Ezt bizonyítják az ittfölsorakoztatott dokumentumok, oklevelek,
adománylevelek, krónikák, periratok,összeírások, szójegyzékek, füveskönyvek, útleírások, összefoglaló értekezésekadnak képet a magyar kertművelés
ezer esztendőjéről, igen fontos oldaláról világítvameg egyúttal a magyar nép életének, életformájának az alakulását is.
A sziklakert építése

Balázs Péter- Balázs László

1 960 Ft

1 960 Ft

Hogyantehetnénk egyedivé, különlegessé pihenőkertünket? Hogyan varázsolhatjukkörnyezetünket igazán szemet gyönyörködtetővé, a nyugalom és a
feltöltődésszigetévé? Ezek a kérdések sokakban megfogalmazódnak, akik kisebb-nagyobbkerttel rendelkeznek, akár házuk, lakásuk környékén, akár
hétvégi telkükön vagyüdülőjük körül. A sorozatunkban megjelent A sziklakert építése című könyv segítválaszt találni a fenti kérdésekre, és ötletekkel,
tanácsokkal szolgál ahhoz,hogyan fogjunk hozzá sziklakertünk megtervezéséhez, kialakításához. Attólfüggően, hogy milyen a kertünk nagysága, tájolása,
milyen a terep jellege, éshogy például tájképi vagy mértani sziklakertet szeretnénk, a könyv lépésrőllépésre vezet bennünket a megvalósítás útján.
Bemutatja a megfelelő kövekkiválasztását, az alkalmas növények telepítésének, elrendezésének módját,gondozásukat. Megismerhetjük a sziklakert
ápolásának, fenntartásának,megújításának feladatait és még számos hasznos tudnivalót. A tervezés,kivitelezés végrehajtásában a könyv ábrái, rajzai
nyújtanak útmutatást.Sziklakertünk kialakításának csak a fantáziánk szabhat határt, és a könyv mégazok számára is kínál megoldást, akiknek csak egy
talpalatnyi hely - terasz,erkély, lodzsa - áll rendelkezésére ahhoz, hogy közel hozzák magukhoz atermészetet.
A sziklakert építése - Gyakorlati útmutató

Balázs Péter – Balázs László

800 Ft

800 Ft

Hogyan tehetnénk egyedivé, különlegessé pihenőkertünket? Hogyan varázsolhatjuk környezetünket igazán szemet gyönyörködtetővé, a nyugalomés a
feltöltődés szigetévé? Ezek a kérdések sokakban megfogalmazódnak, akikkisebb-nagyobb kerttel rendelkeznek, akár házuk, lakásuk környékén,
akárhétvégi telkünkön vagy üdülőjük körül. A sorozatunkban megjelent A sziklakert építése című könyv segít választ találnia fenti kérdésekre, és ötletekkel,
tanácsokkal szolgál ahhoz, hogyan fogjunkhozzá sziklakertünk megtervezéséhez, kialakításához. Attól függően, hogy milyena kertünk nagysága, tájolása,
milyen a terep jellege, és hogy például tájképivagy mértani sziklakertet szeretnénk, a könyv lépésről lépésre vezet bennünketa megvalósítás útján.
Bemutatja a megfelelő kövek kiválasztását, az alkalmasnövények telepítésének , elrendezésének módját, gondozásukat. Megismerhetjük asziklakert
ápolásának, fenntartásának, megújításának feladatait és még számoshasznos tudnivalót. A tervezés, kivitelezés végrehajtásában a könyv ábrái, rajzai
nyújtanakútmutatást. Sziklakertünk kialakításának csak a fantáziánk szabhat határt, és a könyv mégazok számára is kínál megoldást, akiknek csak egy
talpalatnyi hely – terasz, erkély,lodzsa – áll rendelkezésére ahhoz, hogy közel hozzák magukhoz a természetet.
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. Elültetést
követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli
hidegtől. 7b-9b USDA-zóna
Alaszka magyal

Ilex aquifolium 'Alaska'

3 550 Ft

3 550 Ft

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

2. oldal

Pinus halepensis

3 150 Ft

3 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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
Ámbrafa

Liquidambar styraciflua

2 750 Ft

2 750 Ft

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

Osmanthus delavayi

5 150 Ft

5 150 Ft

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 kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Sunspot'

1 450 Ft

1 450 Ft

Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranysárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró, s az előző kettőhöz hasonlóan
edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas. Zóna:5a
Arany kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

1 550 Ft

1 550 Ft

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

Thuja plicata 'Aurea'

6 600 Ft

6 600 Ft

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

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

2 450 Ft

6a-9b

2 450 Ft

Rendkívül látványos, aranysárga lombú fajta! Kb. 2 m-es lesz, bordó levelű változatával társítva igazi színorgia! 4a-8b USDA-zóna
Aranylombú terülő boróka

Juniperus x media 'Gold Star'

1 950 Ft

1 950 Ft

Laposan a föld felett szétterülő, viszonylag lassú növekedésű, aranysárga lombozatú talajtakaró boróka. Lombszínében némi kékeszöld árnyalat
érzékelhető. Nagyon edzett növény, jól bírja a száraz, meszes talajokat is! Napos helyet szeret, mint a borókák túlnyomó többsége! 5a USDA-zóna
'Aranysárga' himalájai cédrus

Cedrus deodara 'Aurea'

3 650 Ft

3 650 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
Aranysárga virágú cserjés pimpó

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

1 450 Ft

1 450 Ft

0,8-1,2 méter magasra megnövőfelálló ágrendszerű cserje. Nagy 2-3 cm átmérőjű virágai gazdagon jelennek meg rajta, az egyik legjobban használható, és
rosszabb körülmények között is szépen fejlődő pimpó fajta.Akár alacsony sövényt s lehet belőle nyírni. Erősen meszes talajokon klorózisos lehet.
Aranyszív borostyán

Hedera helix 'Gold Heart'

1 450 Ft

1 750 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 'Elegantissima Aurea'

1 950 Ft

1 950 Ft

Legnagyobb előnye a szép megjelenésén kívül a hasznosításának a sokfélesége. Dekoratív, örökzöld, sűrű lombjával kiváló szoliternek is, sövénynek is, de
akár dézsásnak is teraszokra, erkélyekre! Kiültetve sem nő 3 méternél magasabbra. 7a-9b USDA-zóna
Aranytarka magyal

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'

2 450 Ft

2 450 Ft

Tömött fényeszöld kúpos koronát nevelő örökzöld cserje, melynek fő díszítő értéke a szélén fehér sávval színezett levél, és a piros bogyós termés. Jól
formázható gömb, henger, vagy kúpos koronájú kis fát is nevelehtünk belőle. Nagyobb keretk káprázatosan különleges szoliter növénye, de nyírva kisebb
kertekbe, vagy akár dézsában kis fa ként sokáig tartható.
Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Canadale Gold'

1 250 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
Árkádia bioszőlő

3. oldal

Vitis 'Árkádia'

1 950 Ft

1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak,mindemellett több mint fél
kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést
követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli
hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Atlasz cédrus

Cedrus atlantica

3 250 Ft

3 250 Ft

Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban honos nagy termetű, akár 1000 éves kort is megérő fenyő. Tűi szürkészöldek, örvszerű csomókban állnak.
Jellegzetes, sajátos habitusú, igen szép fa. Ellenálló, aromás illatú, tartós faanyagának köszönhetően nem csak az ókorban használták előszeretettel,
hanem ma is igen nagy becsben áll, a többi cédrusfajhoz hasonlóan. Teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem telepítik erdészetileg, hiszen
gyengébb termőhelyeken, például szárazabb, déli domb-, illetve hegyoldalakon a kezdeti kis odafigyelést később évente méteres növekedésekkel hálálja
meg (!), nem beszélve arról, micsoda fenséges látvány egy cédruserdő, akár már 10 éves korában is! 6b-10a USDA-zóna
Atlasz pisztácia

Pistacia atlantica

2 950 Ft

4 250 Ft

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

Azalea fajták

6 600 Ft

6 600 Ft

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
Aztec Pearl mexikói narancsvirág

Choisya 'Aztec Pearl'

3 150 Ft

3 150 Ft

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

Cotoneaster 'Bella'

1 240 Ft

1 240 Ft

A talaj felszínén elterülő, lassú növekedésű , de sűrű szőnyeget képező madárbirs fajta. Levelei fényesek, 2-3 cm hosszúak, tojásdad formájúak,
örökzöldek. Ősszel némelyik kissé pirosodik.Apró fehér virágai tavasszal, és a nyár elején tömegesen nyílnak.Legszebb kissé árnyékolva, üde termőhelyen,
de ha napos helyre telepítjük, akkor a kezdeti kissé intenzívebb gondozást követően ugyan úgy ellenálló, szárazságtűrő növényt kapunk. Jó megoldás
rézsűk takarására, de nagyobb léptékű sziklakertekben is jól használható.
Belüj Originalnüj bioszőlő

Vitis 'Belüj Originalnüj'

1 950 Ft

1 950 Ft

Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók fejre állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők
közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fürtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus.
Szabadgyökerű oltványokat küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke
körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Bíborpiros korallberkenye

Photinia fraseri 'Red Robin'

2 250 Ft

2 250 Ft

Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal
nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen
nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna
Bíborszín virágú kökörcsin

Pulsatilla vulgaris 'Red'

Bioszőlő 'Kismis Moldavszkij'

Vitis 'Kismis Moldavszkij'

990 Ft

1 250 Ft

1 950 Ft

1 950 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. Szabad gyökérrel, gondosan csomagolva küldjük. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni
(befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Bioszőlő Moldova

Vitis 'Moldova'

1 950 Ft

1 950 Ft

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok,
sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Szabad gyökérrel, gondosan csomagolva küldjük. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel,
a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

4. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Black Knight nyáriorgona

Buddleia davidii 'Black Knight'

Eladási ár

Lista ár

2 450 Ft

2 450 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.
Blanka fehér ribizli

Ribes sativa 'Blanka'

2 150 Ft

2 150 Ft

Még ritkaságnak számító fehér bogyójú ribizli, melyet Szlovákiában nemesítettek. Termése nagy és ízletes, illetve bőtermő. Lehetőleg ne teljes napra
ültessük, mert félárnyékban érzi legjobban magát. 6a-9b USDA-zóna
Bódító illatcserje

Osmanthus fragrans

3 850 Ft

3 850 Ft

Gyönyörű örökzöld cserje, vagy idővel akár kisebb fa, mely rendkívül illatos, fehér virágaival kétszer is kényeztet minket, először kora tavasszal, majd
ősszel még nagyobb számban! 7b-9b USDA-zóna
Bódító narancsvirágú illatcserje

Osmanthus fragrans var. aurantiacus

5 150 Ft

5 150 Ft

Természetes élőhelye a Himalájától egészen Japánig tart, ahol jellemzően fehér virágú alapfajával találkozhatunk, de kultúrában a világ meleg-mérsékelt
övében egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sokkal látványosabb, narancssárga virágszínű változata. Ősszel nyíló virágai nemcsak látványosak,
hanem ahogy a neve is utal rá, bódító illatával elvarázsolja a kertben tartózkodókat. Kultúrában ritkán nő meg 4-5 méternél magasabbra. Az egyik
legvonzóbb örökzöldünk lehet az ország enyhébb telű vidékein. Könnyen lehet dézsás növényként is tartani. 7b-10a USDA-zóna
Bordó levelű hólyagvessző

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

2 450 Ft

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

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'

2 450 Ft
4a-9b USDA-zóna

2 150 Ft

2 150 Ft

1,5-2 m magasra megnövő lombhullató cserje, függőlegeságrendszerrel, melynek ovális levelei 3-5 karéjosak, mélyen vágottak és borvörösszínűek.
Kicsiny, fehér virágai késő tavasszal fürtökben nyílnak! Ezt a fajtát(Summer Wine) a Physocarpus opulifolius 'Nanum' és a Physocarpus opulifoliusDiabolo
keresztezésével hozták létre amerikai nemesítők Grand Havenben,Michigan államban. 5a-9b USDA-zóna
Bright Light japán szentfa

Nandina domestica 'Bright Light'

3 450 Ft

3 450 Ft

A japán szentfa fajtái közül az egyik legszebb zöldes, világos zöldes színárnyalatú fajta. Erőteljes egészséges hajtásai fehér virágai, majd télen is
fentmaradó piros termései kifejezetten elegáns megjelenést kölcsönöznek számára. Növekedése az alapfajéhoz hasonló, 1,5 - 2 méteres magasságot is
eléri. Élénkzöld színével jól társítható örökzöldekhez, de sötét falak előt, vagy akár nagyobb, modern formavilágú dézsákban is kifejezetten jól mutat.
Bükk

Fagus sylvatica

990 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

16 500 Ft

24 500 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
Cabaret mahónia

Mahonia nitens 'Cabaret'

2 950 Ft

2 950 Ft

Az ismertebb Mahonia x media 'Charity'-hez hasonló növekedésű új nemesítésű fajta. 1 méter magas örökzöld cserje, amely narancsos, pirosas virágai
nyár végén, ősszel nyílnak. A többi mahóniához hasonlóan inkább félárnyékos, árnyékos helyekre telepíthető. Legjobban más, magasabb növények alatt
érzi magát. Különleges, érdekes növényfajtákat kedvelők számára is javasolható.
Citromsárga bogyójú tűztövis

Pyracantha 'Soleil d Or'

1 950 Ft

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

Vitis 'Conegliano'

1 950 Ft

1 950 Ft
7a-9b

1 950 Ft

Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt.Az egyik legkorábban
érő csemegeszőlő, mert meleg években már július végénszüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogyói lédúsak és kellemesen aromásak. Szabadgyökerű
oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül,
amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Crunchy korallberkenye

Photinia fraseri 'Crunchy'

3 550 Ft

3 550 Ft

Tömött koronájú, tojásdad formájú, 1-2 méter magasra megnövő korallberkenye fajta. Fő dísze az örökzöld levélzet, mely tavasszal világosbarna színnel
hajt ki, majd pirosas átmenettel egész ében díszít. Fagytűrése jó, bármely kertbe napos helyre telepítve látványos szoliter növény válik belőle.
Csavartágú kínai boróka

5. oldal

Juniperus chinensis 'Kaizuka'

4 450 Ft

5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Eladási ár

Lista ár

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
Cserjés törpeborostyán

Hedera helix 'Erecta'

1 250 Ft

1 250 Ft

1 m magas, felálló szárú, kislevelű fajta. Egymással párhuzamosan felálló hajtásai, s az azokon szabályosan egymás fölött elhelyezkedő levelei nagyon
érdekes, szép megjelenést kölcsönöznek a növénynek. 5b USDA-zóna
Csertölgy

Quercus cerris

2 450 Ft

2 450 Ft

A Quercus cerris (Csertölgy) természetes élőhelye Dél-Európában és Kis-Ázsiában található. Sötétszürke kérge mélyen barázdált. Ritkán, de elérheti a 2530 méteres magasságot is. Nálunk a középhegységeink déli oldalán található szubmediterrán társulások egyik legtipikusabb faja. 5b-9b USDA-zóna
Csillag jázmin

Trachelospermum jasminoides

3 150 Ft

3 150 Ft

A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. 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 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. Az ország kevésbé enyhe telű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett
neveljük! 7b-9b USDA-zóna
Csiszolópapír tölgy

Quercus pungens

4 850 Ft

4 850 Ft

Hazája az USA déli államainak félsivatagos övezete, TexastólÚj-Mexikón keresztül egészen Arizóna déli részéig, valamint Mexikó északkeletirésze, ahol
jellemzően 800-2000 m-es magasságban él az úgynevezett chaparralvegetációban. Általában 4-5 m magas félörökzöld bokortölgy, de ha a
gyökerebőségesen talál vizet, akkor élőhelyén elérheti a 10 méteres magasságot is. Atavasszal megjelenő virágzata vöröses színűek, ami ritka a
nemzetségében éssokat segít az azonosításában. 7b-9b USDA-zóna
Csüngő himalájai cédrus

Cedrus deodara 'Pendula'

4 950 Ft

4 950 Ft

1 850 Ft

1 850 Ft

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

Rosmarinus officinalis 'Prostratus'

A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsűkbe kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna
Dirksen tüskétlen fekete szeder

Rubus fruticosus 'Dirksen'

2 850 Ft

2 850 Ft

Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra ésfeldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű,ízletes
termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna
Égerlevelű tölgy

Quercus alnifolia

15 500 Ft

15 500 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'

1 240 Ft

1 240 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.
Elegáns borostyán

Hedera helix 'Marginata Elegantissima'

1 850 Ft

1 850 Ft

Ez a borostyán Nyugat-Európában egy nagyon népszerű fajta, amit elsősorban sárga erezetű leveleinek köszönhet. Egy nagyon életerős, erőteljes
növekedésű fajtáról van szó, melyet rendszeres metszéssel lehet kordában tartani. A gyönyörű sárgászöld virágai októberben nyílnak. Tökéletesen
alkalmas falak, rézsűk takarására, vagy akár talajtakaró örökzöldnek is. 7a-10a USDA-zóna
Építsünk allergiaűző kertet

6. oldal

Lucy Huntington

3 600 Ft

3 600 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Az egyetlen olyan mű, amely teljes útmutatást nyújt az allergiábanszenvedő kertépítők számára a betegség okairól, tüneteiről és a
megelőzőintézkedésekről. Nálunk is egyre többen szenvednek allergiától. Ahogy kinyílnakaz első virágok, sokan se látnak, se hallanak a náthától. Gyakori
a bőrallergiais. Vannak növények, melyek nedve piros foltosodást, hólyagosodást okoz abőrön. Az allergia ellen azonban nem elég, hogy gyógyszert
szedünk és aközvetlen környezetünkön változtatunk. Önmagunkban is fel kell, hogy fedezzük aproblémákat. Gondolkodásmódunkban, életmódunkban
kellene megkeresni azt, amiidegen tőlünk, amit nem szívesen csinálunk, ami állandó feszültséget okoznekünk. Ha ezen legalább egy kicsit enyhíteni
tudnánk! De addig is, mígkomolyan elgondolkodunk, alakítsuk át egy kicsit kertünket. Próbáljuk száműznionnan azokat a növényeket, melyek sokaknak
okoznak gondot. A könyv ötletet adazoknak az allergiában szenvedőknek, akik nem akarnak lemondani a kertészkedésöröméről. Felsorolja, jellemzi azokat
a növényeket, melyek a tapasztalatokszerint a legkevesebb allergiás reakciót váltják ki. S végül a tervezéshez istalálunk hasznos tanácsokat: mit ültessünk
árnyékos kertbe, mit a napra.
Érdeslevelű illatcserje

Osmanthus armatus

5 450 Ft

5 450 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
Európa fái és bokrai

Oleg Polunin

3 600 Ft

3 600 Ft

Akönyv mindazon fák és bokrok leírását tartalmazza, amelyekkel az Európát –benne hazánk – tájait járó, természetkedvelő turisták találkozhatnak
ésamelyeket bizonyára szívesen megismernének. A megközelítőleg 500 faj leírásáttöbb mint 1000 kiváló színes kép és rajz egészíti ki. A könnyű és
gyorstájékozódást – a felismerést és meghatározást – az illusztrációkon kívül azötletes levélalakrajzok és elterjedési szimbólumok segítik.
Használatukhozszükséges ismereteket a könyv elején találhatja meg az olvasó. Ahány fa,annyiféle levélalak, virág, termés. És télen? – Vagy az erdőkben,
ahol a fáklombját, virágát közelről alig figyelhetjük meg? Erre az esetre is gondolt aszerző; még a jártas szakembereknek is élményt nyújt az 56
színeskéregfelvétel. Külön figyelmet érdemel a könyv végén 48 fa és bokor rövid„gyakorlati” jellemzése: fák és bokrok, mint gyümölcstermők, vagy egykor
akuruzslás, majd a gyógyítás eszközei. Megismerhetjük hatóanyagaikat avirágokból, termésekből készült italokat, csemegéket, fájának
sajátostulajdonságait és a kertbe telepített növény igényeit, díszhatásait.
Európai ciprus

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Chamaerops humilis

9 850 Ft

9 850 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

35 500 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. 7b-10b USDAzóna
Ezüstös borbolya

Berberis candidula 'Jytte'

2 350 Ft

2 350 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

2 290 Ft

2 290 Ft

Fás lucerna

Medicago arborea

2 350 Ft

2 350 Ft

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

Rosa 'The Fairy White'

1 450 Ft

1 450 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'

1 450 Ft

1 450 Ft

Fehértarka kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

1 250 Ft

1 250 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'

1 490 Ft

1 490 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
Fehértarka som

7. oldal

Cornus alba 'Elegantissima'

1 450 Ft

1 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Fehértartka som egész évben szép látványt nyújt, de különösen télen gyönyörű, amikor törzse élénkvörösbe fordul. Május környékén kivirágzik, amit kis
mértékben nyáron is folytat. Gyönyörűszép, fehér (kékes, vagy zöldes árnyalatú) termése június-július környékén jelenik meg. Zóna:4a
Fenyők

Józsa Miklós

3 000 Ft

3 000 Ft

„Azelmúlt évtizedben a kertkultúra fejlődése, az importlehetőségek jelentősbővülése nagymértékben bővítette a termesztésben lévő fenyőfajok,
fajtákválasztékát. Szükségessé vált, hogy a felhasználókat tájékoztassuk a bővülőkínálatról. A fenyők a kert egyedi díszeit adják. Szín- és
formagazdagságuksokirányú felhasználásukat teszi lehetővé. Nagy részük örökzöld. Télen ismegmaradó lombjuk üde foltja a téli, kopasz kertnek. Ebben az
igényesen megírtszakkönyvben Dr. Józsa Miklós segít eligazodni a fenyőfélék morfológiájában,ezt követően 400 olyan fenyőt mutat be – színes képpel
illusztrálva – amelyek ahazai éghajlat és talajadottságok közt megélnek, kertünk díszei lehetnek. Anagy körültekintéssel kiválogatott növények közt a szerző
bemutatja a magyarfajtákat is. Sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat, ha egy-egy fenyőültetése előtt elolvassuk a szerző felhasználási ajánlását. A
mű megírásánál aszerző az európai faiskolai gyakorlatban elterjedőben lévő Hoffmann, M.H.A. éstársai: List of names of woody plants Applied Research for
Nursery Stock,Boskoop, 2000. nevezéktant vette alapul, ahol ez hiányzott, ott igyekezett agyökerekhez visszanyúlni.” (Részlet dr. Maráczi László, a
Nyugat-Dunántúli DíszfaiskolásokEgyesülete elnökének előszavából)
Fenyők és örökzöldek

Czáka Sarolta

4 680 Ft

4 680 Ft

A faiskolák örökzöld választéka örvendetesen növekszik. A jól ismert és elterjedt fenyőféléken ,lomblevelű örökzöldeken kívül mind több újdonságot, alakés színváltozatot, hazánkban korábban soha nem ültetett növényt hoznak forgalomba. A választáshoz, az ültetéshez, a társításhoz kívánunk könyvünkkel
segítséget nyújtani az olvasónak. A bemutatott 115 növény közül 70 fenyő és 45 örökzöld lomblevelű szerepel. A fenyők között akad egy-két lombhullató, s
a lomblevelűek egyik-másika csupán télizöld, ami azt jelenti, hogy hideg télen, vagy legkésőbb a tavaszi kihajtáskor lehullik az előző évi lomb.
Fenyőlevelű bugatölcsér

Penstemon pinifolius

1 950 Ft

2 450 Ft

Alacsonan elágazó örözöld bokor, mely jól bírja a szárazságot, ezért sziklakertekbe, vagy a mostanában oly divatos díszkavicsos felületekbe is telepíthető.
Élénk piros virágai különleges színfoltot eredményeznek. Jól telepíthető apróbb díszfüvekkel, pozsgásokkal, varjúhály félékkel. Inkább félcserje, mint évelő.
Fidzsoa, Apollo mirtuszfüge

Acca sellowiana 'Apollo'

2 850 Ft

2 850 Ft

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

Loropetalum 'Fire Dance'

3 450 Ft

3 450 Ft

Kifejezetten igénytelen, de mégis elegáns, üde színfoltot adó díszcserje, mely főleg dézsás növényként, de védett kertekben napos helyre telepítve is
tartható. Alacsonyan elágazó, később inkább széles alacsony cserjévé fejlődő növény.
Floridai fürtöshanga

Agarista populifolia

3 850 Ft

3 850 Ft

Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a
teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami
nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna
Füge

Ficus carica

3 000 Ft

3 000 Ft

Nagyméretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan
borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a
Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna
Fürtös fanyarka

Amelanchier spicata

1 850 Ft

1 850 Ft

Észak-Amerika keleti partvidékéről származó, 3-4 m-re megnövő lombhullató cserje. Csillag alakú fehér virágai tavasz második felében nyílnak,melyből
őszre kicsi lila termések fejlődnek. Egyre népszerűbb a gyümölcse, mert magas a vitamin és ásványianyag tartalma. Legfőbb díszértéke az őszi
lombszíneződése, amikor gyönyörű narancs-vörösre színeződnek a levelei.Sövénynek is kiváló! 6a-9b USDA-zóna
Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliomfa

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

124 500 Ft

148 500 Ft

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

Cupressus sempervirens 'Garda'

3 450 Ft

3 450 Ft

A mediterrán tájak, itthon a mediterrán hangulatot sugárzó kertek elmaradhatatlan növénye az európai ciprus. A Totem, a Stricta, a Pyramidalis fajták után a
Garda egy sötétebb zöld, még sprődebb, merven feláló ágrendszerrel bíró fajta. 5-6 méter magas karcsú oszloppá fejlődik. Kifejezetten igényli a
sanyargatást, aminek következtében egészséges fényes, tömött lombozatot nevel. 7a-9b USDA-zóna
Georgiai pálmaliliom

Yucca recurvifolia

1 950 Ft

1 950 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

8. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Glen Ample málna

Rubus idaeus 'Glen Ample'

Eladási ár

Lista ár

1 850 Ft

1 850 Ft

A nemesítők a tökéletességre törekedtek a nemesítésekor, mert ellenálló, nagyszemű, bőtermő és kifejezetten ízletes a gyümölcse. Július végétől, 2
hónaponkeresztül szüretelhető. Elsősorban friss fogyasztásra használják, de kemény húsa miatt jólszállítható és fagyasztható. Tüskementes, így nem jár
kellemetlen élményekkel aszüretelése. 6b-9a USDA-zóna
Goldflame kúszó lonc

Lonicera x heckrotti 'Goldflame'

2 850 Ft

2 850 Ft

A Lonicera x heckrotti 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócserje, narancs-piros virágai
nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja!
6a-9b USDA-zóna
Görögtekercs

Periploca graeca

2 450 Ft

2 450 Ft

Rendkívül gyors növekedésű, igénytelen, lombhullató futónövény. Csavarodva tekergőző hajtásain keresztben átellenesen állnak lándzsás, tojásdad,
sötétzöld levelei, melyek sűrű, csillogó, sötét lombozatot alkotnak. Virágai igen érdekesek, ötszirmúak, csillag alakúak, sötétlila színűek, nyáron több
hullámban, időnként tömegesen nyílnak. Zavaró látványt adó felületek, lerobbant épületek, kerítések, pergolák, de akár kiszáradt fák villámgyors
befuttatására is alkalmas, akár 12 méter magasra is felmászó, hihetetlen életerejű növény! 6b-9a USDA-zóna
Gyantástűjű szálkásfenyő

Pinus aristata

6 950 Ft

6 950 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

1 850 Ft

2 350 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

1 950 Ft

1 950 Ft

1 450 Ft

1 450 Ft

Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít.
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
Györöki Lapos füge

Ficus carica 'Györöki Lapos'

2 850 Ft

2 850 Ft

A leghidegtűrőbb fügefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb telű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is
beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna
Hamvas cipruska

Santolina chamaecyparissus

1 150 Ft

1 150 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
Hamvas gyöngyvessző

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

1 490 Ft

1 490 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
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.
Havasi törpefenyő

Pinus mugo

2 490 Ft

2 490 Ft

Eredeti termőhelyén 1-3 méteres magasságot elérő nagyobb bokor, vagy kisebb fa. Tűlevelei sötétzöldek, 3-4 cm hosszúak.
Hayward kivi

9. oldal

Actinidia chinensis 'Hayward'

4 550 Ft

4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév
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Eladási ár

Lista ár

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
Helikon Szépe csemegeszőlő

Vitis 'Helikon Szépe'

4 550 Ft

4 550 Ft

A Cserszegi fűszeres és a Sultanina keresztezésébőlszületett magyar fajta. Korán, már augusztus közepén szüretelhető, nagy fürtű(400-500 g),
aranysárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű magnélküli (!) csemegeszőlő. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt
felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Hicaz gránátalma

Punica granatum 'Hicaz'

4 150 Ft

4 150 Ft

A törökök egyik, ha nem a legnépszerűbb fajtája. Ha boltban török gránátalmát vásárolunk, akkor gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy ennek a
fajtának a gyümölcséről van szó. Törökország ültetvényeinek többségében nem véletlenül Hicaz fajtát telepítenek, mert minden szempontnak megfelel,
tehát piacos a megjelenése, bőtermő és finom édes a leve. 7b-9b USDA-zóna
Himalájai cédrus

Cedrus deodara

4 250 Ft

4 250 Ft

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

Cornus capitata

10 550 Ft

10 550 Ft

Himalájából (1000-3200 m) származó örökzöld bokor, néhakisebb fa (legfeljebb 10 m). Igazán dekoratív, melyet szürkés-zöld leveleinek, koranyáronnyíló 45 cm-es krémfehér virágainak, majd ezt követően, ősszel érő eperszerű(kerekded) gyümölcseinek köszönheti. 8a-10a USDA-zóna
Hinnonmaki Red egres

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Red'

1 750 Ft

1 750 Ft

Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetvejavítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtáról lévén szó,
kiváló sövénynövényként is. Jó a mésztűrése, ígygyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Egy bőtermő, ellenálló fajta,melynek érési ideje július közepén
kezdődik. 6a-9a USDA-zóna
Hófehér virágú selyemmirtusz

Lagerstroemia indica 'Natchez'

178 500 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
Hólyagvessző

Physocarpus opulifolius

1 450 Ft

1 450 Ft

A Physocarpus opulifolius (Hólyagvessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai
mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon
ellenálló növény! 5b-9a USDA-zóna
Homoktövis

Hippophae rhamnoides

1 950 Ft

1 950 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
Húsos som

10. oldal

Cornus mas

1 450 Ft

1 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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A Cornus mas (Húsos som) terebélyes, 3-5 méteres bokor, kora tavasszal, lombfakadás előtt nyíló sárga virágzatai igen mutatósak. Korai virágzása miatt
az első mézelő növény egyike. Skarlátpiros színű, fényes termései édes-savanykásak, túléretten nyersen is fogyasztható, de finom lekvárt, szörpöt, bort és
pálinkát is készíthetünk belőle. Régóta része az emberi táplálkozásnak, sok C-vitamint tartalmaz, ezért aszalva télen felér egy C-vitamin bombával. Edzett,
tűrőképes növény, meleg fekvést, meszes talajt kedvel. Fája igen tömör, jól esztergálható, keresett cikk. Sövénynek is alkalmas. Érdekessége, hogy nálunk
honos faj, amiről egyes földrajzi neveink is árulkodnak, gondoljunk csak Somogy megyére vagy Som községre. Származási helyének éghajlata a hűvös
mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi
erdők területe. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5a-9b USDA-zóna
I.-II.

Conifers Around the World

85 000 Ft

85 000 Ft

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

Kósa Géza

9 800 Ft

9 800 Ft

Egykert soha nincs kész – tartja egy ősi kínai mondás. Egyre gyorsabban változókörnyezetben élünk, ugyanakkor éppen a tavaszról tavaszra újjászülető
kertünklehet biztos pont a bizonytalanságban. Egyre többen engedhetik meg maguknakszabadidejük és anyagi lehetőségeik miatt, hogy kertészkedjenek,
ráadásul egyretöbb tudáshoz és növényhez lehet hozzájutni a világhálón. Egy kertet legfőbbszereplői, a növények határozzák meg. Megfelelő növényt a
megfelelő helyre!Ehhez kíván könyvünk a hazai kertészkedőknek segítséget nyújtani olyan kevésbéismert cserjék és fák bemutatásával, amelyek
reményteli, új dísznövényeklehetnek a változó éghajlatú magyar kertekben.
Illatos barátcserje

Vitex agnus-castus

2 500 Ft

2 500 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!
Illatos jezsámen

Philadelphus coronarius

1 950 Ft

1 950 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
Illatos lonc

Lonicera fragrantissima

1 450 Ft

2 450 Ft

Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, émelyítően illatos virágai tél végén (február
elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény! 6a-9b USDA-zóna
Indiai kenderpálma

Trachycarpus takil

265 000 Ft

349 500 Ft

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
'Inoveris' Angol kékszakáll

Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu'

Mintegy 50 cm-re növő, szép lombozatú törpecserje, igen látványos, nagyméretű, sötétkék virágokkal.
Ír borostyán

1 750 Ft

1 750 Ft

6a-9b USDA-zóna

Hedera hibernica

1 450 Ft

1 450 Ft

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

Cornus kousa

8 150 Ft

8 150 Ft

8 950 Ft

8 950 Ft

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

Rhaphiolepis umbellata

Távol-Keletről (Japán, Koreai-félsziget, Tajvan) származó örökzöld cserje, mely a 2 méteres magasságot ritkán haladja meg. Kerekded, vastag húsú
örökzöld levelei nagyon egzotikussá teszik. Fehér, illatos virágai tavasz végén, nyár elején nyílnak. Napos, védett fekvést keressünk számára! Dézsás
növényként is könnyen tartható! 7b-10a USDA-zóna
Japán fövenyboróka

Juniperus conferta

2 900 Ft

2 900 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

Spiraea japonica

1 450 Ft

1 450 Ft

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 juhar

11. oldal

Acer palmatum

3 850 Ft

3 850 Ft

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

Hypericum patulum

1 450 Ft

1 450 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

1 850 Ft

1 850 Ft

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

Aesculus turbinata

5 450 Ft

5 450 Ft

A Távol-Keletről (Japán, Kína) származó lombhullató fa nagyon hasonlít a nálunk oly gyakori európai rokonára. Virágai körülbelül egy hónappal később
nyílnak (júniusban) európai fajtársánál. Sima felületű termései színe és formája hasonlít a körtéhez. Kínában kedvelt park- és sorfa. 5b-9b USDA-zóna
Japán vérborbolya

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

1 450 Ft

1 450 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

2 350 Ft

2 350 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
Júdásfa

Cercis siliquastrum

2 350 Ft

2 350 Ft

Lombjáért és bőven fakadó, kicsi, a fás ágakon ülő pillangós virágaiért ültetett lombhullató kis, vagy közepes méretű fa. Fiatal korában nagyon gyors
növekedésű. Nagyon mutatós, kicsi lilás rózsaszín virágai április-májusban jelennek meg. Levelei 10 cm hosszúak, 12 cm szélesek, mélyen szíves vállúak,
ép szélűek. Lombfakadáskor bronzosak. A levelek a főér mentén behajlanak. 6b-10b USDA-zóna
Júlia borbolya

Berberis julianae

2 350 Ft

2 350 Ft

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

Calocedrus decurrens

4 150 Ft

4 150 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
Kámforfa

Cinnamomum camphora

4 150 Ft

4 150 Ft

Az akár 20-30 m magasra is megnövő kámforfa Kelet-Ázsiából származik és az arabok közvetítésével jutott el Európába. A fahéj közeli rokona. Örökzöld
levelei magas illóolajtartalmúak. Sárga virágai nagyon kellemes illatúak. 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 Cinnamomum camphora (Kámforfa) 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. 8b-10b
USDA-zóna
Kapaszkodó fikusz

Ficus pumila

8 750 Ft

12 500 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 oszlopos európai ciprus

Cupressus sempervirens 'Totem'

4 150 Ft

4 150 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
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Juniperus communis 'Sentinel'
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2 150 Ft

2 150 Ft

Lassú növekedésű, igen keskeny oszlop alakú, szürkészöld lombozatú törpe boróka. Edényekbe, sziklakertbe kiváló! 5a-8b USDA-zóna
Karmazsintölgy

Quercus coccifera

1 950 Ft

2 450 Ft

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

Prunus caroliniana

1 950 Ft

1 950 Ft

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

Abies nordmanniana

5 850 Ft

5 850 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
Kecskeszemű tölgy

Quercus macrolepis

10 550 Ft

10 550 Ft

A nálunk ültethető tölgyek közül, ennek a fajnak alegnagyobb a makkja, mely késő nyártól, késő őszig igazán érdekessé, vonzóváteszi a növényt.
Kupacsainak átmérője elérheti a 6-7 cm-t! Természetes élőhelyeDélkelet-Olaszországtól (Puglia), Görögországon és Törökországon át, egészen
aSzentföldig tart. Élőhelyén félörökzöldként működik, nálunk viszont csakenyhébb telekn tartja meg a lombját, átlagos, vagy hidegebb teleinken
lombhullatókéntműködik. Élőhelyén a legidősebb példányok (700 éves is ismert) elérhetik a 15méteres magasságot és hasonló a lombjuk oldalirányú
kiterjedése. A bibliaiidőkben a bőrök cserzésének legfőbb tannin-forrása volt ennek a tölgynek akérge és kupacsa. Fája jól esztergálható, ezért mai napig
hasznosítják bútor ésszerszámnyél készítésre. 7a-9b USDA-zóna
Kék atlasz cédrus

Cedrus atlantica 'Glauca'

3 450 Ft

3 450 Ft

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

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

4 250 Ft

4 250 Ft

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

Cedrus deodara 'Feelin Blue'

4 550 Ft

4 550 Ft

A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíne intenzív kékesszürke. Kiváló sziklakerti növény!!!
7a-10a USDA-zóna
Keleti bogyóspuszpáng

Sarcococca orientalis

3 850 Ft

3 850 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
Keleti mahónia

Mahonia bealei

2 950 Ft

2 950 Ft

1-1,5 m-es, alig elágazódó, örökzöld cserje, 30-40 cm-es, tucatnyi szúrós levélkéből összetett, nagy erős, kékeszöld levelekkel. 10-15 cm-es sárga
virágfürtjeit tél végétől kora tavaszig hozza, ősszel az ezekből fejlődő lila bogyók díszítik. 7a-9b USDA- zóna
Ken's Red mini kivi, Vöröshúsú japán egres

Actinidia arguta 'Ken's Red'

4 150 Ft

5 450 Ft

Nem olyan robosztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm
átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcsei
kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől
kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg
aszaljuk. Kétlaki növény: 1 termő (Ken's Red) és egy porzó (Nostino) növény kell ahhoz, hogy teremjen. 7-8 termőre 1 porzó elegendő. A legnagyobb hazai
fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval
bőségesebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be. A Ken's Red fajta céklavörös
gyümölcshúsával igazi különlegesség a mini kivik között! Actinidia arguta 'Nostino' a porzója. Forrás: Terebess 6a-9b USDA-zóna
Kertészeti dendrológia + CD melléklettel

Schmidt Gábor, Tóth Imre

8 625 Ft

8 625 Ft

A zöldfelületek karakterét, a közterek, utcák,házikertek, üdülőterületek zöld keretét a fás növények, a díszfák és adíszcserjék adják meg. Örvendetes, hogy
az utóbbi 15 évben több mint két ésfélszeresére nőtt a díszfaiskolákban a fajok és a fajták száma. A magyardendrológia két kiváló és elismert
szakemberének megújult könyvében azökológiai és társulástani fogalmak ismertetése után következnek a hazánkbanleginkább bevált, sokáig díszítő,
szépen fejlődő díszfák és -cserjék leírásai,környezeti igényei, alkalmazásuk lehetőségei. Megismerésükben segítenek a habitusképek,a levélnyomatok és
az illusztrációk. A 80 oldalnyi táblázatban a díszfák,díszcserjék újabb fajtáira hívják fel a figyelmet. Újdonság a könyvCD-ROM-melléklete, amelyen közel
1000 díszfa és díszcserje színes, nagyíthatóképe látható. A több mint 20 közreműködő közös munkájával létrejött könyvetajánljuk a gyakorlatban
tevékenykedő kertépítő, parkfenntartó szakembereknek, anövénytant elsajátító egyetemi hallgatóknak és a szép fákat, cserjéket szeretőkertbarátoknak.
Kertészkedés egész évben

13. oldal

Klaas T. Noordhuis

3 700 Ft

3 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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E könyv segítségével könnyedén tervezhetjük meg ésalakíthatjuk ki a saját igényeinknek megfelelő kertet. A kötetben útmutatóttalálhatunk több száz
dísznövény gondozásáról is - garantálva a sikert és azéveken át gyönyörködtető kert látványát. A könyvben megtalálható: - Lépésrőllépésre vezető
útmutatások több száz színes ábrával és fényképpel - Virágosnövények minden talajtípushoz -Arculattervezési minták és tájképtervek kisebb és nagyobb
kertekhez - Egyzöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszereknek szentelt külön fejezetet - Sajátsziklakert és kisebb tavak megépítéséhez szükséges
útmutatók - Segítség a fák, bokrok, évelő, egynyári és kétnyárinövények, rózsák, hagymás virágok, kúszónövények, szőlőfélék, sövények,páfrányok,
ládákban és cserepekben nevelt növények gondozásához, valaminttanácsok a felhasználásukhoz - Hasznostudnivalók a metszésről - Pázsitok, kerti
szerszámok, díszítőelemek és mégrengeteg hasznos eszköz, tudnivaló.
Kerti madárbirs

Cotoneaster horizontalis

1 850 Ft

1 850 Ft

A talaj felszínén szélesen szétterülő alacsony bokor, mely támfalak növényesítéséhez, rézsűk megkötéséhez, de szoliterként is alkalmazható. Apró, kerek,
zöld leveleivel, hófehér virágocskáival és tűzpiros bogyóinak tömegével igen mutatós növény. Lombja ősszel narancsvörösre színeződik. Talajokban és
fekvésben nem válogat, a legkülönfélébb termőhelyeken is szépen fejlődik, hamar látványos lesz. Kínai eredetű, teljesen télálló. 6a-8b USDA-zóna
Keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

1 850 Ft

1 850 Ft

5-8 méteres kisebb fává nő, levelei fehéresen ezüstösek, molyhosak, nyár elején nyíló apró sárga virágai rendkívül intenzív illatúak. A tartós aszályt is igen
jól viselő, napfényigényes, hihetetlenül tűrőképes, igénytelen, edzett növény, szikes talajon és homokon is megél. Gyökerein nitrogénkötő sugárgombák
élnek így nitrogénben dúsítja a talajt. Mivel részben az akác után nyílik, értékes mézelő növény is, méze világossárga, zamatos. Kissé tövises hajtásai és jó
metszhetősége miatt nyírott sövénynek is kiváló! 5a-8b USDA-zóna
Keskenylevelű nemes babér

Laurus nobilis 'Angustifolia'

5 250 Ft

5 250 Ft

A mindenki által megszokott fűszerbabértól csak levelének alakjában tér el, a levelének használhatósága mint fűszer, éppúgy megvan. Angol megfelelője
(willow-leaved) fűzfalevelű babér, ami jól leírja, hogy nagyon hasonlít a levele a fűzfáéhoz. Az ország enyhébb telű részein is csak a legvédettebb kertekbe
ajánljuk. Kiváló dézsás növénynek is! 8a-9b USDA-zóna
Keskenylevelű portugál babérmeggy

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

2 850 Ft

2 850 Ft

Egy méltatlanul háttérben maradó lomblevelű örökzöld cserje, vagy akár kisebb fa. Szoliterként, de sövénynövényként is kiváló megoldást jelenthet, mert az
alapfajnál jobban tartja a formáját és sűrűbb a lombja. Ahogy a fajtaneve ('Angustifolia') is utal rá, keskenyebb, hosszúkásabb a levele az alapfajénál. Nyár
elején nyíló virágai, kellemes, édeskés illatukkal betöltik az egész kertet! 7b-9b USDA-zóna
Kínai borsfa

Zanthoxylum simulans

4 150 Ft

4 150 Ft

Kínából (+ Koreai-félsziget déli része és Tajvan) származó legfeljebb5-7 m magas lombhullató fa, melynek fő jellegzetessége, hogy törzse és ágaitüskések.
Szárnyalt levelei nagyjából 20 cm-esek és kifejezetten aromásak magasillóolajtartalmuknak köszönhetően. Tavasz végén nyíló apró (4–5 mm) zöldessárga
virágaibugákban állnak a hajtások végén. Kicsi, kerekded, piros termései kifejezettenaromásak (citrusos). Európában először 1896-ban a londoni Kew
Gardenben mutattákbe. Szürke törzsének jellegzetes, kúpos kiemelkedései a tüskék elfásodásávalalakulnak ki. A szecsuáni - és a himalájai konyha fontos
fűszere. Egy igazibotanikai ritkaság! 6b-9b USDA-zóna
Kínai enyvesmag

Pittosporum tobira

17 500 Ft

28 500 Ft

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

Jasminum mesnyi

3 150 Ft

3 150 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

2 950 Ft

2 950 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

9 850 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
Kínai mézesfa

Evodia hupehensis

2 550 Ft

2 550 Ft

Kínából származó lombhullató fa, melynek apró, fehér virágai nyár derekán, július második felétől nyílnak és kiváló mézelő, ezért régebben jellemzően ezért
ültették. A gazdasági haszna mellett kifejezetten dekoratív fának számít, ezért mint díszfa is közkedvelt a Távol-Keleten és Észak-Amerikában. Virágzása a
klasszikus méhészeti idény után van, ezért a méhészek körében nagy népszerűségnek örvend. 6b-9b USDA-zóna
Kínai pisztácia

14. oldal

Pistacia chinensis

8 150 Ft

8 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Kína középső, szárazabb vidékeiről származó, betegségekre,éghajlati szélsőségekkel szemben ellenálló kisebb fa, mely magasságához (6-8 m)képest
széles lombkoronát nevel. USA déli államaiban népszerű parkfa, utcaisorfa. A legfőbb vonzerejét az élénk narancssárga, tűzpiros őszi lombszínejelenti.
Talajban nem válogat. 7a-9b USDA-zóna
Kínai rojtosvirág

Loropetalum chinense

3 250 Ft

3 250 Ft

Egy igazi kuriózum, nemcsak azért mert nehéz beszerezni, hanem megjelenését tekintve is. Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3
méteres magasságot, de kis mérete dacára, tavasszal nem lehet nem észrevenni, amikor az egész bokrot belepik a világítóan fehér, pókszerű
(varázsmogyoróéra emlékeztető) virágok. Nálunk védett fekvésbe való! 8a-10a USDA-zóna
Kiskertek a magasban- Konyhakertek ládában.
Tervezz, építs, szüretelj!

Matt Franks

3 990 Ft

3 990 Ft

Kiskertek a magasban- Konyhakertek ládában.Tervezz, építs, szüretelj! Szinte minden környezetben akad kertészkedésrealkalmas hely! Könyvünk segít
megkeresni és „belakni" ezeket a rejtettzugokat is. A konyhakert ládában, azaz a magaságyásos növénytermesztés valóságos csoda - éste magad is
olcsón és könnyedén megvalósíthatod! -> Telepíts zöldség- ésfűszerkertet, ültess gyümölcsfákat nagy méretű ládákba, a lakásod közvetlenközelébe! Ha
követed a szerző, Matt Franks, neves brit kertészeti szakértő tanácsait,evvel a módszerrel valóságos paradicsomot varázsolhatsz a lakóhelyed közelébe legyen az lapostető, szűk erkély vagy egy parányi sovány földdarab.
Kocsányos tölgy

Quercus robur

2 450 Ft

2 450 Ft

A Quercus robur (Kocsányos tölgy) az egyik leggyakoribb tölgy a hazánkban. Hosszú nyélen (kocsányon) termő, rövid levélnyelű, csaknem ülő levelű
kocsányos tölgy. A kocsányos tölgy inkább a magas talajvizű, mély fekvésű lösz és homok alapú talajokat keresi, és sziklás, sekély talajú helyekre inkább
csak a csapadékban bővelkedő vidékekre, a nyugat-balkáni illír és a kárpáti magasabb hegyláncok közelébe merészkedik. Gyönyörű, több száz éves
példányai élnek hazánkban! 5a-9b USDA-zóna
Kolorádói jegenyefenyő

Abies concolor

6 550 Ft

6 550 Ft

Az Abies concolor (Kolorádói jegenyefenyő) az USA délnyugati részétől Mexikó északi részéig nagy területen elterjedt, lenyűgöző szépségű fenyő,
kékeszöld tűi lágyak, fésűsen állnak, lombozata különösen ráeső napfényben rendkívül megkapó látvány! Nagy, akár 40 méteres fává is megnő, a
szárazságot jól tűri. Parkok, kertek csodálatos szoliter dísze, de karácsonyfaként is kedvelt. Hosszúkás, hengeres, felálló tobozai kezdetben lilás színűek,
éretten barnák. Jó hidegtűrő, -25ºC hőmérsékleten sem károsodik. Elsősorban napos helyre ültessük, de kielégítően fejlődik félárnyékban is. 5a-8b
USDA-zóna
Komlógyertyán

Ostrya carpinifolia

3 850 Ft

5 450 Ft

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

Viburnum odoratissimum

3 450 Ft

3 450 Ft

Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távol-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es
magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna
Közönséges fagyal

Ligustrum vulgare

1 190 Ft

1 190 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.
Közönséges jázmin

Jasminum officinalis

3 250 Ft

3 250 Ft

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

Thuja occidentalis 'Miky'

2 950 Ft

2 950 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
Lady Stanley szíriai mályvacserje

Hibiscus syriacus 'Lady Stanley'

1 860 Ft

1 860 Ft

Thomas Jefferson (1801-1809-ig az USA elnöke) nagy kedvelője volt a mályvacserjéknek és a házának a kertjében sok fajta volt megtalálható. Talán
miatta is a Viktoriánus korabeli Amerika egyik legkedveltebb dísznövénye volt egészen a második világháborúig. Eredeti, természetes élőhelye DélnyugatKínában és Északkelt-Indiában található, de egy időben tévesen azt hitték, hogy a Közel-Keletről származik, innen a fajneve, a syriacus. A Washingtoni
Nemzeti Botanikus Kert, 1971-től 1988-ig tartó nemesítéseinek egyik remeke ez a fajta. Ennek a kiváló fajtának a fő erényei közé tartozik, a szép forma, jó
szárazságtűrés, hosszú virágzási időszak ( júniustól szeptemberig), ami kiváló nagyvárosi közterületi növénnyé teszi. A virága rózsaszínű, bíborvörös
kürtővel. Az egyik legszebb fajtája a nemzetségének, ami dupla rózsaszín virágainak köszönhető elsősorban. 6a USDA-zóna
Lapickás rekettye

Genista lydia

2 550 Ft

2 550 Ft

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

15. oldal

Cupressocyparis leylandii

2 350 Ft

2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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
Li kínai datolya

Ziziphus jujuba 'Li'

5 150 Ft

5 150 Ft

Egy újabb „rejtély-növény”, ugyanis teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem terjedt el, hiszen teljesen télálló és klímánk egyéb adottságai is
tökéletesen megfelelnek számára. A kínai datolya, mint neve is mutatja, Kínából származik, ahol már 4000 (!) évvel ezelőtt termesztették és ahol jelenleg
már 400 fölött van fajtáinak száma. Napjainkban Oroszországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Európában és az USA délnyugati részén is
számottevő mennyiségben termesztik. Az alapfaj termése kicsi, nem lédús, teljes érésben inkább cukrozott fűrészpornak tűnik, ez lehet az oka, hogy nem
sokan kívánták meg eddig nálunk. Nemesített fajtái viszont finomak, lében gazdagabbak, édesek, termesztésre tényleg érdemesek lennének, nem
utolsósorban gazdag C-vitamin tartalmuk miatt is. Az ázsiai kultúrákban teáját évezredek óta gyógyításra is használják, pl. torokfájás esetén. A növény
kezdetben kis kerekded cserje, majd kisebb fává is cseperedhet. Lombozata igen mutatós, viszonylag kis levelei csillogóan fénylő élénkzöldek. Virágai
kicsik, zöldessárgák, enyhén illatosak, késő tavasztól kora nyárig nyílnak. A késő tavaszi fagyok nem ártanak neki, mert lombfakadása is elég késői.
Termesztésére bármilyen átlagos adottságú terület megfelelő, sőt a szárazságot kifejezetten jól tűri! A ’Li’ az egyik legkorábban érő fajta, már augusztus
közepén szedhető. Gömbölyű termései zöldessárgák, nagy méretűek, elsősorban friss fogyasztásra ajánlhatók. Fája keskeny, felfelé törekvő, sűrűn ágas,
kissé tövises. 6a-9b USDA-zóna
Libanoni cédrus

Cedrus libani

4 550 Ft

4 550 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'

990 Ft

1 250 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.
Lombos fák, cserjék

Retkes József, Tóth Imre

4 000 Ft

4 000 Ft

Magical Vulcano korallberkenye

Photinia x fraseri 'Magical Vulcano'

3 450 Ft

3 450 Ft

A korallberkenyék elterjedt változatai mellett egy kifejezetten erős, bordós színűre szineződő fajta fűrészes levélszéllel. Korai kihajtása miatt védettebb
kertekbe javasolható, de ott ugyan úgy szoliterként is tartható, de sövénynek is nevelhető. 2-3 méter magas szabályos növekedésű bokorrá válik, de ügyes
kertészek könnyen nevelhetnek belőle egzotikus megjelenéű több törzsű kis fát is.
Magyallevelű díszegres

Itea ilicifolia

3 450 Ft

3 450 Ft

Levelei a magyaléra hasonlítanak, latin nevének második tagja, ilicifolia is erre utal, mert magyalszerű levelet jelent. Ágrendszere, illetve annak hajtásvégei
csüngők, amivel nagyon légies látványt ad a habitusának. Védett fekvést igényel. Legszebb a nyári időszakban, amikor 30-40 cm-es barkái beborítják a
növény, ilyenkor enyhe mézillatot ad környezetének! Az 1800-as évek végén, Nagy-Britannián keresztűl jutott Európába a közép-kínai Jangce-folyó
völgyéből. 8a-10a USDA-zóna
Magyaltölgy

Quercus ilex

17 500 Ft

23 500 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
Magyar kertek

Rapaics Raymund

21 000 Ft

21 000 Ft

A kertművészet Magyarországon A KÖZÉPKORI KOLOSTORKERT. A Közép-Duna medencéjének kertészete a római megszállás
évszázadaibanemelkedik ki a történelemelőtti ködös idők homályából, humanista tudósaink régihagyományok nyomán egyenesen Probus császárt ünneplik
mint a Szerémség elsőszőlőtelepítőjét. Ez azonban így nagy túlzás. A történelem hiteles adatai mástmondanak. Pannóniában, s itt is főként a
Szerémségben, miként messze nyugaton,Galliában, időszámításunk első századában olyan magas fokra emelkedett aszőlőtermesztés és a bortermelés,
hogy erős versenytársa lett a rómaibirodalomban az itáliai boroknak. Ekkor a római szőlőtulajdonosok nyomásáraDomitianus császár 92-ben a
határtartományokban, vagyis Galliában ésPannóniában, eltiltotta a szőlőtermesztést és sok helyen kivágatta aszőlőtöveket. A tilalmat csak Probus császár
oldotta fel. Ez is nagy cselekedet volt, megérdemli, hogy sohase felejtsük eh Kivált,mert a hagyományok szerint Probus császár életével is megfizette.
AureliusVidor, római történetíró, feljegyezte, hogy Probus császár a légiók pihenőkatonáival Galliában, Pannóniában és Mösiában szőlőt ültettetett. Másutt
pedigazt írja, hogy ez a császár, aki maga is a Szerémségben született és apjakertész volt, az Almus-hegyen szőlőskerteket telepíttetett katonáival. Ez276ban történt. A katonáknak azonban nem tetszett a békés kerti munka, sharagjukban agyonverték a császárt. Később is sokat szenvedett a pannóniai
szőlőtermesztés. Claudianus, rómaiköltő, versben énekelte meg a kvádoktól és markomanoktól felszabadítottPannóniát, ahol újra szőlőkkel ültették be a
szőke Ister hegyeit. A történelem hagyományai alapján bőven fakadnak a mondák forrásai. Mondákemlékeztetnek Pannónia gyümölcstermesztésére is.
Érdekes, hogy nemcsak itthon,hanem külföldön is. Például Franciaországban egész mondakör fejlődött a télikármánkörte pannóniai eredetéről. Francia
szakmunkákban olvashatjuk erről akörtéről, hogy Szent Márton vitte magával Sabariából, mikor 374-benmegválasztották Tours püspökének
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Magyarországi települések védett természeti
értékei

Dr. Tardy János

Eladási ár

Lista ár

9 000 Ft

9 000 Ft

Akifellapozza ezt a könyvet, színes csodákat lát: hatalmas méretű tölgyeket,fenyőket, varázslatos fasorokat, különleges alakú sziklákat, festői
szépségűtavakat, végtelenbe vesző rónákat, virágözönt és őszi lombkoronát, behavazottromokat. Hol vannak ezek a szépségek? Igen, mind itt van
Magyarországon!…Lehet, hogy pár száz métert kell kapaszkodni egy kaptárkőhöz, lehet, hogykilométereket kell gyalogolni egy orchideás rétig. A könyv
tanulsága szerintmegéri a fáradságot.
Mályvacserje

Hibiscus syriacus

1 450 Ft

1 450 Ft

2 350 Ft

2 350 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
Maya örökzöld mexikói tölgy

Quercus rysophylla 'Maya'

7 550 Ft

7 550 Ft

Mexikó északkeleti részéről származó örökzöld tölgy szelekciójának (1978-ban) eredménye, melyet a tavaszi hajtásainak bronzvörös színe különbözteti
meg az alapfajtól. Leveleinek mérete elérheti a 20-25 cm-t is elérheti, aminek feltétele, hogy forró nyarainkon ne hagyjuk kiszáradni a földjét, mert az
aszályos időszakokat rosszul tűri. Az egyik leglátványosabb örökzöldünk lehet! 7b-9b USDA-zóna
Meetings with remarkable trees

Thomas Pakenham

11 960 Ft

11 960 Ft

ThomasPakenham's bestselling book of tree portraits. With this astonishing collectionof tree portraits, Thomas Pakenham produced a new kind of tree book.
Thearrangement owed little to conventional botany. The sixty trees were grouped accordingto their own strong personalities: Natives, Travellers, Shrines,
Fantasies andSurvivors. From the ancient native trees, many of which are huge andimmeasurably old, to the exotic newcomers from Europe, the East and
NorthAmerica, MEETINGS WITH REMARKABLE TREES captures the history and beauty ofthese entrancing living structures. Common to all these trees is
their power toinspire awe and wonder. This is a lovingly researched book, beautifullyillustrated with colour photographs, engravings and maps - a moving
testimonialto the Earth's largest and oldest living structures.
'Mennyei kék' kékszakáll

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'

1 450 Ft

1 450 Ft

1-1,5 m-es, szürkészöld lombú, szárazságtűrő cserje. Aromás leveleinek széle enyhén fogazott. Mutatós sötétkék virágzatait augusztus-szeptemberben
hozza. A véletlennek köszönheti a létrejöttét a hibrid Caryopteris × clandonensis, mely Arthur Simmonds London közeli Clandon nevű településben lévő
kertjében 1930-ban történt. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő
csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki
legyen elégítve, ezért a kert egy napos, vagy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó
vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Caryopteris x clandonensis ’Heavenly Blue’ (’Mennyei kék’ kékszakáll) kifejezetten igénytelen növény, ezért a
telepítést követően gondozásra nem szorul.
6a-9b USDA-zóna
Mérgező növények - A Föld legmérgezőbb
növényeinek természetrajza

Elizabeth A. Dauncey – Sonny Larsson

9 562 Ft

9 562 Ft

"A kutatók általírt könyv mély és alapos tudományos ismereteket nyújt a Föld növényvilágánaklegádázabb fajairól, melyek nagy része halálos kimenetelű
mérgezéseket okozhat.Megmagyarázza a mérgező növények és más organizmusok - különösen az emberi szervezet- kölcsönhatását, és feltárja, hogy a
toxinok mily módon képesek gátolni atesti funkciók, szervek és szervrendszerek normális működését. -Ismerteti, miért termelnek a növények toxinokat -Leír
számtalan mérgező növényt, többek közt a nadragulyát, a gyűszűvirágot, amákot -Elmagyarázza evolúciójukat, túlélési stratégiájukat, fiziológiájukat
ésbiokémiájukat -Ismerteti a toxinok mérgezési mechanizmusait -A növényfajokat a toxinjaik által "célba vett" szervrendszerek (pl.szív, agy, gyomor) szerint
csoportosítva mutatja be -Bepillantást enged a mérgező növények orvosi, rituális és harcászati célúfelhasználásába -A növényi terminátorok pontos
beazonosítását több száz színes fotó és ábrasegíti Miért is érdemes megismerni e "gyilkos" növényeket? Elsősorbanazért, mert napjainkban virágzik az
alternatív gyógyászat, az otthoni kézműves"gyógyszerészet", és a házi praktikák is újra hódítanak - ígykülönösen fontos tisztában lenni azzal, hogy vannak
"halálosanmérgező" fajokat rejtő növénycsaládok, ugyanakkor érdekes módon ugyanezencsaládok más tagjai esetleg fontos szerepet játszanak az
élelmezésben.Véletlenül sem szabad tehát ezeket összekeverni egymással! Ebben nyújt óriásisegítséget ez az egyedülállóan látványos album.
Másodsorban pedig azért érdemesmegismerni e növényeket: mert a tudás nagyszerű dolog, a növényvilág titkaipedig lebilincselőek!"
Mexikói örökzöld tölgy

Quercus rysophylla

6 950 Ft

6 950 Ft

Északkelet-Mexikóból származó fa, nagyméretű, örökzöld leveleivel és meglepően jó fagytűrésével (mínusz 22 fokot gond nélkül elviselt!!!) az egyik
legizgalmasabb újdonság az örökzöld tölgyek kedvelőinek! Különösen szép látványt jelent, amikor tavasszal beborítja a növényt a friss, bordó levelek
tömege. 7a-9b USDA-zóna
Mexikói ráncoslevelű tölgy

Quercus rugosa

3 450 Ft

3 450 Ft

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

17. oldal

Acer campestre

3 850 Ft

3 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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
Mezőgazdasági növénytan

Dr. Turcsányi Gábor

3 600 Ft

3 600 Ft

Többet szeretne tudni a mezőgazdasági növények sejtjeinek, szöveteinek felépítéséről; a rendszertani egységekről; a növényföldrajzról és –ökológiáról? Bár
kiadványunk egyetemi tankönyv, erősen elméleti témájú, de haszonnal forgathatják a mezőgazdasági mérnökök, mezőgazdasági szakemberek is.
Miniatür sziklakertek

Izsáki Béláné - Dr. Terpó András

2 760 Ft

2 760 Ft

Akimár járt a hegyekben, azt biztosan megragadta a sziklás-köves helyeken élőtörpe havasi virágok káprázatos változatossága, ragyogó, élénk színei.
Ezekkertbe szelídített fajtáit, a természetes táj egy részét parányi helyeken, akárerkélyládában vagy cseréptálban létesített miniatűr sziklakertben a
közelünkbehozhatjuk. A szerző, aki maga is szenvedélyes kertész, a legkorszerűbb ismereteket ésgyakorlati tapasztalatai alapján ad útmutatást ahhoz,
hogy bárki megépíthesseminiatűr sziklakertjét. A területén - amely lehet virágcserépnyi vagy akársziklakertnyi is - télálló sziklahasadék-lakó, sziklakerti
növényekből,tűlevelű és lombos törpecserjékből, apró hagymás virágokból harmonikusegyüttest formálhat az olvasó a maga és környezete
gyönyörűségére. A hazai szakirodalomban elsőként megjelenő könyv 100 rajzot és 50 színes fotóttartalmaz.
Mirtuszlonc

Lonicera nitida

990 Ft

1 450 Ft

1 m magas felálló ágú örökzöld cserje. Hajtásai keresztben, átellenesen állnak. Fényes sötétzöld levelei hosszúkás-tojásdad alakúak. Párban lévő fehér
virágai májusban nyílnak. 7a USDA-zóna
Molyhos tölgy

Quercus pubescens

2 950 Ft

2 950 Ft

Őshonos tölgyfajtánk, mely a meszes talajú, szélsőségesen száraz területeken is jól megél. Megjelenése ilyen helyeken kissé görcsös, szabálytalan
törzsalakulású, ennél fogva kifejezetten érdekes megjelenésű fa. Szürkés lombja, barázdált kérge messziről mediterrán hangulatot sugároz, így ilyen
kertekbe való ültetése kifejezetten javasolható.
Nagy boroszlán-kutyatej

Daphniphyllum macropodum

25 500 Ft

25 500 Ft

Távol-Keletről (Japán, Korea, Kína) származó, kisebb örökzöld fává megnövő, igazi botanikai ritkaság! Rododendron emlékeztető örökzöld lombja, illetve
pirosas levélnyelei nagyon egzotikussá teszik a megjelenését. Sárgászöld, jelentéktelen virágai tavasz végén nyílnak, melyekből fekete bogyók érnek
őszre. Az egyik legszebb örökzöldünk lehet! 7b-10b USDA-zóna
Nagy díszfa és cserje lexikon

Boros Anikó - Illyés Csaba

3 540 Ft

3 540 Ft

Tisztelt Olvasó! Amit most a kezében tart, nemszakkönyv. Ez a könyv kertszerető, növényekkel szívesen foglalkozó embereknekszól, esetleg olyanoknak,
akik majd ezután válnak a kertészkedés rabjává, akikszabadidejükben kedvenc növényeik között bogarásznak, hosszú téli estéken azongondolkodnak,
hogy legújabban megálmodott növényüket a kertjük mely részébelehetne beilleszteni, hogyan lehetne az évről évre fejlődő és
változónövényegyüttesünkben a harmóniát megteremteni, önmaguk és növényeikelégedettségére. Változás. A természetben végbemenő változásokat, az
idő, azévszakok múlását leginkább a lombhullató növények mutatják. Ők kertünkkalendáriumai. Hol virágaikkal, hol lombjukkal, termésükkel,
levélszínükváltozásával, vagy épp lombtalan ágaikkal díszítve, mindig más és más arculatotkölcsönöznek kertünknek. Ebben a könyvben a lombhullató
fákról és cserjékrőlpróbálunk képet adni. Egy kis ízelítőt nyújtani népszerű, kedvelt, forgalombanlévő, beszerezhető növényekről, azok gondozásáról,
természetesen a teljességigénye nélkül. De ne feledjék! Kertünk akkor mutat igazán teljes képet, ha lombhullató,örökzöld, évelő, és egynyári növényeket is
tartalmaz. Ha nehéznek érzik ezekösszerendezését vagy elakadnak, forduljanak bátran szakemberhez,kerttervezőhöz, kertépítőhöz, de gyakran a
kertészeti árudában is tudnakönöknek segíteni, ahol a növényeket megvásárolják.
Nagy viráglexikon

Nagy Árpád - Szabó Péter - Balázs Erzsébet Hajdu Zsuzsanna

4 200 Ft

4 200 Ft

Kerti virágok A-tól Z-ig A dísznövényeknek megszámlálhatatlanul sok változata él környezetünkben.Így volt már a régmúlt időkben is, és reményeink szerint
mindaddig így lesz,amíg ember él a Földön. A sok gyönyörű növény is az emberi mivoltunk csodájáróltanúskodik, mindegyik a bennünk rejlő szeretet és
szépérzék egy-egymegnyilvánulása. A csodálatos fajtaválaszték, mely elkápráztat minketszépségével, több ezer év gyűjtő, nemesítő munkájának az
eredménye. Kertészlegyen a talpán az, aki kiismeri magát ebben a rengetegben. Ám ez a könyv nem tudományos célból íródott. Olvasóinknak tetsző
könyvetkívántunk készíteni, és reményeink szerint a gyönyörű növények bemutatásávalszép és jól felhasználható kiadvány születik. Szeretnénk az önök
segítségére lenni a kerti munkákban, továbbászeretnénk bemutatni a dísznövények két kisebb, de annál színesebb csoportjának- az évelő és az egynyári
növények - jellegzetes képviselőit.
Nagytermésű házi berkenye

Sorbus domestica

2 450 Ft

2 450 Ft

Már az ókorban, középkorban is szívesen fogyasztották. Az ókori görögöknek és a rómaiaknak is egy sokra tartott haszonfája volt. Az Alpoktól északra
erős berkenyepálinkát állítottak elő belőle, melyet hasmenés ellen fogyasztottak, de aszalva mézbe vagy édes borba is tették. Majdnem egész Európában
találkozhatunk vele, de a természetes élőhelye Dél-Európa és Közép-Európa déli része. 6b-9b USDA-zóna
Nagyvirágú pálmaliliom

Yucca filamentosa

1 950 Ft

Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak.
Navaho tüskétlen fekete szeder

Rubus fruticosus 'Navaho'

1 950 Ft

6a USDA-zóna

2 850 Ft

2 850 Ft

Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érőgyümölcsei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynekszüretelése
nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna
Nellie Stevens magyal
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3 150 Ft

3 150 Ft
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A ’Nellie R. Stevens’ egy vonzó hibrid az Ilex aquifolium és az Ilex cornuta szülőkkel. Nemzetségén belül nagylevelűnek számító változat,melynek levelei
fogazottak (2-3 fog oldalanként). Sűrű ágrendszer, kúpos forma jellemzi, de a nyírást jól tűri, így bármilyen formára alakítható az évek során. Ezen
tulajdonsága miatt magas, örökzöld sövényt is képezhetünk belőle.Kicsi zöldes-fehér virágai tavasszal (áprilisban) jelennek meg, de általában
nemfeltűnőek. Igazi díszértékét bogyószerű élénkvörös termései adják ősszel és télen. 6b-9b USDA-zóna
Nemes babér

Laurus nobilis

14 500 Ft

21 500 Ft

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

Alison R. Francis

3 780 Ft

3 780 Ft

Hogyan tegyük szebbé kerti növényeinket? A metszés egyike azoknak a kertészeti eljárásoknak,amelytől mindenki tart egy kicsit. Növényeink egészséges
fejlődéséhez mégisalapvetően fontos. A könyv bemutatja nekünk, hogy valójában nem olyan bonyolultdologról van szó. Igen ritka ugyanis, hogy komolyabb
problémát okoznánk egy nemmegfelelően végzett metszéssel. Az a célunk, hogy növényeink képesek legyenekminden energiájukkal egészséges
növekedésükre összpontosítani. Azt, hogy miért,mikor és hogyan metsszünk, ugyanolyan fontos tudnunk, mint azt, hogy milyenszerszámmal végezzük el
magát a vágást. E gondosan összeállított könyvsegítségével mindenféle növény gondozásával képesek leszünk megbirkózni.
Növénynevek enciklopédiája

Rácz János

0 Ft

0 Ft

A növények életünk fontos részét alkotják. Táplálékul szolgálnak, gyógyászati célra használjuk őket, nélkülözhetetlenek az iparban, sőt lakásunk, kertünk
díszei is lehetnek. A „Növénynevek enciklopédiája” 760 szócikkében 1030 növénynév eredetét, etimológiáját ismerteti, és összefoglalja a növényről a
legfontosabb tudnivalókat. A szócikk élén a vastag betűs növénynevek mellett rövid leírásuk szerepel, majd a növénynév latin megfelelője. A következő
részből megtudhatjuk, mikor jelenik meg a növénynév nyelvünkben, mely fontosabb növénytani munkák és szótárak említik, és hogyan jött létre magyar,
illetve latin szaknyelvi alakja. Számos vidékünk népnyelvi elnevezéseiről tájékozódhatunk, így például a búzavirág neve néhol kékvirág, égi virág vagy
imola. A szócikk középső része ismerteti a növény kultúrtörténetét, elterjedésének útját, továbbá bemutatja gazdasági jelentőségét is. Az általános
tudnivalók mellett, miszerint a bors Keletről származó fűszer, a len pedig az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye, számos érdekességről
olvashatunk. Megtudhatjuk, hogy a kávét valójában a kecskék szokatlan viselkedése nyomán fedezték fel, a ma néptápláléknak számító burgonyát eleinte
még ingyen sem akarták elvinni, vagy a komlót a IX. századtól használják fel a serfőzésben. A szerző több esetben utal azokra a szépirodalmi alkotásokra
is, amelyekben az adott növény szerepel. A szócikk befejező része a növény élettani hatását ismerteti. Így például gyógyászati célra használják a
csodabogyót erős gyulladáscsökkentő, érszűkítő tulajdonsága miatt. A legenda szerint Marcus Aurelius hadseregét nadragulyával mérgezték meg. A
padlizsán nemcsak sokféleképpen elkészíthető étel, hanem alacsony kalóriaértéke miatt fogyókúrás étrend részét képezheti. A néphit szerint afrodiziákum
az ananász és a koriander mellett a napraforgó, a spárga, sőt a zeller is. A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik többet szeretnének megtudni a növények
nevéről és magukról a növényekről. Hasznos ismeretanyagot jelent a botanikusok és a nyelvészek számára is. Rácz János nyelvész a magyar
növénynévkutatás elismert szakembere, rendszeresen jelennek meg cikkei a Magyar Nyelvőrben, számos szakkönyv szerzője, több évtizedes
kutatómunkájának eredményét foglalja össze a Növénynevek enciklopédiájában.
Növényszervezettan és növényélettan

Haraszty Árpád

5 000 Ft

5 000 Ft

A kötet egyetemi- és főiskolai hallgatók számárakészült tankönyv. A mű először 1953-ban jelent meg, azóta folyamatosan bővítik,aktualizálják tartalmát. A
tárgyalt nagyobb témakörök: sejttan; a növényitörzsfejlődés útja az egysejtűtől a soksejtű test kialakulásáig; a növényekszövettana, histologia; a növények
szervei, organographia; az élettér és azéletmód hatása a növények testszerveződésére; növényélettan, physiologia. Aszemléltető illusztráció fekete-fehér
rajzokból, és mikroszkóppal készültfotókból áll. A kötet végén részletes mutató található.
Numidiai jegenyefenyő

Abies numidica

8 950 Ft

8 950 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

3 250 Ft

3 250 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
Ohioi vadgesztenye

Aesculus glabra

1 950 Ft

2 450 Ft

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

19. oldal

Pyracantha 'Orange Charmer'

1 950 Ft

1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Eladási ár

Lista ár

Szinte mindenben az alapfajhoz hasonló növény, eltekintve az élénk narancs színű termésektől. 1,5, 2 méter magas, felálló, széles bokor, levelei
örökzöldek, kemény ágtövisei miatt gyakorlott kertészeknek ajánlható, azonban éppen ettől ideális határoló sövény. Nyugodtan kimondható, hogy jól
helyettesíti a kerítést is. Kissé védett fekvésbe ültessük. Varasodásra nem érzékeny.
Örökzöld bangita, Mediterrán bangita

Viburnum tinus

17 500 Ft

23 500 Ft

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

Kiss Marcell

4 800 Ft

4 800 Ft

Részletesútmutató kertünk örökzöld fenyőihez, fáihoz, cserjéihez, kiválasztásukhoz,gondozásukhoz Amit atisztelt olvasó most a kezében tart, nem
szakkönyv, nem hivatásos kertészeknekszól, hanem azoknak a laikus növény-felhasználóknak, akik örökzöld fenyőt, fát,vagy cserjét kívánnak ültetni. Eme
könyv ötletet, tanácsot szeretne adni amegfelelő faj vagy fajta kiválasztásához, ültetéséhez, vagy támpontot a mármeglévő növény beazonosításához,
felismeréséhez.
Örökzöld japán lonc

Lonicera japonica 'Halliana'

2 250 Ft

2 250 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 kúszó lonc

Lonicera crassifolia

2 950 Ft

2 950 Ft

Ritka, örökzöld, mindössze a pár centivel a talajszint fölött kúszó lonc fajta. Gyönyörű, a loncokra jellemző virágai sűrűn borítják megfelelő termőhelyen a
növényt. Árnyékosabb részeken ritkásabb a virágzása. Sziklakertekbe, zúzalékos kerti ösvények mentén, kövekkel kirakott támfalakba javasoljuk.
Örökzöld mirtuszlonc

Lonicera nitida 'Elegant'

1 450 Ft

1 450 Ft

1-1,5 m magas, sötétzöld lombú, örökzöld cserje. Alakja kezdetben mereven felálló, sűrű ágú, csúcsa és az oldalhajtások elegánsan ívesen bókolók.
Mattzöld levelei 5 cm nagyságúak, alakjuk hosszúkás. Illatos, szép fehér virágai május-júniusban nyílnak. Talajtakarásra, vagy alacsony nyírott sövénynek
kiváló!
6b USDA-zóna
Örökzöld szecsuáni fagyal

Ligustrum sempervirens

4 150 Ft

4 150 Ft

Egy igazi botanikai ritkaság Kína középső (Szecsuán, Jünnan), szuptrupusi hegyoldalairól. Élőhelyén akár 4-5 méteres példányai is ismertek, de kultúrában
ritkán nő meg 2 méteresnél nagyobbra. Egyre elterjettebb örökzöld fagyaloknál, mint fényes levelű fagyal, japán fagyal első ránézésre is a legnagyobb
eltérést a levelük méretében mutat, az említett fajokénál jóval kisebb (2-3 cm) és kerekded formájú levelei szokatlanul vastagabb húsúak, ami nagyon
egzotikus hatást ad a növénynek. Illatos virágai késő tavasszal, orgonaszerű bugákban nyílnak. Kiváló örökzöldünk lehet! 7b-9b USDA-zóna
Örökzöld trombitacserje

Bignonia capreolata

2 850 Ft

2 850 Ft

Az USA keleti-délkeleti részéről származó örökzöld kúszó, érthetetlen módon alig ismert nálunk, pedig hidegtűrése alapján az ország jelentős részén
ültethető lenne. Tavasszal nyílnak óriási tömegben, trombitaszerű, vörös virágai. 7a-10b USDA-zóna
Orvosi nyáriorgona

Buddleia officinalis

6 450 Ft

6 450 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

1 200 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.
Ostormén bangita, Ostorménfa

Viburnum lantana

1 490 Ft

1 490 Ft

A Viburnum lantana (Ostormén bangita, Ostorménfa), mint egy nagy természetes elterjedési területtel bíró európai faj, nagyon jól érzi magát nálunk az
egész ország területén. A májusi virágzást követően a nyár végére nagy mennyiségben érleli pirosas, később fekete terméseit, ami jelenti a fő díszértékét.
5a-9b USDA-zóna
Oszlopos japán fejestiszafa

Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'

4 750 Ft

4 750 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'

1 850 Ft

1 850 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.)

20. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Oszlopos tiszafa

Taxus baccata 'Fastigiata'

Eladási ár

Lista ár

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Ginkgo biloba

3 950 Ft

5 350 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
Paratölgy

Quercus suber

98 500 Ft

132 500 Ft

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

Parrotia persica 'Persian Spire'

3 550 Ft

3 550 Ft

Oszloposra fejlődő perzsa varázsfa fajta. Karcsú habitusa mellett érdekes bordós karimájú, élénkzöld leveleivel is díszít a nyári időszakban, ősszel azonban
csodálatos élénksárgára színeződik az egész fa. 5-6 méternél nem nő nagyobbra. Javasolható kisebb kertekbe, mint a kertet később sem kinövő fa, de
igazán szép szoliter növény egyéb helyeken is.
Pink Delight nyáriorgona

Buddleia davidii 'Pink Delight'

2 450 Ft

2 450 Ft

1,5-2 méter magasra növőlombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsötét rózsaszín 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 cmmagasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül
érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.
Pirosvesszős som

Cornus alba 'Sibirica'

1 450 Ft

1 450 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
Platánkérgű szamócafa

Arbutus x andrachnoides

25 000 Ft

32 500 Ft

A Nyugati szamócafa (Arbutus unedo) és a Görög szamócafa (Arbutus andrachne) természetes hibridje és ahogy az lenni szokott, mindkét szülőtől a
legjobb tulajdonságokat örökölte. Ott fordul elő a természetben, ahol a két szülő is jelen van, így Görögországban és Kis-Ázsiában, Törökország nyugati,
délnyugati területein. Nem csak egy egy ritkaságról van szó, hanem egy növénykölteményről is! Egy igazi szépség! 7b-9b USDA-zóna
Pompás kefevirág

Callistemon laevis

3 950 Ft

3 950 Ft

Nagyon népszerű, nagyon szép faja a kefevirágoknak. Késő tavasztól a nyár derekáig virítanak a hajtások végén a nagyon látványos piros színű, kefe alakú
virágzatok. 8b-9b USDA-zóna
pompás pálmaliliom

Yucca gloriosa

1 950 Ft

1 950 Ft

Törzset evelő pálmaliliomok egy ismert faja, mely hazánk teleinek viszonyait is jól tűri. Virágzat sokkal dúsabb, díszesebb, mint a nálunk megszokott kerti
pálmaliliom virágzata. Nagyobb sziklakertek értékes növénye lehet, de modern kertekben szoliter növényként, vagy dézsában is szépen mutat.
Porzós mini kivi

Actinidia arguta 'Nostino'

4 150 Ft

5 450 Ft

Akár 8 m magasra megnővő, lombhullató kúszónövény. Miutánfiatal korában érzékeny az erősebb hidegekre, ezért javasolt a tavaszitelepítése, vagy az
első télen száraz lombbal való takarása. Ültetés előttgondoskodjunk a támrendszerének kialakításáról, de masszívabb kerítésre is futtathatjuk.Nyári
öntözése, főleg aszályos időszakokban javasolt! Actinidia arguta Ken’s Red(Ken’s Red mini kivi) porzója. 6a-9b USDA-zóna
Puszpánglevelű japán magyal

Ilex maximowicziana var. kanehirae

1 750 Ft

1 750 Ft

Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő
kártevőjének(puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújthat a Japán magyal.Előnye
a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között,közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabba
szárazságtűrése, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövénynövény, illetve a Távol-Keleten kedvelt bonsai faj.
7a-9b USDA-zóna
Ragadós kőtörőcserje

Escallonia illinita

5 450 Ft

5 450 Ft

Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a3 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
érdemesegy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Kissé rgacsos leveleicurry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás
növénynekis kiváló! 8a-10a USDA-zóna

21. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Red Prince rózsalonc

Weigela 'Red Prince'

Eladási ár

Lista ár

2 550 Ft

2 550 Ft

Élénkzöld lombszínű, átlagos növekedési erélyű fajta, legfeljebb 1,5 m magas lesz, virágszíne igen szép sötétpiros! Különös értéke, hogy a nyár végén
intenzív másodvirágzása is van! Tavaszi fővirágzása május-júniusra esik. 6a-9b USDA-zóna
Remarkable Trees of the World

Thomas Pakenham

Rheingold orbáncfű

Hypericum inodorum 'Rheingold'

11 960 Ft

11 960 Ft

1 450 Ft

1 450 Ft

3 550 Ft

3 550 Ft

Élénkzöld lombú, 1 m magas lombhullató cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései.
Rising Star tiszafa

Taxus baccata 'Rising Star'

Alacsonyabb, oszlopos növekedésű tiszafa fajta. Levelei apróbbak, hajtásai rövidebbek, tavaszi időszakban élénkzöldek, de a téli lombszíne inkább
bronzos. Idősebb korára is 1,8-2 méter magasságot ér el. Jól használható alacsony sövény gyanánt, vagy kisebb kertekbe szoliter növényként is.
Royal Red nyári orgona

Buddleia 'Royal Red'

2 650 Ft

2 650 Ft

Az egyik legkeresettebb nyári orgona fajta. Nyár elejétől hosszú fürtökben nyílnak az illatos piros virágai, melyek vonzzák a szebbnél szebb lepkéket.
Virágzási ideje júniustól- szeptemberig tart. 2-3 méteres, közepes növekedésű lombhullató cserje. Napos helyre telepítsük. 6a-8b USDA-zóna
Rozannie babérsom

Aucuba japonica 'Rozannie'

1 950 Ft

1 950 Ft

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

Rosa 'The Fairy Pink'

1 450 Ft

1 450 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'

1 450 Ft

1 450 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

1 150 Ft

1 150 Ft

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

Buddleia x weyeriana 'Sungold'

2 450 Ft

2 450 Ft

2-3 méter magasra növőlombhullató 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
cmmagasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növénnyel szépen mutat.
Sárgalombú hólyagvessző

Physocarpus opulifolius 'Luteus'

2 450 Ft

2 450 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'

1 290 Ft

1 290 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

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

1 450 Ft

1 450 Ft

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

Leptospermum lanigerum

4 150 Ft

4 150 Ft

Az ausztrálok teafának hívják, amit a világ átvett tőlük,mert az európai telepesek tea helyettesítésére használták, a nemzetség bizonyos fajainakleveleiből
teát főztek. Ausztrália délkeleti részéről (Új-Dél-Wales, Victoria,Tasmánia) származó örökzöld cserje, mely kultúrában ritkán haladja meg a 3méteres
magasságot, de élőhelyén ismertek 15 m magas példányok is. 1-1,5 cm-es ezüstöslevelei puha ’szőrszálakkal’ borított innen a faj nevét jelentő
selymesmegnevezés. Illatos fehér virágai a nyár első felében beborítják az egésznövényt! Az ország hidegebb részein dézsás növényként érdemes tartani.
7b-9b USDA-zóna
Short Cuts to Great Gardens

Jonathan Edwards

10 040 Ft

10 040 Ft

Presentshundreds of expert tips, tricks, and techniques to help readers create anoutdoor landscape to suit their individual tastes, needs, and time and
moneyconstraints, providing helpful advice on low-maintenance planting, pruning,weeding, and more. 10,000 first printing.
Siberian Pearls pirosvesszős som

22. oldal

Cornus alba 'Siberian Pearls'

2 150 Ft

2 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Eladási ár

Lista ár

2–3 m magas, sűrű ágrendszerű, kompakt cserje. Legfőbbdíszértéke, télen élénkpirosra színeződő vesszői. Levelei ősszel karmazsinvörösszínben
pompáznak! Májusban nyíló virágaiból sötétkék termések fejlődnek. Kiválószoliterként, vagy sövényként is mutatós! Talajban nem válogat. 6a-8b USDAzóna
Small Spaces, Beautiful Gardens

Keith Davitt

8 280 Ft

8 280 Ft

Written by a 20-year veteran of landscape design and aimed at those withlimited space for a garden, this guide features 18 profiles of gorgeous smallgarden
paradises. Using step-by-step instructions, before-and-after photographsand detailed plans, landscape architect Keith Davitt offers tips and techniquesfor
creating the illusion of space through terracing, enlarging throughdividing and adding texture and colour.
Sofia babérmeggy

Prunus laurocerasus 'Sofia'

2 950 Ft

2 950 Ft

Alacsony növekedésű kis levelű, szabályos gömb formájúra fejlődő babérmeggy különlegesség. Fényes zöld, a megszokottnál jóval kisebb levelei széle
fogazott. Javasolható modern, kavicsozott felületeket használó kertekbe szoliterként, akár virágágyak közvetlen szomszédságába, vagy szépen mutat
dézsában is. Ökológiai igényei a babérmeggyéhez hasonlóak.
Sötétpiros bogyójú tűztövis

Pyracantha 'Mohave'

1 950 Ft

1 950 Ft

A Pyracantha 'Mohave' (Sötétpiros bogyójú tűztövis) az egyik legszebb piros termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna
Sötétrózsaszín virágú talajtakaró rózsa

Rosa 'Fairy Rood'

1 450 Ft

1 450 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'

2 150 Ft

2 150 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
Spirit örökzöld bangita

Viburnum tinus 'Spirit'

2 250 Ft

2 250 Ft

Suvenir bioszőlő

Vitis 'Suvenir'

1 950 Ft

1 950 Ft

Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkel. Érésiideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon
zamatosak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni)
a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Szárnyas kecskerágó

Euonymus alatus

1 850 Ft

1 850 Ft

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

Pittosporum heterophyllum

4 250 Ft

4 250 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
Széles levelű olajfagyal

Phillyrea latifolia

9 850 Ft

16 500 Ft

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

Elaeagnus x ebbingei

1 950 Ft

1 950 Ft

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

Vitex agnus-castus 'Latifolia'

3 150 Ft

3 150 Ft

A Vitex agnus-castus 'Latifolia' (Széleslevelű illatos barátcserje) liláskék virágzatai az alapfajéhoz hasonlók, illatosak, a különbség a levelekben van, e fajtáé
zömökebb, szélesebb. Kifejezetten jól tűri a szélsőségeket. 7a-9b USDA-zóna
Szép magyar kertek

Fráter Erzsébet – Kósa Géza

9 900 Ft

9 900 Ft

Botanikus kertek, arborétumok, kastélykertek Új, hiánypótló könyvetvehet kézbe az olvasó, egy olyan képes kiadványt, amelyet fellapozva a szépkertek
szerelmesei, a hazánk szépségei és értékei iránt érdeklődők szintemindent megtudhatnak a Kárpát-medence épített természeti örökségéről. A szerzőka
teljességre törekedve mutatják be 9 botanikus kert, 15 arborétum és 23kastélykert kialakulásának történetét, a tájépítészetben betöltött szerepét,
éslegfőképpen e kertek növénytani értékeit.
Szerb luc, Bosnyák szomorú luc

23. oldal

Picea omorika

5 650 Ft

5 650 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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
Tajvani korallberkenye

Photinia serrulata/serratifolia

4 450 Ft

4 450 Ft

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

Aucuba japonica 'Crotonifolia'

1 950 Ft

1 950 Ft

Az Aucuba japonica 'Crotonifolia' (Tarka levelű japán babérsom) sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje. 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. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre.
Ültetéskor
talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. 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. 7b-10a USDAzóna
Tarka levelű rózsalonc

Weigela 'Variegata'

1 950 Ft

1 950 Ft

Ívelt ágú, magas növésű, 2-3 m-es bokor, 6-10 cm-es, elliptikus sárgás-fehér tarka levelei aranysárgával szegélyezettek, tavasz végén tömegesen nyílnak
3 cm-es, harang alakú rózsaszín virágai. Az egyik legszebb lombhullató díszcserje! A téli fagyokra nem érzékeny. Közepes meszes talajon is jól fejlődik.
Zóna:5b
Tarka mirtuszlonc

Lonicera nitida 'Lemon Beauty'

1 490 Ft

1 490 Ft

Az örökzöld mirtuszlonc lassúbb növekedésű, valamivel kisebb termetű (kb. 1 méter magas), mutatós sárgatarka levelű változata. Finom ágú, felálló cserje,
hajtásai keresztben átellenesen állnak, szőrözöttek. 6b USDA-zóna
Tarkalevelű ezüstfa

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'

1 950 Ft

1 950 Ft

Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombozatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranysárga szegélyűek.
Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombozatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna
Tárnicslonc

Abelia 'Edward Goucher'

3 550 Ft

3 550 Ft

Gyorsan fejlődő fényes zöld lombozattal, és buja dús világosrózsaszín virágzattal rendelkező cserje. Dézsába is szépen mutat, de nyugodtan kiültethető,
kisebb kertek szoliter növénye is lehet, 1-1,2 méternél nem nő nagyobbra. Rózsaszín virágait szinte egész nyáron hozza, enyhébb teleken a lombozata
áttelel. Talajban nem válogat, szereti a meleg fekvésű jó vízellátottságú termőhelyeket. Ágai felfelé kezedenek fejlődni, maj lehajlanak, Az egymásra hajló
ágak alakítják ki majd a cserje szerkezetetét.
Tauruszi libanoni cédrus

Cedrus libani ssp. stenocoma

6 250 Ft

6 250 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
Tavaszi bangita

Viburnum x burkwoodii

3 150 Ft

3 150 Ft

A Viburnum x burkwoodii (Tavaszi bangita) egy kb 2 m-es télizöld cserje, melynek hajtásai barnán molyhosak. Porcelánfehér, de bimbóban rózsaszínű,
kellemes illatú virágai kerekded virágzatokban nyílnak március-áprilisban. Üde helyet kedvelő, szép díszcserje. 5b-9b USDA-zóna
Télálló citrom, vadcitrom

Poncirus trifoliata

1 650 Ft

1 650 Ft

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

24. oldal

Debreczy Zsolt

3 125 Ft

3 125 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Századunk"karriernövényei" a kaktuszok. Egzotikus a megjelenésük, bizarr aformájuk, szinte kimeríthetetlen az alakgazdagságuk, melyhez
szerencsésentársul igénytelenségük és kis helyigényük is. Talán egyetlen hátrányuk, hogyáltalában melegigényesek, a mi éghajlatunkon teleltetésük nem
egyszerű. Télirevédett hely kell számukra, amivel a kaktusztulajdonosok ritkán rendelkeznek.Ennek megoldására kínál újszerű lehetőséget a könyv írója.
Feltárja előttünk a"télálló", azaz hidegtűrő kaktuszok birodalmát, melyek - mintelnevezésük is jelzi - jól tűrik a hideget, nincs baj teleltetésükkel;tavasszal a
kertben a hó alól kibújva, korán hozzák új hajtásaikat. A szerzőelőször elvezet hazájukba, bemutatva előttünk meglepően gazdag alak-, színésformaváltozatosságukat, ahogy érdekfeszítő utazása során találkozott velük aSziklás-hegység vidékén, a hófödte hegycsúcsokon, a forró és száraz
fennsíkonés az óceán páradús partjain. Ezek után megtanít arra, hogy ezt a távoli, szépnövényvilágot - a kaktuszok sokféleségét és a velük társuló
agávékát éspálmaliliomokat is - miként hozhatjuk közelebb: kertjeinkbe, otthonunkba.Megismerhetjük igényeiket, termesztési és kezelési feltételeiket,
szaporításukmódját, elhelyezésük számos lehetőségét. Mindezt végül növényrendszertanitájékoztató zárja.
Télen is zöld kertek

Debreczy Zsolt – Csapody Vera

3 000 Ft

3 000 Ft

Örök tavasz a téli zúzmarás, kopasz kertben? - Nem, eznem túlzás! / Lehet a magyar tájakon télen is zöld kertet építeni? - Igen,mindenki megpróbálhatja! /
Élnek hazánkban vagy megtelepíthetők nagy számban olyannövények, melyek szélsőséges időjárásunkat elviselik vagy éppen kedvelik? -Valóban sok ilyen
van, e könyv tanúsága szerint csak a legfontosabb fajok számamintegy 800! / Lényeges a különbség a télen is zöld kertek növényei között? -Igen, ezért
most ismerkedjünk meg e csoportok jellemző bélyegeivel!
Téli jázmin

Jasminum nudiflorum

1 550 Ft

1 550 Ft

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

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

2 350 Ft

2 350 Ft

Az alapfajnál kisebb termetű, legfeljebb 2 m-es, edzett, tűrőképes cserje. Legfőbb díszértékét a téli hóban szinte világító neonrózsaszín vesszői adják. 6a9b USDA-zóna
Télizöld fagyal

Ligustrum ovalifolium

1 650 Ft

1 650 Ft

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

Philadelphus virginalis 'Natczhez'

1 450 Ft

1 450 Ft

2-3 méter magas, mereven felálló, később kissé felkopaszodó lombhullató cserje, Levelei 6-8 centi hosszúak hegyesek, A növény egy hibrid, amit a
huszadik század elején Victor Lémoine hozott létre a P. x lemoine és a P. nivalis 'Plenus' keresztezésével. Több hibridet is nemesítettek, melyek közös
jellemzője a telt virág. Ennek a fajtának a jelentősége is, bódítóan illatos virágaiban van, noha ez éppenséggel nem telt, inkább csak dupla virágú fajta. Házi
kertek, parkok kedvelt különleges virágú illatos növénye lehet.
Terpentin pisztácia

Pistacia terebinthus

2 950 Ft

4 250 Ft

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

Lonicera nitida 'Maigrün'

1 450 Ft

1 450 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'

1 950 Ft

1 950 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.
The Garden Book

Stefan Buczacki

19 200 Ft

19 200 Ft

John Hedgecoe, Patrick Taylor

12 560 Ft

12 560 Ft

Gardeningand more
The Spirit of the Garden

This collection of photographs shows the variety,beauty, eccentricity, and color of gardens around the world, from publicshowpieces such as the Alhambra
and Versailles to private gardens which reflectthe style and personal vision of their creators
Tömöttbokrú gömbölyded törpefenyő

Pinus mugo var. mughus

4 150 Ft

4 150 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'

4 550 Ft

4 550 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
Tonda Romana mogyoró

25. oldal

Corylus avellana 'Tonda Romana'

2 950 Ft

2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Ahogy neve is utal rá, olasz eredetű fajta, amit főleg Rómakörnyékén termesztenek. Népszerűségét annak köszönheti, hogy nagyon termékenyés kiváló
minőségű termést ad. Szeptember elején szüretelhetők a nagy, 2 cmátmérőjű, kerekded termései. Frissen és szárítva is (hosszan őrzi meg
aromáját)fogyasztható. Olaszországban széles körben használják süteményekben,édességekben. 6b-9a USDA-zóna
Törökmogyoró

Corylus colurna

1 850 Ft

1 850 Ft

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

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

2 450 Ft

2 450 Ft

Ritkán nő meg 1 m-nél magasabbra. A Photinia Red Robinnak egy törpe változata, melyre éppúgy jellemző, hogy felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje.
Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. 7a USDA-zóna
Törpe orgona

Syringa meyeri 'Palibin'

1 950 Ft

1 950 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
Törpe tarackos som

Cornus stolonifera 'Kelsey'

1 450 Ft

1 450 Ft

Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve
legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna
Trees

Hugh Johnson

11 000 Ft

11 000 Ft

'Trees' isan illustrated guide to more than 600 trees. The text sparkles with fact andfolklore, illuminating the subject with authority and enthusiasm.
Fullyupdated, it includes all the newest tree varieties and cultivars. A referencesection includes a guide to choosing trees for the garden.
Turkesztáni szil

Ulmus turkestanica

3 950 Ft

3 950 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
Tüskétlen kínai datolya

Ziziphus jujuba 'Thornless'

6 950 Ft

6 950 Ft

A legnépszerűbb kínai datolya fajták (Li, Lang, Huping,..) termésénel egy picit kisebb, de ízértéke semmivel sem marad tőlük, illetve nagy előnye az összes
többi fajtához képest, hogy tövisek hiányában sokkal könnyebben szüretelhető, sokkal szerethetőbb. 6b-9b USDA-zóna
Tűzpiros korallberkenye

Photinia fraseri 'Red Select'

2 450 Ft

2 450 Ft

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
Változékonylevelű illatcserje

Osmanthus heterophyllus

2 450 Ft

3 550 Ft

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

Alekszej Szmirnov

2 300 Ft

2 300 Ft

A szovjet botanikaprofesszor elsősorban a fiatalok, főleg atermészetkedvelő fiatalok számára írta nagyon érdekes ismeretterjesztő könyvét.Olvasóit
bevezeti a növények titokzatos, olykor különleges, néha szintemeghökkentő életébe. Számos érdekes példával bizonyítja be, hogy a növények
akörnyezethez való alkalmazkodás csodái, hiszen a sivatagokban, a sarkokon és atenger vizében egyaránt tökéletesen alkalmazkodnak környezetükhöz.
Rovarokat emésztenek,köveket utánoznak, vándorolnak, úszó pázsitot képeznek, kellemes vagykellemetlen illatot bocsátanak ki magukból, vörösre festik a
havat,rózsaszínűre a sót, és még sorolhatnánk különböző varázslataikat. Aszórakoztató könyvet rajzok és szellemes karikatúrák illusztrálják.
Vasfa, Kentucky kávéfa

Gymnocladus dioicus

6 950 Ft

6 950 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
Viking fekete berkenye

Aronia melanocarpa 'Viking'

1 850 Ft

1 850 Ft

Fénylő, sötétzöld lombozatú cserje, tavaszi hófehér virágzatait ehető, igen magas C-vitamin tartalmú, fekete bogyócsoportok követik. Lombozata ősszel
meseszép sötétvörösre színeződik! A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a
világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! A szívre és a keringési rendszerre különösen jó hatású! 3b-8b USDA-zóna
Világszép kertek

26. oldal

Catherine Holmes - Caroline Holmes

4 300 Ft

4 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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Ez a különlegesen szép fotóalbum a kertépítés és a kertművészet történetéttekinti át. Az ezeréves japán kerttől a huszadik század modern finn
parkjáigvégig járja a kertépítés stílusait, legnagyszerűbb példáit. Háromszáz művészifotó mutatja be a kertek mai állapotát: az alkirály kertjét Delhiben, az
angolparkokat, elénk varázsolja a francia királyok kastélyainak parkjait, avarázslatos olasz kerteket, amerikai milliomosok művészi parkjait.
Képekkelgazdagon illusztrált bevezető szövege bőséges áttekintést nyújt a különbözőkertépítési stílusokról.
Viráglonc

Kolkwitzia amabilis

2 490 Ft

2 490 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
Viveleg aranytarka ezüstfa

Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'

2 950 Ft

2 950 Ft

Kifejezetten feltűnő örökzöld cserje, melynek leveleiaranysárga szegélyűek és ezzel kitűnnek a zöld környezetből. Nagyon jól tűri azidőjárási szélsőségeket
is, ezért sokféleképpen hasznosítható, mint pl dézsásnövény, szoliter, de sövénynek is kiváló megoldást jelent! Erőteljesen felfelétörő ágrendszere jelenti a
legfeltűnőbb különbséget az általánosan elterjedtGilt Edge fajtától. 7a-9b USDA-zóna
Vörös császár selyemmirtusz

Lagerstroemia 'Red Imperator'

3 450 Ft

3 450 Ft

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

Monarda didyma

1 250 Ft

1 600 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 tölgy, Amerikai vörös tölgy

Quercus rubra

6 850 Ft

6 850 Ft

A Quercus rubra (Vörös tölgy) Nyugat-Európa parkjaiban gyakori látnivaló, amit szép őszi lombszíneződésének köszönhet. Észak-Amerika keleti feléből
származik, ahol nagyon fontos erdészeti faj, mert nagy fahozammal bír. 5a-9b USDA-zóna
Vörös virágú áljukka

Hesperaloe parviflora

2 850 Ft

2 850 Ft

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

Clerodendrum bungei

3 250 Ft

3 250 Ft

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

Quercus x hispanica 'Waasland'

8 750 Ft

11 850 Ft

A Quercus x hispanica, a paratölgy (Quercus suber) és a csertölgy (Quercus cerris) természetes hibridje, tehát a természetben is előfordul és a Waasland
fajtanév pedig abból adódik, hogy a Belgiumban lévő Waasland Arborétum szelekciójáról van szó. Egy gyönyörű, félörökzöld tölgyfáról van szó, melynek
levelei tölgyekhez képest szokatlanul keskenyek és karélyosak. Enyhe teleinken örökzöldként viselkedik és másik vonzereje, hogy kérge hasonlóan parás,
mint a paratölgyé (egyik szülő). Kiváló lenne közterületeken sorfaként, vagy parkjainkban szoliterként! 7a-9b USDA-zóna
White Profusion nyáriorgona

Buddleia davidii 'Withe Profusion'

2 450 Ft

2 450 Ft

1,5-2 méter magasra növőlombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúfehér 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 cmmagasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek
iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.
Wichita pekándió

Carya illinoinensis 'Wichita'

4 950 Ft

4 950 Ft

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

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

1 950 Ft

Nagyon sűrű hajtásrendszerű, laposan a talajon kúszó, legfeljebb 10 cm magas, ezüstöskék lombú értékes talajtakaró boróka.
Wonderful gránátalma

27. oldal

Punica granatum 'Wonderful'

1 950 Ft

4a-9b USDA-zóna

2 950 Ft

2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

Kaliforniában nemesítették és nem véletlenül kezd egyre nagyobb népszerűségnek örvendeni az őshazájában is, mint például a mediterrán-medence keleti
térségében. Izraelben az egyik legfontosabb fajta az új ültetvényekben. Nagy termései elérhetik az 1-1,5 kg-ot is és mind a szemnek, mind a szájnak is
minden igényt kielégít. 7b-10a USDA-zóna
x 'Triumphans' Piros virágú gyöngyvessző

Spiraea billardi

1 450 Ft

1 450 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
Zöld Torony oszlopos feketefenyő

Pinus nigra 'Green Tower'

5 250 Ft

5 250 Ft

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
Zsályalevelű szuhar

Cistus salvifolius

2 650 Ft

2 650 Ft

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

28. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

