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Terméknév

Latin név

Aleppói fenyő

Pinus halepensis

Eladási ár

Lista ár

3 150 Ft

3 150 Ft

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

Cedrus deodara 'Golden Horizon'

2 990 Ft

3 950 Ft

2 550 Ft

2 550 Ft

A himalájai cédrus maximum 1 m magas, csüngő habitusú, aranysárga lombú fajtája. Zóna:7a
Aranypettyes japán babérsom

Aucuba japonica 'Pepperpot'

Örökzöld cserje, fényes zöld levelekkel, melyeket sok apró,fényes arany folt borítja. A ’Pepperpot’ egy porzó változat, tehát bogyó nemterem rajta, ami
hasznos, ha gyerekek is használják a kertet. Az egyik legszebbárnyéktűrő örökzöldünk lehet és kiváló megoldást jelent sövénynek is! 7a-9b USDA-zóna
Aranysárga oszlopos tiszafa

Taxus baccata 'David'

3 250 Ft

3 250 Ft

A tiszafának egy oszlopos aranysárga árnyalatú változata,melynek színét zöld leveleinek sárga szegélye jelenti. 4-5 m-es magasságotkifejlett korában sem
haladja meg, így kiváló sövénynövény, de szoliterként ismegállja a helyét. 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.
Atlasz cédrus

Cedrus atlantica

2 950 Ft

3 950 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
Aztec Pearl mexikói narancsvirág

Choisya 'Aztec Pearl'

2 550 Ft

2 550 Ft

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

1. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Bíbor cserszömörce

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Eladási ár

Lista ár

2 950 Ft

2 950 Ft

Nagy termetű, igen látványos, sötét lilásvörös levelű bokor, lombja kihajtástól lombhullásig megtartja szép színét. Júniusi virágzását követően
vattacukorszerű, hatalmas lilásrózsaszínű terméspamacsai díszítik. Igényei az alapfajéval megegyezők. Rendkívül impozáns szoliter növény, az időnkénti
ifjító visszametszést erős, dús növekedéssel és csodálatos lombszínnel hálálja meg. 5a-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
Borvörös hólyagvessző

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'

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.
Bright Pink csüngő kefevirág

Callistemon viminalis 'Bright Pink'

2 550 Ft

2 550 Ft

A nemzetségének egyik legszebb és egyben legnébszerűbb fajának fényes rózsaszín (bright pink) virágú változata. Ausztrália keleti partvidékének
hegyoldalain él, patakpartok mentén, de ennek ellenére nagyon jó szárazságtűrő. Nálunk mint dézsás növényként okozhat sok örömet, mert májustól
szeptemberig nagy mennyiségben hozza egzotikus virágait. Hidegtűrése -10 Celsius fok körül van, ezért még a legvédettebb kertekben is ajánlatos téli
védelmet biztosítani számára a tél leghidegebb időszakaiban. 8b-9b USDA-zóna
Bright Star pálmaliliom

Yucca gloriosa 'Bright Star'

2 450 Ft

2 450 Ft

A Yucca gloriosa egy különleges fajtája, melynek színes levelei ezt a pálmaliliomot igazán díszessé tesszik. A növény virágzata is színesedik, a megszokott
dús fehér virágzat rózaszínes beütéssel jelenik meg. A növény annyira fagytűrő mint az alapfaj. Kiválóan mutat sziklakertekben, mediterrán kertekben.
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.
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

Juniperus chinensis 'Kaizuka'

4 450 Ft

5 450 Ft

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

Cedrus deodara 'Pendula'

4 950 Ft

4 950 Ft

1 950 Ft

1 950 Ft

Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna
Dústermésű kínai lilabogyó

Callicarpa bodinieri 'Dart's Profusion'

Az alapfajhoz hasonló, de még bővebben termő fajta. Védett, meleg, nem túl nedves talajú helyre ültessük.
Elegáns borostyán

Hedera helix 'Marginata Elegantissima'

6a USDA-zóna
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
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
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

2. oldal

Chamaerops humilis

9 850 Ft

9 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

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
Eve Price örökzöld bangita

Viburnum tinus 'Eve Price'

1 550 Ft

1 550 Ft

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

Berberis candidula 'Jytte'

1 850 Ft

1 850 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

Fehér szerelemvirág

Agapanthus umbellatus 'Albus'

3 250 Ft

3 250 Ft

Az afrikai liliom Dél-Afrikából származik, ahol nyíltgyepeket és sziklás helyeket foglal el, ezért hasonló körülményeket kellbiztosítani számára a kertben is.
Nálunk csak cserépben nevelhető, devállalkozó kedvűek nagyon védett sarkokban kipróbálhatják szabadföldben is. 8b-10a USDA-zóna
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
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.
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
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.
Genolia oszlopos babérmeggy

Prunus laurocerasus 'Genolia'

2 250 Ft

2 250 Ft

A közismert babérmeggy fajták igényeivel, és tűrőképességével rendelkező fényes örökzöld lombú díszcserje, ám növekedése kifejezetten oszlopos jellegű.
Felfelé törő ágai miatt kevésbé terebélyes, emiatt sokkal könnyebb térhatároló sövényként karban tartani. 2,5-3 méteres magasságot is eléri.
Gulfstream japán szentfa

Nandina domestica 'Gulfstream'

2 450 Ft

2 450 Ft

Kiváló megjelenésű örökzöld cserje, mely a lombkoronáján a világoszöldtől a bordóig az összes színárnyalatot felvonultatja, sőt őszi időszakban tovább
színeződnek a levelei. Napos helyen tömött dús koronát nevel, ami félárnyékos részeken kissé fellazul. 1 - 1,5 méter magas tojásdad bokorrá fejlődik.
Nyírható is, mely nyírás hatására tömörebb lombkornát fejleszt. Szoliter növénynek ajállható.
Hayward kivi

3. oldal

Actinidia chinensis 'Hayward'

4 550 Ft

4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

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
Himalájai bogyóspuszpáng

Sarcococca hookeriana

3 750 Ft

3 750 Ft

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

Trachycarpus takil

34 500 Ft

34 500 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
Ír borostyán

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

2 950 Ft

2 950 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 juhar

4. 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 kecskerágó

Euonymus japonicus

1 850 Ft

1 850 Ft

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

Calocedrus decurrens

3 500 Ft

3 500 Ft

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

Cupressus sempervirens 'Totem'

2 950 Ft

2 950 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
Karcsú oszlopos közönséges boróka

Juniperus communis 'Sentinel'

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
Kék atlasz cédrus

Cedrus atlantica 'Glauca'

2 750 Ft

2 750 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'

3 950 Ft

4 950 Ft

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

Cedrus deodara 'Feelin Blue'

2 950 Ft

3 950 Ft

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

Diervilla sessilifolia 'Butterfly'

2 450 Ft

2 450 Ft

Egy kompakt, sűrű ágrendszerű, legfeljebb 1-1,5 m magasranövő lombhullató cserje. Májusban megjelenő sárga virágai nyár végéig nyílnak,melyek
vonzzák a pillangókat és méheket! Ősszel a lombja narancsvörösre színeződik,míg télen vörösesbarna ágai jelentik a szépségét. 5a-9b USDA-zóna
Kínai enyvesmag

Pittosporum tobira

1 850 Ft

1 850 Ft

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

5. oldal

Evodia hupehensis

2 550 Ft

2 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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
Kolorádói jegenyefenyő

Abies concolor

5 950 Ft

5 950 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.
Kúszó enciánbokor

Solanum crispum 'Glasnevin'

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Genista lydia

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

Cupressocyparis leylandii

2 250 Ft

2 750 Ft

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

Cedrus libani

3 250 Ft

3 250 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
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

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Quercus ilex

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

Elaeagnus x ebbingei 'Maryline'

2 350 Ft

2 350 Ft

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

6. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Masztix pisztácia

Pistacia lentiscus

Eladási ár

Lista ár

2 250 Ft

2 250 Ft

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

Choisya ternata

2 350 Ft

2 350 Ft

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

Quercus rugosa

3 450 Ft

3 450 Ft

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

Nandina domestica 'Moon Bay'

2 450 Ft

2 450 Ft

Egy törpe változata a japán szentfának, mely idősebb korára 50-60 cm-es gömbbé fejlődik. Pirosas lombszíne adja fő díszítőértékét, de szabályos gömb
formája is mutatós. Ideális dézsás növény lehet, de kisebb kertekben akár szolterként, vagy vegyes cserjefoltokba, esetleg évelőágyakba is telepíthető.
Kisebb terekben modern formavilágú kertrészekbe is jól betervezhető.
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 levelű örökzöld bangita

Viburnum tinus 'Macrophyllum'

2 250 Ft

2 250 Ft

Az alapfajnál nem csak nagyobb levelével, de nagyobb termetével is különbözik. Sötét, örökzöld lombozatával, és tél végén nyíló nagy fehér virágzatával
érdekes színfoltja lehet minden kertnek. Szoliterként is ültethető, de nagyon jól társítható egyéb színes lombú cserjékkel, vagy akár telekhatárra is
javasolható átlátás kitakarására. 7b-9b USDA-zóna
Narancsszín levelű japán juhar

Acer palmatum 'Orange Dream'

2 950 Ft

2 950 Ft

Ez a viszonylag új fajta a színével tűnik ki a japán juharok közül. Tavasszal még csak a levelek szegélyén látható az élénk narancs szín, de ősszel szinte
sugárzik a narancssárga színével. A másik tulajdonsága, ami feltűnővé teszi, a világoszöld kérge, mintha soha nem akarnának beérni a hajtásai. Nagyon
ellenálló növény, származása ellenére jól tűri a forróságot is, de a legszebben félárnyékban fejlődik. A szakma nagy jövőt jósol ennek a fajtának! 6b-9b
USDA-zóna
Nellie Stevens magyal

Ilex 'Nellie Stevens'

2 150 Ft

2 150 Ft

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

Abies numidica

2 250 Ft

2 250 Ft

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

7. oldal

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Örökzöld kúszó lonc

Lonicera crassifolia

Eladási ár

Lista ár

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.
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
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 arizóna ciprus

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

3 450 Ft

3 450 Ft

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

Taxus baccata 'Fastigiata'

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Akebia quinata

4 150 Ft

4 150 Ft

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

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
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.
Perzsa varázsfa, Perzsafa

Parrotia persica

3 450 Ft

3 450 Ft

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

Arbutus x andrachnoides

Pompás kefevirág

Callistemon laevis

25 000 Ft

32 500 Ft

2 450 Ft

2 450 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
Prágai bangita

Viburnum 'Pragense'

2 150 Ft

2 150 Ft

2-3 m-es, széles, kerekded, örökzöld bokor. Hosszúkás, kissé ráncos levelei fényes sötétzöldek, tenyérnyi fehér virágernyői májustól tömegesen nyílnak. Jó
tűrőképességű, edzett növény, szoliternek és sövénynek is kiváló. 5b-8b USDA-zóna
Puszpánglevelű japán magyal

8. oldal

Ilex maximowicziana var. kanehirae

1 750 Ft

1 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév

Latin név

Eladási ár

Lista ár

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
Red Prince rózsalonc

Weigela 'Red Prince'

2 190 Ft

2 190 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
Rising Star tiszafa

Taxus baccata 'Rising Star'

3 550 Ft

3 550 Ft

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.
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
Sárgavesszejű tarackoló som

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

2 250 Ft

2 250 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
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'

1 650 Ft

1 650 Ft

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

Weigela 'Bristol Ruby'

2 650 Ft

2 650 Ft

2-3 m-es bokor, május-júniusban, nagyon dúsan nyílik, virágai sötétpirosak, gyakran van őszi utóvirágzása. Az egyik legjobb fajta! 5b-8b USDA-zóna
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

Szeldelt levelű orgona

Syringa x laciniata

2 290 Ft

2 290 Ft

Ázsiából származó hibrid orgonafaj, mely világoszöld lombszínével, légies ágstruktúrájával, érdekes mélyen szeldelt leveleivel keltheti fel érdeklődésünket.
Halványlila virágai tavasszal nyílnak dúsan a bokron, és rendkívüli illatorgiával jutalmazzák a kertbarátokat. 2 méter magasra nő, idősebb korában
elterebélyesedik ha hagyjuk. Javasolható, hogy a terasz 10-15 méteres környezetébe telepítsük, így biztosan érezhetjük majd illatát kint tartózkodáskor.
Széles levelű olajfagyal

Phillyrea latifolia

1 950 Ft

1 950 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 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
Szerb luc, Bosnyák szomorú luc

9. 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
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'

2 950 Ft

2 950 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.
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
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
Telt virágú japán boglárkacserje

Kerria japonica 'Pleniflora'

2 950 Ft

3 750 Ft

A Kerria japonica 'Pleniflora' (Telt virágú japán boglárkacserje) embermagasságú, világoszöld lombú cserje, kis pomponszerű, sárga virágai tavasszal
tömegesen nyílnak. 6a-9b USDA-zóna
Terpentin pisztácia

Pistacia terebinthus

2 950 Ft

4 250 Ft

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

Ligustrum japonicum 'Texanum'

2 250 Ft

2 250 Ft

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

10. oldal

Corylus colurna

1 850 Ft

1 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.
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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 télizöld fagyal

Ligustrum ovalifolium 'Nünü'

2 350 Ft

2 350 Ft

Alacsony termetű, 1-1,5 m-re növő, gazdag virágzású, sűrű télizöld cserje. Nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiváló. 6a-8b 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
Vasfa, Kentucky kávéfa

Gymnocladus dioicus

4 950 Ft

4 950 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
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
Virágos som

Cornus florida

3 450 Ft

3 450 Ft

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

2 550 Ft

2 550 Ft

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

2 950 Ft

2 950 Ft

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

Carya illinoinensis 'Wichita'

4 750 Ft

4 750 Ft

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

Latin név

Zöld Torony oszlopos feketefenyő

Pinus nigra 'Green Tower'

Eladási ár

Lista ár

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

1 950 Ft

1 950 Ft

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