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Díszfák Magyar név Méret Csomagolás
Csomagolás 

mérete

Bruttó 

Kisker ár

Acer ginnala Mandzsu juhar 60/80 konténer 2 liter 1200 Ft

Acer ginnala Mandzsu juhar 80/100 konténer 5 liter 2250 Ft

Acer platanoides Korai juhar 200/250 konténer 10 liter 3000 Ft

Carpinus betulus Gyertyán 80/100 konténer 2 liter 450 Ft

Carpinus betulus 'Columnaris Nana' Gyertyán 150/175 konténer 20 liter 10500 Ft

Corylus colurna Törökmogyoró 150/200 konténer 10 liter 3750 Ft

Liriodendron tulipifera Tulipánfa 80/100 konténer 5 liter 3750 Ft

Populus simonii 'Fastigiata' Kínai jegenyenyár 150/175 konténer 5 liter 1500 Ft

Quercus robur 'Fastigiata' Oszlopos kocsányos tölgy 250/300 konténer 35 liter 18000 Ft

Tilia cordata 'Greenspire' Kislevelű hárs 8/10 konténer 25 liter 8250 Ft

Tilia platyphyllos 'Orebro' Oszlopos nagylevelű hárs 250/300 konténer 30 liter 15000 Ft

Cserjék
Magyar név Méret Csomagolás

Csomagolás 

mérete

Bruttó 

Kisker ár

Actinidia chinensis 'Hayword' termős Kivi 40/60 konténer 3 liter 2700 Ft

Amelanchier canadensis Kanadai fanyarka 80/100 konténer 2 liter 1200 Ft

Aucuba japonica 'Variegata' Tarka levelű japán babérsom 40/60 konténer 4 liter 1800 Ft

Berberis media 'Red Jewel' Törpe ezüstös borbolya 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Berberis julianae Júlia borbolya 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Japán vérborbolya 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' Törpe vérborbolya 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Berberis thunbergii 'Carmen' Carmen vérborbolya 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Berberis thunbergii 'Erecta' Oszlopos borbolya 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' Oszlopos vérborbolya 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Berberis thunbergii 'Kobold' Törpe borbolya 20/30 konténer 1,5 liter 900 Ft

Berberis thunbergii 'Smaragd' Zöld levelű borbolya 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Berberis vulgaris Közönséges borbolya 30/40 konténer 1,5 liter 450 Ft

Berberis vulgaris 'Attropurpurea' Közönséges bordólevelű borbolya 30/40 konténer 1,5 liter 450 Ft

Buddleia alternifolia Korai nyári orgona 40/60 konténer 2 liter 675 Ft
Buddleia davidii 'Silver Anniversary' 

(Morning Mist) Nyári orgona 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Buxus microphylla 'Betlér' Lapított gömb alakú puszpáng 5/10 cserép 11x11 cm 600 Ft

Buxus sempervirens 'Albovariegata' Fehértarka puszpáng 30/40 konténer 5 liter 1800 Ft

Buxus sempervirens 'Aureovariegata' Tarka levelű puszpáng 20/30 konténer 2 liter 825 Ft

Buxus sempervirens 'Aureovariegata' Tarka levelű puszpáng 30/40 konténer 4 liter 1500 Ft

Buxus sempervirens 'Elegans' Sárgatarka puszpáng 30/40 konténer 7,5 liter 3000 Ft

Buxus sempervirens 'Graham Blandy' Oszlopos puszpáng 80/100 konténer 12 liter 4800 Ft

Buxus sempervirens 'Graham Blandy' Oszlopos puszpáng 100/125 konténer 12 liter 5250 Ft

Buxus sempervirens 'Graham Blandy' Oszlopos puszpáng 125/150 konténer 15 liter 6000 Ft

Buxus sempervirens 'Suffruticosa' Gömb puszpáng 10/20 cserép 11x11 cm 675 Ft

Buxus sempervirens 'Suffruticosa' Gömb puszpáng 10/20 konténer 1,5 liter 825 Ft

Campsis 'Tango' Trombitafolyondár 40/60 konténer 3 liter 1200 Ft

Caryopteris incana Kínai kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Caryopteris incana 'Weeping Form' Csüngő ágú kínai kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Caryopteris incana 'White Surprise' Fehértarka kékszakáll 30/40 konténer 2 liter 750 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu'® Kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' Angol kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Petit Blue' Angol kékszakáll 30/40 konténer 2 liter 675 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Summer Sorbet' Aranytarka levelű kékszakáll 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Sunny Blue' Sárga levelű kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Caryopteris x clandonensis 'Worchester Gold' Sárga levelű kékszakáll 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Celastrus Orlóci tarka Folyondár kecskerágó 100/125 konténer 3 liter 975 Ft

Chaenomeles japonica Japánbirs 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Chaenomeles japonica 'Crimson 'n Gold' Piros virágú japánbirs 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Cornus alba 'Aurea' Sárga levelű fehérsom 40/60 konténer 2 liter 600 Ft
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Cornus alba 'Kesselringii' Feketevesszejű som 60/80 konténer 2 liter 600 Ft

Cornus alba 'Kesselringii' Feketevesszejű som 80/100 konténer 3 liter 675 Ft

Cornus alba 'Spaethii' Sárgatarka levelű som 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Cornus mas Húsos som 80/100 konténer 5 liter 2250 Ft

Cornus mas Húsos som 100/150 konténer 7 liter 3000 Ft

Cornus stolonifera 'Flaviramea' Sárga vesszejű som 60/80 konténer 2 liter 525 Ft

Corylus avellana Közönséges mogyoró 80/100 konténer 3 liter 900 Ft

Corylus avellana 'Fuscorubra' Piros levelű mogyoró 40/60 konténer 3 liter 600 Ft

Corylus avellana 'Fuscorubra' Piros levelű mogyoró 40/60 konténer 1,5 liter 450 Ft

Corylus maxima 'Purpurea' Vérmogyoró 60/80 konténer 7,5 liter 2250 Ft

Corylus maxima 'Purpurea' Vérmogyoró 175/200 konténer 25 liter 6000 Ft

Cotinus coggygria Cserszömörce 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Cotinus coggygria 'Lilla' Törpe piros levelű cserszömörce 30/40 konténer 2 liter 2250 Ft

Cotoneaster 'Bella' Kúszó madárbirs 20/30 konténer 1,5 liter 450 Ft

Cotoneaster dammeri 'Streib's Findling' Kúszó, törpe madárbirs 20/30 konténer 1,5 liter 600 Ft

Cotoneaster divaricatus Madárbirs 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Cotoneaster horizontalis Kerti madárbirs 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' Fűzlevelű madárbirs 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' Fűzlevelű madárbirs 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Deutzia  x rosea Gyöngyvirágcserje 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Deutzia 'Dippon' Gyöngyvirágcserje 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Deutzia 'Pink Pompon' Rózsaszín teltvirágú gyöngyvirágcserje 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Deutzia 'Strawberry Field' Rózsaszín virágú gyöngyvirágcserje 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Deutzia scabra 'Candidissima' Érdeslevelű gyögyvirágcserje 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Diervilla sessilifolia 'Butterfly' Kénszínű sárgalonc 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Diervilla splendens Sárgalonc 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Euonymus alatus 'Compactus' Törpe szárnyas kecskerágó 60/80 konténer 7 liter 2700 Ft

Euonymus alatus 'Compactus' Törpe szárnyas kecskerágó 60/80 konténer 15 liter 3450 Ft

Euonymus alatus 'Compactus' Törpe szárnyas kecskerágó 80/100 konténer 15 liter 3750 Ft

Euonymus japonicus 'Albomarginatus' Fehértarka japán kecskerágó 40/60 konténer 5 liter 1200 Ft

Forsythia 'Maluch' Törpe aranycserje 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Forsythia 'Maree d'Or' Kúszó aranycserje 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Forsythia 'Maree d'Or' Kúszó aranycserje 60/80 konténer 20 liter 3000 Ft

Forsythia x intermedia 'Fiesta' Tarka levelű aranycserje 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Forsythia viridissima 'Weber's Bronx' Törpe aranycserje 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Forsythia viridissima 'Weber's Favorit' Törpe aranycserje 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Forsythia viridissima 'Weber's Favorit' Törpe aranycserje 60/80 konténer 18 liter 2700 Ft

Forsythia viridissima 'Weber's Favorit' Törpe aranycserje 100/125 konténer 25 liter 3000 Ft

Forsythia x intermedia 'Lynwood' Pompás aranycserje 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Forsythia x intermedia 'Mini Gold'/Floyor Aranycserje 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Forsythia x intermedia 'Törpe' Törpe aranycserje 40/60 konténer 5 liter 900 Ft

Hedera colchica 'Arborescens' Törpe kaukázusi  borostyán 40/60 konténer 3 liter 975 Ft

Hibiscus moscheutos Mocsári hibiszkusz 80/100 konténer 10 liter 2250 Ft

Hibiscus 'Chiffon Lila' Lila féltelt virágú mályvacserje 30/40 konténer 2 liter 675 Ft

Hibiscus 'Chiffon White' Fehér féltelt virágú mályvacserje 30/40 konténer 2 liter 675 Ft

Hibiscus syriacus sp. Mályvacserje 40/60 konténer 3 liter 600 Ft

Hibiscus syriacus sp. Mályvacserje 80/100 konténer 7 liter 1800 Ft

Hippophae rhamnoides Homoktövis (sarj) 60/80 konténer 7 liter 3000 Ft

Hippophae rhamnoides 'Hergo' Homoktövis 60/80 konténer 2 liter 1800 Ft

Hippophae rhamnoides 'Hergo' Homoktövis 80/100 konténer 5 liter 3750 Ft

Hippophae rhamnoides 'Leikora' Homoktövis 40/60 konténer 2 liter 1500 Ft

Hippophae rhamnoides 'Leikora' Homoktövis 60/80 konténer 2 liter 1800 Ft

Hippophae rhamnoides 'Pollmix' Homoktövis 60/80 konténer 2 liter 1800 Ft

Hippophae rhamnoides 'Pollmix' Homoktövis 60/80 konténer 3 liter 2700 Ft

Hippophae rhamnoides 'Pollmix' Homoktövis 60/80 konténer 5 liter 3750 Ft

Hippophae rhamnoides 'Zalatoj Pocsatok' Homoktövis 60/80 konténer 2 liter 1800 Ft
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Hippophae rhamnoides 'Zalatoj Pocsatok' Homoktövis 80/100 konténer 3 liter 2250 Ft

Hydrangea arborescens 'Annabelle' Fehér virágú hortenzia 40/60 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Diamond Rouge' Rózsaszín virágú hortenzia 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Kyushu' Bugás hortenzia 40/60 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Lime Light' Bugás hortenzia 40/60 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Magical Candle' Bugás hortenzia 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Magical Fire' Bugás hortenzia 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' Rózsaszín virágú hortenzia 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Hydrangea paniculata 'Unique' Bugás hortenzia 40/60 konténer 2 liter 1200 Ft

Jasminum fruticans Cserjés jázmin 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Kerria japonica Boglárkacserje 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Kerria japonica 'Golden Guinea' Boglárkacserje 60/80 konténer 2 liter 525 Ft

Kerria japonica 'Picta' Tarka levelű boglárkacserje 30/40 konténer 2 liter 525 Ft

Kerria japonica 'Picta' Tarka levelű boglárkacserje 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Kerria japonica 'Pleniflora' Teltvirágú boglárkacserje 60/80 konténer 2 liter 525 Ft

Kolkwitzia amabilis 'Maradco' Sárga levelű viráglonc 30/40 konténer 2 liter 675 Ft

Ligustrum ovalifolium Széleslevelű fagyal 60/80 konténer 2 liter 450 Ft

Ligustrum ovalifolium 'Aureum' Sárga levelű fagyal 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Ligustrum ovalifolium 'Sylvia' Széleslevelű fagyal 60/80 konténer 10 liter 1800 Ft

Ligustrum vulgare 'Lodense' Törpe fagyal 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Lonicera fragrantissima Illatos lonc 20/30 konténer 2 liter 525 Ft

Lonicera japonica 'Darts' Word' Piros levelű japán lonc 100/125 konténer 2 liter 1050 Ft

Lonicera japonica 'Halliana' Örökzöld japánlonc 100/125 konténer 2 liter 1050 Ft

Lonicera standishii var. Lanceata Télizöld lonc 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Lonicera tatarica 'Hack's  Red' Pirosvirágú tatárlonc 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Lonicera x heckrottii Húspiros lonc 100/125 konténer 2 liter 1050 Ft

Magnolia x soulangiana Nagyvirágú liliomfa 100/125 konténer 15 liter 9000 Ft

Mahonia aquifolium Kerti mahónia 20/30 konténer 1,5 liter 525 Ft

Pachysandra terminalis 'Green Carpet' Japán kövérke 30/40 konténer 1,5 liter 525 Ft

Paeonia suffruticosa Fás pünkösdirózsa 20/30 konténer 2 liter 2250 Ft

Parthenocissus quinquefolia Ötlevélkéjű vadszőlő 100/125 konténer 2 liter 900 Ft

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Tapadókorongos vadszőlő 40/60 konténer 3 liter 1200 Ft

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Tapadókorongos vadszőlő 60/80 konténer 3 liter 1500 Ft

Periploca graeca Görögtekercs 100/125 konténer 2 liter 975 Ft

Philadelphus coronarius 'Aureus' Jezsámen 40/60 konténer 2 liter 600 Ft

Philadelphus coronarius Jezsámen 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Philadelphus 'Natches' Jezsámen 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Philadelphus 'Albatre' Jezsámen 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Philadelphus x lemoinei 'Innocence' Teltvirágú jezsámen 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Philadelphus virginalis 'Schneestrum' Teltvirágú jezsámen 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Photinia x fraseri 'Red Robin' Korallberkenye 30/40 konténer 2 liter 2250 Ft

Physocarpus opulifolius 'Little Devil' Piros levelű hólyagvessző 40/60 konténer 2 liter 825 Ft

Physocarpus opulifolius 'Luteus' Sárga levelű hólyagvessző 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' Piros levelű hólyagvessző 60/80 konténer 2 liter 825 Ft

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' Cserjés pimpó 30/40 konténer 1,5 liter 450 Ft

Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' Cserjés pimpó 30/40 konténer 1,5 liter 450 Ft

Potentilla fruticosa 'Nana Alba' Törpe cserjés pimpó 20/30 konténer 1,5 liter 525 Ft

Pseudocydonia sinensis Kínai birs 100/125 konténer 2 liter 1500 Ft

Rosa  'Snowfield' Fehér telt virágú rózsa 20/30 konténer 1,5 liter 600 Ft

Rosa canina Vadrózsa 60/80 konténer 2 liter 450 Ft

Rosa 'Fairy Rod' Rózsa 20/30 konténer 1,5 liter 600 Ft

Rosa sp. Törzses Magastörzsű rózsa 30/40 konténer 10 liter 6000 Ft

Rosa sp., talajtakaró, szimpla fehér Rosa fajták 30/40 konténer 1,5 liter 600 Ft

Rosa sp., teahibrid fajták Bokorrózsa 40/60 konténer 5 liter 1500 Ft

Rosa 'The Fairy' Rózsaszín virágú törperózsa 20/30 konténer 1,5 liter 600 Ft

Salix purpurea 'Nana' Uráli csigolyafűz 60/80 konténer 2 liter 675 Ft

Spiraea betulifolia Nyírlevelű gyöngyvessző 30/40 konténer 1,5 liter 450 Ft

Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyöngyvessző 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Spiraea japonica 'Crispa' Japán gyöngyvessző 20/30 konténer 2 liter 525 Ft

Spiraea japonica 'Golden Princess' Aranylevelű gyöngyvessző 30/40 konténer 1,5 liter 525 Ft

Spiraea japonica 'Little Princess' Törpe japán gyöngyvessző 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Spiraea japonica 'Shirobana' Japán gyöngyvessző 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Spiraea prunifolia Teltvirágú szilvalevelű gyöngyvessző 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Symphoricarpos albus Fehér hóbogyó 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' Talajtakaró hóbogyó 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Symphoricarpos orbiculatus 'Magic Berry' Piros termésű hóbogyó 40/60 konténer 1,5 liter 450 Ft

Syringa meyeri 'Palibin' Palibin törpe orgona 30/40 konténer 2 liter 750 Ft

Syringa meyeri 'Palibin' Palibin törpe orgona 60/80 konténer 10 liter 3000 Ft

Syringa patula 'Miss Kim' Kis termetű orgona 10/20 konténer 2 liter 675 Ft

Syringa patula 'Miss Kim' Kis termetű orgona 30/40 konténer 2 liter 750 Ft

Syringa protolaciniata 'Kabul' Szeldelt levelű törpeorgona 30/40 konténer 2 liter 450 Ft

Syringa sweginzowii Hegyes levelű orgona 100/125 konténer 7,5 liter 1800 Ft

Tamarix gallica Francia tamariska 80/100 konténer 2 liter 450 Ft

Tamarix tetrandra Korai tamariska 80/100 konténer 2 liter 450 Ft

Tamarix tetrandra 'Huisdonk White' Fehér virágú tamariska 80/100 konténer 2 liter 750 Ft

Viburnum davidii Törpebangita 30/40 konténer 2 liter 900 Ft
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Viburnum 'Eskimo' Hólabda bangita 20/30 konténer 2 liter 750 Ft

Viburnum farreri 'Fiora' Korai bangita 30/40 konténer 2 liter 900 Ft

Viburnum opulus 'Roseum' Labdarózsa 60/80 konténer 2 liter 825 Ft

Viburnum plicatum 'Park Harvest' Redős bangita 20/30 konténer 2 liter 675 Ft

Viburnum 'Pragense' Prágai bangita 30/40 konténer 2 liter 750 Ft

Viburnum rhytidophyllum Ráncos levelű bangita 40/60 konténer 3 liter 1500 Ft

Viburnum sargentii 'Onondaga' Sargent bangita 20/30 konténer 2 liter 750 Ft

Viburnum trilobum 'Bailey's Compact' Háromkaréjú bangita 10/20 konténer 2 liter 675 Ft

Viburnum  x burkwoodii Tavaszi bangita 20/30 konténer 2 liter 675 Ft

Vitis aconitifolium Szeldelt levelű vadszőlő 100/125 konténer 3 liter 975 Ft

Weigela florida 'Alexandra' Bordó levelű rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Weigela florida 'Brigela' Tarka levelű rózsalonc 60/80 konténer 2 liter 600 Ft

Weigela florida 'Geel' Sárga levelű rózsalonc 30/40 konténer 2 liter 600 Ft

Weigela florida 'Kosteri Variegata' Tarka levelű rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Weigela florida 'Le Printemps' Rózsaszín virágú rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Weigela florida 'Nana Purpurea' Vöröslevelű törpe rózsalonc 30/40 konténer 2 liter 675 Ft

Weigela florida 'Newport Red' Piros virágú rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Weigela florida 'Pink Poppet' Rózsaszín virágú rózsalonc 30/40 konténer 2 liter 750 Ft

Weigela florida 'Red Prince' Piros virágú rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 525 Ft

Weigela florida 'Variegata' Tarka levelű rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 450 Ft

Weigela florida 'Wings of Fire' Rózsalonc 40/60 konténer 2 liter 750 Ft

Wisteria fajták Lilaakác 60/80 konténer 3 liter 2250 Ft
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Bruttó 

Kisker ár

Chamaecyparis pisifera 'Sungold' Aranyszínű szavára hamisciprus 20/30 konténer 5 liter 1500 Ft

Ginkgo biloba Páfrányfenyő 8/10 konténer 35 liter 22500 Ft

Ginkgo biloba termős Páfrányfenyő 40/60 konténer 3 liter 1200 Ft

Ginkgo biloba 'Tit' Páfrányfenyő 8/10 zsákos 47,5 liter 15000 Ft

Juniperus chinensis 'Amstrong Gold' Kínai boróka 15/20 konténer 2 liter 1800 Ft

Juniperus chinensis 'Blue Alps' Kínai boróka 30/40 konténer 5 liter 1800 Ft

Juniperus communis 'Repanda' Kúszó boróka 30/40 konténer 5 liter 2250 Ft

Juniperus communis 'Repanda' Kúszó boróka 40/60 konténer 7 liter 2250 Ft

Juniperus communis 'Sentinel' Kúszó boróka 30/40 konténer 2 liter 1500 Ft

Juniperus conferta 'Blue Pacific' Kék fövenyboróka 20/30 konténer 2 liter 975 Ft

Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' Henye boróka 30/40 konténer 5 liter 1500 Ft

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' Kék henye boróka 15/20 konténer 2 liter 1200 Ft

Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' Zöld henye boróka 20/30 konténer 5 liter 1500 Ft

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' Henye boróka 20/30 konténer 5 liter 1500 Ft

Juniperus squamata 'Blue Star' Kék csillag boróka 20/30 konténer 3 liter 1500 Ft

Juniperus squamata 'Blue Star' Kék csillag boróka 20/30 konténer 5 liter 2250 Ft

Picea glauca 'Conica' Cukorsüveg fenyő 30/40 konténer 5 liter 2250 Ft

Picea pungens (magonc) Ezüstfenyő 60/80 konténer 3 liter 1350 Ft

Pinus mugo 'Mughus' Törpefenyő 15/20 konténer 1,5 liter 1500 Ft

Pinus mugo 'Pumilio' Törpefenyő 20/30 konténer 5 liter 2700 Ft

Taxus baccata 'Fastigiata' Oszlopos tiszafa 40/60 konténer 3 liter 1050 Ft

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' Arany oszlopos tiszafa 40/60 konténer 5 liter 3000 Ft

Taxus baccata 'Zöld' Tiszafa 30/40 konténer 2 liter 1200 Ft

Thuja occidentalis 'Danica' Dán gömbtuja 10/20 konténer 5 liter 2250 Ft

Thuja occidentalis 'Mirjam' Törpe arany gömbtuja 15/20 konténer 2 liter 1800 Ft

Thuja occidentalis 'Smaragd' Smaragd tuja 20/30 konténer 2 liter 750 Ft

Thuja occidentalis 'Spiralis Mini' Spirál tuja 30/40 konténer 2 liter 2250 Ft

Thuja occidentalis 'Szőllösi' Oszlopos aranytuja 40/60 konténer 5 liter 2250 Ft

Thuja orientalis 'Aurea Nana' Törpe arany lombú keleti tuja 20/30 konténer 3 liter 1500 Ft

Thuja orientalis 'Lakatos' Sárga oszlopos tuja 40/60 konténer 3 liter 1200 Ft

Thuja orientalis 'Lakatos' Sárga oszlopos tuja 40/60 konténer 5 liter 2250 Ft

X Cupressocyparis leylandii Leyland ciprus 80/100 konténer 3 liter 1500 Ft

X Cupressocyparis leylandii 'Márta' Leyland ciprus 80/100 konténer 7 liter 3000 Ft

X Cupressocyparis leylandii 'Vito' 100/125 konténer 15 liter 6750 Ft

Jelmagyarázat/Abbreviations/Zeichenerklärung/:

6/8-8/10: sorfák 1 m magasan mért 

törzskerülete cm-ben/ Trunk girth in 1m 

height in cm / Stammumfang in 1 m Höhe 

in cm/ Copaci, diamaetrul la trunch

10/20-250/300: Magasság cm-ben / Height in cm / Höhe in cm/marimea in cm
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Magasság, 

habitus
Levél Lombszín Virágszín Virágzási idő Termés

Egyéb (ehető 

termés, mérgező 

stb.)

5-8 m háromkaréjos zöld,ősszel lilásvörös fehér február ikerlependék

5-8 m háromkaréjos zöld,ősszel lilásvörös fehér március ikerlependék

20-25 m ötkaréjú zöld, ősszel élénksárga sárgászöld május ikerlependék

2-3 m hosszúkás élénkzöld, ősszel sárga jelentéktelen április,egylaki makk

20-25 m hosszúkás élénkzöld, ősszel sárga jelentéktelen április,egylaki makk

15-20 m visszástojásdad zöld barkavirágzat február makk

30-40 m karéjos zöld, ősszel aranysárga zöldessárga

szív alakú zöld sárga július

Magasság, 

habitus
Levél Lombszín Virágszín Virágzási idő Termés

Egyéb (ehető 

termés, mérgező 

stb.)

5-6 m tojásdad zöld fehér augusztus barna, ehető

3-6 m tojásdad zöld fehér április-május

2-3 m hosszúkás sárgatarka jelentéktelen piros bogyó

1 m hosszúkás zöld, fonákja fehér aranysárga május

2-3 m lándzsás zöld, ősszel piros aranysárga június kékesfekete bogyó tövises

1-1,5 m tojásdad vagy kerek piros aranysárga május piros bogyó

0,3-0,5 m tojásdad vagy kerek barnásvörös aranysárga május piros bogyó

2 m tojásdad vagy kerek piros aranysárga május piros bogyó

1-1,5 m tojásdad vagy kerek piros aranysárga május piros bogyó

1-1,5 m tojásdad vagy kerek sötétvörös sárga április-május piros

50-60 cm apró ovális piros aranysárga április piros bogyó magyar szelekció

1-1,5 m tojásdad vagy kerek zöld aranysárga május piros bogyó

1-1,5 m tojásdad vagy kerek zöld aranysárga július piros bogyó

1-1,5 m tojásdad vagy kerek zöld aranysárga július piros bogyó

2-4 m keskeny lándzsás sötétzöld liláskék bugavirágzat június-szeptember toktermés lehajló ágvég

1-2 m lándzsás ezüst-szürke fehér július-október toktermés kompact

0,6-0,8 m kerekded sötétzöld sárgászöld apró április-május barna tok

4-6 m kerekded fehértarka sárgászöld apró április-május barna tok

1-2 m kerekded sárgatarka sárgászöld apró április-május barna tok

1-2 m kerekded sárgatarka sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded sárgatarka sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded örökzöld sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded örökzöld sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded örökzöld sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded örökzöld sárgászöld apró április-május barna tok

1 m kerekded örökzöld sárgászöld apró április-május barna tok

5-10 m páratlanul szárnyaltan összetettzöld narancssárga július hüvely

1-1,5 m lándzsa,fogazott sötétzöld liláskék szeptember-október

0,8-1,0 m lándzsa,fogazott sötétzöld,szürkén szőrös kék július-szeptember csüngő hajtásrendszer

0,8-1,0 m lándzsa,fogazott fehértarka liláskék július-szeptember felálló hajtásrendszer

0,5-1,0 m ovális fakózöld sötétkék augusztus-szeptember oszlopos növekedésű

1 m lándzsa,fogazott szürkészöld sötétkék augusztus-szeptember sűrű,szétálló ágú hajtásrendszer

0,5-0,7 m lándzsa,fogazott fényeszöld sötétkék augusztus-szeptember oszlopos hajtásrendszer

0,8-1 m lándzsa,fogazott sárgatarka kék augusztus-október

0,5-0,6 m lándzsa,fogazott sárgászöld kék augusztus-szeptember

0,8-1 m lándzsa,fogazott aranysárga kék augusztus-szeptember

1 m tojásdad sötétzöld piros március sárga gömb

1 m tojásdad sötétzöld piros március sárga gömb

2 m tojásdad kékeszöld, ősszel kárminpiros bogyó
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2 m tojásdad kékeszöld, ősszel kárminpiros bogyó

2 m tojásdad kékeszöld, ősszel kárminpiros bogyó

1,5-2 m tojásdad zöld, aranysárga szegéllyel fehér bogyó

4-6 m tojásdad fényeszöld, ősszel sárga apró sárga április piros bogyó ehető

4-6 m tojásdad fényeszöld, ősszel sárga apró sárga április piros bogyó ehető

1,5-2 m tojásdad zöld sárgásfehér július fehér bogyó

3-5 m visszástojásdad zöld barkavirágzat március makk

3-4 m visszástojásdad vörös barkavirágzat március makk

3-4 m visszástojásdad vörös barkavirágzat március makk

3-5 m kerekded,fűrészes bíbórvörös kihajtáskor barkavirágzat május makk ehető

3-5 m kerekded,fűrészes bíbórvörös kihajtáskor barkavirágzat október makk ehető

3-4 m kerekded zöld, ősszel narancssárga színes buga május apró tok

0,8-1 m kerekded bíbórvörös vörös buga július apró tok

kúszó elliptikus örökzöld fehér május-június piros bogyó

kúszó tojásdad örökzöld fehér június piros bogyó

0,4-0,6 m tojásdad sötétzöld, ősszel narancsvörösfehér május korallpiros bogyó

kúszó hosszúkás sötétzöld fehér május-június piros bogyó

0,2-0,4 m tojásdad örökzöld fehér május piros bogyó

1,0-1,5 m hosszúkás zöld rózsaszín,bimbóban kárminpirosmájus-június bugavirágzat

1 m tojásdad zöld, ősszel vörös piros papsapka alakú

1 m tojásdad zöld, ősszel vörös piros papsapka alakú

1 m tojásdad zöld, ősszel vörös piros papsapka alakú

tojásdad örökzöld, tarka levél narancsvörös, papsapka alakú

0,5 m hosszúkás zöld sárga március tok

0,6 m hosszúkás zöld sárga március tok

0,6 m hosszúkás zöld sárga április tok

0,3-0,5 m hosszúkás zöld sárga március tok

2-3 m hosszúkás zöld sárga március tok

2-3 m hosszúkás zöld sárga március tok

2-3 m hosszúkás zöld sárga március tok

kúszó hosszúkás hegyes sötétzöld sárga szeptember gömbölyded

2-3 m karéjos zöld június tok

2-3 m karéjos zöld lila június tok

2-3 m karéjos zöld fehér június tok

2-3 m karéjos zöld fehér május tok

2-3 m karéjos zöld fehér május tok

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

1,5-3,0 m lándzsás zöld jelentéktelen március-április narancssárga bogyó ehető termés

3-5 m lándzsás zöld jelentéktelen narancssárga bogyó ehető termés

3-5 m lándzsás
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3-5 m lándzsás zöld jelentéktelen narancssárga bogyó ehető termés

1-1,5 m elliptikus zöldessárga krémfehér június tok

1-1,5 m elliptikus zöld fehér-rózsaszín-bordójúlius-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad zöld fehér julius-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad zöld fehér-rózsaszín június-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad június-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad június-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad zöld sötét rózsaszínű július-szeptember tok

1,5-2,5 m tojásdad zöld fehér augusztus tok

1-2 m hosszúkás örökzöld sárga június-augusztus

2-3m hosszúkás világoszöld sárga február-március

2-3m hosszúkás világoszöld sárga február-március

1-1,5 m hosszúkás zöld, fehér szegéllyel sárga április

1-1,5 m hosszúkás zöld, fehér szegéllyel sárga április

2,5-3 m hosszúkás élénkzöld sárga április

2-3 m hosszúkás sárga rózsaszín június

lándzsás

5-8 m lándzsás sárgaszélű

lándzsás

2-3 m elliptikus szürkészöld, fehér szegéllyelsárgásfehér június

2-3 m hosszúkás zöld, később pirosas levél piros-fehér június fekete bogyó örökzöld

6 m tojásdad télizöld fehér június fekete bogyó

1 m

3-5 m hosszúkás tojásdad zöld bíbor-rózsaszín május világospiros bogyó

2-3 m hosszúkás,elliptikus zöld vörös-sárga június lombhullató

3-5 m visszás tojásdad zöld kívül vöröses, belül fehéráprilis

1-2 m páratlanul szárnyalt zöld sárga május

0,2-0,4 m erősen fogazott

2 m kétszeresen szárnyalt zöld rózsaszín május

8-10 m ujjasan összetett zöld, ősszel vörös jelentéktelen június-július kékesfekete bogyó

8-10 m karéjos zöld, ősszel narancsvörös jelentéktelen június-július kékesfekete bogyó

8-10 m karéjos zöld, ősszel narancsvörös jelentéktelen június-július kékesfekete bogyó

8-10 m lándzsás zöld piros május

3 m tojásdad zöld fehér május

3 m tojásdad zöld fehér június

3 m tojásdad zöld fehér július

3 m tojásdad zöld fehér július

3 m tojásdad zöld fehér szeptember

3-5 m ovális tavasszal pirosas, később fényeszöldfehér június almatermés örökzöld

3-4 m karéjos sárga krémsárga június lombhullató

3-4 m

0,6-0,9 m tenyeresen összetett zöld fehér június-szeptember

0,8-1 m szeldelt zöld sárga június tok

0,3-0,5 m szeldelt zöld sárga június tok

páratlanul szárnyalt zöld június-szeptember csipkebogyó ehető termés

páratlanul szárnyalt zöld

0,3-0,5 m páratlanul szárnyalt fényes sötétzöld rózsaszín június-szeptember csipkebogyó ehető termés

páratlanul szárnyalt zöld június-szeptember csipkebogyó ehető termés

páratlanul szárnyalt zöld június-szeptember csipkebogyó ehető termés

páratlanul szárnyalt zöld június-szeptember csipkebogyó ehető termés

0,7-0,9 m páratlanul szárnyalt fényes sötétzöld világos rózsaszín június csipkebogyó ehető termés

1-2m hosszúkás zöld barna barka március

1,5 m lándzsás

0,6-0,8 m lándzsás zöld rózsaszín július tok

0,6-0,8 m lándzsás zöld rózsaszín június tok

0,3-0,4 m lándzsás zöld halványrózsaszín június tok

1 m lándzsás zöld rózsaszín, fehér július tok

1,8-2,4 m ovális zöld,ősszel narancs-vörös fehér,telt április-május csontár

1 m kerekded zöld fehér június piros bogyó

1-1,5 m szívalakú zöld lilásrózsaszín május-október tok

1-1,5 m szívalakú zöld lilásrózsaszín május-október tok

1,5-2 m hosszúkás zöld lila május tok

1,5-2 m hosszúkás zöld lila május tok

1,5-2 m szeldelt zöld lila május tok

2-3 m ovális zöld lila május tok

3-5 m pikkelyszerű világoszöld halványrózsaszín június-augusztus tok

3-5 m pikkelyszerű élénkzöld rózsaszín május tok

3-5 m pikkelyszerű élénkzöld fehér június tok

1-1,5 m megnyúlt tojásdad sötétzöld fehér április-május metálkék bogyó termés mérgező,örökzöld
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0,5-1 m,bokrostojásdad fényeszöld fehér május bogyószerű termés mérgező,örökzöld

korai bogyószerű

3-4 m karéjos zöld fehér május nincs

1,5-2,0 m tojásdad,erezett sárgászöld,pirosas vég fehér május-június bogyószerű

2-3 m tojásdad,erezett,átellenes sötétzöld,ráncos rózsaszín június-július bogyószerű örökzöld

3-4 m hosszúkás örökzöld sárgásfehér május fekete bogyó

2 m tojásdad zöld, sárgás rajzolattal sarge bogyószerű

1-1,5 m,kompactháromkaréjú világoszöld,ősszel bordó fehér április-május bordó bogyó örökzöld

10-15 m szeldelt zöld jelentéktelen július-augusztus sárga bogyó

1,0 m hosszúkás piros rózsaszín június

1,5-2,0 m hosszúkás zöld, levélszél tarka-sárga sötét-vörös június napégésre nem hajlamos

sárga

2-3 m hosszúkás tarka rózsaszín május

2 m hosszúkás zöld rózsaszín május normál

0,8-1,0 m hosszúkás feketéspirossas lilásrózsaszín május-június gyenge bokros növekedés

2-3 m hosszúkás zöld sötétvörös június,október

0,4 m hosszúkás zöld rózsaszín május,augusztus compact bokor

1,0-1,5 m hosszúkás sötétzöld piros április-május, szeptember normál

1,2-1,6 m hosszúkás levélszél zöldessárga fehér-rózsaszín május-június,augusztus-szeptember sűrű bokros

1,0-1,5 m hosszúkás pirosas-rózsaszín,ősszel vörösrózsaszín május-június kompact növekedés
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Magasság, 

habitus

Levél Lombszín Virágszín Virágzási idő Termés

Egyéb (ehető 

termés, mérgező 

stb.)

60-80 cm pikkelylevél sárgászöld arany gömb alakú toboz

15-20 m karéjos zöld jelentéktelen május-június zöld bogyó

15-20 m karéjos zöld jelentéktelen május-június zöld bogyó

15-20 m karéjos zöld jelentéktelen május-június zöld bogyó

Török Rózsa

0,3-0,4 m pikkelylevél szürkészöld kúszó tobozbogyó

0,3-0,4 m pikkelylevél szürkészöld kúszó tobozbogyó

kúszó tűlevél kékeszöld kék f tobozbogyó

pikkelylevél henye tobozbogyó

kúszó ár alkú zöld henye tobozbogyó

henye tobozbogyó

30-40 cm tűlevél kék kék c tobozbogyó

30-40 cm tűlevél kék kék c tobozbogyó

1-2 m tűlevél zöld cukor toboz

ezüst

1-2 m tűlevél zöld törpe apró barna toboz

3-5 m lándzsás zöld oszlo piros bogyó

0,5 m pikkelylevél zöld spirá toboz

KKD állomány oszlo

1-1,5 m pikkelylevél sárga törpe toboz

sárga

15-20 m pikkelylevél zöld leyla toboz

15-20 m pikkelylevél zöld leyla toboz
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Felhaszn.terület: 

szoliter,sövény, 

talajtakaró, kapaszkodó

Hosszú leírás: fényigény, vízigény, talajigény....

szoliter Napos,félárnyékos hely,nedves,termékeny talaj

szoliter Napos,félárnyékos hely,nedves,termékeny talaj

sor és parkfa Közepes vízigényű, fényigényes, talajjal szemben nem igényes

sövény, szoliter, parkfa Fényigényes, tápdús, üde talajt igényel

sövény, szoliter, parkfa Fényigényes, tápdús, üde talajt igényel

szoliter, sorfa Fény- és melegigényes, mérsékelten szárazságtűrő

sorfa, parkfa

Felhaszn.terület: 

szoliter,sövény, 

talajtakaró, kapaszkodó

Hosszú leírás: fényigény, vízigény, talajigény....

futó Napos, meleg fekvésbe, jó vízellátású, mészmentes talajt igényel

szoliter Napos helyre, üde, jó vízellátású talajt igényel

szoliter, télikert Félárnyékos helyet igényel, közepesen vízigényes, fagyérzékeny

szoliter, sziklakert Napos, félárnyékos fekvés, jó szárazságtűrő

sövény, cserjecsoport Igénytelen

sövény, cserjecsoport Napos fekvést igényel, talajban nem válogat

sövény, sziklakert Fányigényes, közepesen vízigényes, talajban nem válogat

sövény, cserjecsoport Fényigényes, száraz levegőt jól tűri

sövény, cserjecsoport

szoliter, sövény Napos fekvést igényel, mérsékelten szárazságtűrő

sövény, sziklakert Jó talajt, napos, világos helyet szeret

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport

szoliter,kisebb cserjecsoport Fényigényes, közepesen vízigényes, talajban nem válogat

szoliter, cserjecsoport Fényigényes, jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt igényel

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert Világos, félárnyékos fekvést igényel

sövény, sziklakert Világos, félárnyékos fekvést igényel

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert

sövény, sziklakert Nyírott sövénynek sok tápanyagot és jó vízellátást igényel

sövény, sziklakert Nyírott sövénynek sok tápanyagot és jó vízellátást igényel

falak, rácsok befuttatására Napos, meleg fekvést, jó talajt igényel

talajtakaró, cserjecsoport előterébeNapos fekvés, jó vízáteresztő laza talaj. Alapvetően szárazságtűrő.

talajtakaró,kőedény Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván. A szárazságot jól bírja.

talajtakaró,cserjecsoport Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő

cserjecsoport Napos, félárnyékos hely,  jó vízáteresztő képességű, átlagos kerti talaj,Az idősebb példányok viszonylag szárazságtűrőek

sziklakert,rézsű,kőedény,talajtakaró,cserjecsoportLaza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő

rézsű,talajtakaró,cserjecsoportLaza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

kőedény,szoliter Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

kőedény,szoliter Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

kőedény,rézsű,sziklakert Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

talajtakaró, cserjecsoport Napos helyet, mészmentes, üde talajt igényel

talajtakaró, cserjecsoport Napos helyet, mészmentes, tápdús talajt igényel

sövény, cserjecsoport Fényigényes
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sövény, cserjecsoport Fényigényes

sövény, cserjecsoport Fényigényes

sövény, cserjecsoport Napos helyet, üde, meleg talajt igényel

szoliter, cserjecsoport Laza, meszes talajokat kedveli

szoliter, cserjecsoport Laza, meszes talajokat kedveli

sövény, cserjecsoport Szinte mindenütt gyorsan nő

szoliter, sövény Napos, félárnyékos fekvést igényel, közepes vízigényű

szoliter, sövény Napos, félárnyékos fekvést igényel, közepes vízigényű

szoliter, sövény Napos, félárnyékos fekvést igényel, közepes vízigényű

szoliter,színeslombúakkal Napra ültetve színesedik,bírja a szárazságot

szoliter,színeslombúakkal Napra ültetve színesedik,bírja a szárazságot

szoliter, cserjecsoport Napos helyet, száraz, meleg, meszes talajt igényel

szoliter,előkertekbe Napos helyet, száraz, meleg, meszes talajt igényel

talajtakaró Napos, félárnyékos helyet igényel, szárazságtűrő, talaj iránt nem igényes

talajtakaró, sziklakert Félárnyékos helyet, tápdús, üde vagy öntözött talajt igényel

szoliter, talajtakaró Napos, félárnyékos helyet, üde, humuszos talajt igényel

talajtakaró Napos, árnyékos helyre is ültethető, üde, tápdús talajt igényel

talajtakaró Napos, félrányékos helyet igényel, nem túl igényes

szoliter,cserjecsoport Napos fekvés,üde tápdús talaj. A szárazságot jól tűri, de a fiatal növényeket, különös nyáron, rendszeresen öntözzük.

talajtakaró, sziklakert Fényigényes, mérsékelten szárazságtűrő, tápdús, üde talajt igényel

talajtakaró, sziklakert Fényigényes, mérsékelten szárazságtűrő, tápdús, üde talajt igényel

talajtakaró, sziklakert Fényigényes, mérsékelten szárazságtűrő, tápdús, üde talajt igényel

szoliter, nyírott sövény Félárnyékos, párás helyet, üde, tápdús talajt igényel

sövény, talajtakaró

talajtakaró Világos, napos helyet, tápdús, üde talajt igényel

talajtakaró Világos, napos helyet, tápdús, üde talajt igényel

talajtakaró, sziklakert

sövény, cserjecsoport Napos helyet, tápdús, nem túl száraz talajt igényel

sövény, cserjecsoport Napos helyet, tápdús, nem túl száraz talajt igényel

sövény, cserjecsoport Napos helyet, tápdús, nem túl száraz talajt igényel

sziklakert, talajtakaró Félárnyékos helyet, üde, humuszos talajt igényel

sövény, szoliter, cserjecsoportNapos helyet, vízáteresztő, tápdús, meleg talajt igényel

sövény, szoliter, cserjecsoportNapos helyet, vízáteresztő, tápdús, meleg talajt igényel

sövény, szoliter, cserjecsoportNapos helyet, vízáteresztő, tápdús, meleg talajt igényel

sövény, szoliter, cserjecsoportJó kerti talajt, napos, meleg helyet igényel

sövény, szoliter, cserjecsoportJó kerti talajt, napos, meleg helyet igényel

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

sövény, cserjecsoport, ehető termésFényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel
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sövény, cserjecsoport, ehető termésFényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel

cserjecsoport, szoliter Üde, kissé kötött talajt igényel, mésztűrő

cserjecsoport, szoliter Napos,félárnyékos hely, nedves de jó vízelvezetésű savas vagy közömbös kerti talaj

árnyéki talajtakaró, cserjecsoport,szoliterFélárnyékos helyet, jó tápanyag- és vízellátású talajt, párás klímát igényel, mészérzékeny

árnyéki talajtakaró, cserjecsoport,szoliterteljes napsütés, félárnyék,termékeny, nedves, jó vízelvezetésű talaj

árnyéki talajtakaró, cserjecsoport,szoliterteljes napsütés, félárnyék,termékeny, nedves, jó vízelvezetésű talaj

árnyéki talajtakaró, cserjecsoport,szoliterteljes napsütés, félárnyék,termékeny, nedves, jó vízelvezetésű talaj

cserjecsoport, szoliter Napos,félárnyékos hely, nedves de jó vízelvezetésű savas vagy közömbös kerti talaj

árnyéki talajtakaró, cserjecsoportFélárnyékos helyet, jó tápanyag- és vízellátású talajt, párás klímát igényel, mészérzékeny

cserjecsoport Félárnyékos, meleg helyet igényel, mérsékelten szárazságtűrő

cserjecsoport Átlagos kerti talajt, napos vagy félárnyékos fekvést igénylő, teljesen télálló cserje

cserjecsoport Átlagos kerti talajt, napos vagy félárnyékos fekvést igénylő, teljesen télálló cserje

talajtakaró Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

talajtakaró Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

talajtakaró Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

cserjecsoport

sövény

sövény Napos, meleg, száraz helyet, üde talajt igényel

sövény

sövény Napos helyet szeret

futó Napos helyet, átlagos kerti talajt, közepes vízellátást igényel

futó Félárnyékos helyet, humuszos, üde, középkötött talajt igényel

futó Napos helyet igényel, tűri a szárazságot és a városi levegőt

szoliter,falirács befuttatása Napra vagy félárnyékra ültessük. A városi klímát jól tűri. Tápdús kerti talaj.Kopaszodásra hajlamos.

szoliter Napos helyet, savanyú, jó vízellátású, mélyrétegű talajt igényel

árnyéki talajtakaró Félárnyékos, árnyékos helyet igényel, talajban nem válogat.

Napos, meleg helyet igényel, talajban nem válogat

szoliter, cserjecsoport Napos, meleg helyet, üde, humuszos, tápdús, talajt igényel.

futó Napos, árnyékos helyeken is megél, talajban nem válogat, jó várostűrő.

futó Napos, árnyékos helyeken is megél, talajban nem válogat, jó várostűrő.

futó Napos, árnyékos helyeken is megél, talajban nem válogat, jó várostűrő.

futó

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport Napos, félárnyékos helyet kedvel. Átlagos talajban jól fejlődik.

sövény, szoliter, cserjecsoportTalaj iránt nem igényes, fagymentes, védett helyen fejlődik jól, és a napot szereti.

szoliter, sövény Napos, félárnyékos fekvést igényel.

talajtakaró,alacsony sövény,sziklakertNapos száraz talajt igényel.Remek télállóság jellemzi.

talajtakaró, sziklakert Napos, félszáraz helyet igényel. Talajban nem válogat, de meszes talajban klorózisos.

talajtakaró, sziklakert Napos, félszáraz helyet igényel. Talajban nem válogat, de meszes talajban klorózisos.

talajtakaró,rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

talajtakaró,rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

talajtakaró,rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

talajtakaró,rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

talajtakaró,rózsaágyás Napos fekvést, üde, tápdús talajt igényel.

talajtakaró Napos, nedves vagy félszáraz fekvést igényel.

talajtakaró, sövény

sövény, cserjecsoport

talajtakaró, sövény Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje. Száraz nyarakon öntözést kíván.

talajtakaró, sövény, sziklakert Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje. Száraz nyarakon öntözést kíván.

talajtakaró, sövény, sziklakert Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje. Száraz nyarakon öntözést kíván.

talajtakaró, sövény Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje. Száraz nyarakon öntözést kíván.

sövény, cserjecsoport Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje. Száraz nyarakon öntözést kíván.

talajtakaró, cserjecsoport Napos területre, bármilyen kerti talajba ültethető díszcserje.

talajtakaró, sövény,edényes beültetés Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

talajtakaró, sövény,edényes beültetés Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

talajtakaró, sövény Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

talajtakaró, sövény Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

sövény, cserjecsoport Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

sövény, cserjecsoport Teljesen napos fekvést szeret. Nagyon alkalmazkodó, száraz és nedves helyekre egyaránt ültethető.

határoló sövény,cserjecsoport Igen fénykedvelők, igénytelenek, minden talajon megélnek.

határoló sövény,cserjecsoport Igen fénykedvelők, igénytelenek, minden talajon megélnek.

határoló sövény,cserjecsoport Igen fénykedvelők, igénytelenek, minden talajon megélnek.

szoliter,cserjecsoport Védett,félárnyékos fekvés,savas v. semleges, tápanyagdús,jó vízáteresztő kerti talaj.
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szoliter,cserjecsoport Védett,napos, félárnyékos fekvés,jó vízáteresztő kerti talaj.

szoliter, cserjecsoport Napos,félárnyékos fekvés,savas v. semleges, tápanyagdús,jó vízáteresztő kerti talaj.

cserjecsoport Árnyékos,félárnyékos,nem száraz,folyamatos vízellátású kerti talaj

szoliter,sövény Napos,félárnyékos fekvés,savas v. semleges, tápanyagdús,jó vízáteresztő kerti talaj.

szoliter, sövény, cserjecsoport

szoliter, sövény, cserjecsoport

szoliter,cserjecsoport Napos,félárnyékos fekvés, tápanyagdús,jó vízáteresztő kerti talaj.

futó

sövény, cserjecsoport Cserje toleráns a talaj típusa,napos,félárnyékos helyet kedvel, egyenletes vízellátású talaj

sövény, cserjecsoport Cserje toleráns a talaj típusa,napos,félárnyékos helyet kedvel, egyenletes vízellátású talaj

sövény, cserjecsoport

sövény, cserjecsoport Napos helyet kedvel,talajban nem válogat

cserjecsoport Napos fekvést, humuszban gazdag mészmentes kerti talaj,párás klíma

cserjecsoport  Tápanyagdús, humuszban gazdag talajban fejlődik szépen

évelőágyás,cserjeágyás,alacsony sövényNapos, félárnyékos helyet kedvel,termékeny, jó vízelvezetésű laza talaj

sövény, cserjecsoport Napos helyet kedvel,talajban nem válogat

sövény, cserjecsoport Napos helyet kedvel,talajban nem válogat

szoliter,cserjecsoport Cserje toleráns a talaj típusa,napos,félárnyékos hely
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Felhaszn.terület: 

szoliter,sövény, 

talajtakaró, kapaszkodó

Hosszú leírás: fényigény, vízigény, talajigény....

sziklakert

parkfa, sorfa Közepes vízigényű, talaj iránt nem igényes

parkfa, sorfa Közepes vízigényű, talaj iránt nem igényes

parkfa, sorfa

talajtakaró,sziklakert Közepesen vízigényes, talaj iránt nem igényes, fényigényes

talajtakaró,sziklakert Közepesen vízigényes, talaj iránt nem igényes, fényigényes

talajtakaró Szárazságtűrő

talajtakaró

talajtakaró, sziklakert Közepes vízigényű, talajban nem válogat

talajtakaró, sziklakert Közepes vízigényű, talajban nem válogat

sziklakert Nagyon szárazságtűrő, meszes talajokat kerülni kell

sziklakert Nagyon szárazságtűrő, meszes talajokat kerülni kell

sziklakert Vízigényes, meszes talajokat nem kedveli

talajtakaró, sziklakert Szárazságtűrő, talaj iránt nem igényes

sövény, szoliter Közepesen vízigényes, talaj iránt nem igényes, fiatalon fagyérzékeny

sziklakert Közepes vízigényű, talaj iránt nem igényes

szoliter, sziklakert

sövény Szárazságtűrő, talajban nem válogat, fiatalon fagyérzékeny

sövény Szárazságtűrő, talajban nem válogat, fiatalon fagyérzékeny
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Napos, félárnyékos hely,  jó vízáteresztő képességű, átlagos kerti talaj,Az idősebb példányok viszonylag szárazságtűrőek

Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél

Laza talajt, napos, meleg fekvést kíván, mérsékelten szárazságtűrő,igényesebb a többinél
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Napos fekvés,üde tápdús talaj. A szárazságot jól tűri, de a fiatal növényeket, különös nyáron, rendszeresen öntözzük.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.

Fényigényes, laza, meszes, meleg talajt igényel,alkalmazkodik a legszegényebb száraz vagy sós talajokhoz.
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Napos,félárnyékos hely, nedves de jó vízelvezetésű savas vagy közömbös kerti talaj

Félárnyékos helyet, jó tápanyag- és vízellátású talajt, párás klímát igényel, mészérzékeny

Napos,félárnyékos hely, nedves de jó vízelvezetésű savas vagy közömbös kerti talaj

Félárnyékos helyet, jó tápanyag- és vízellátású talajt, párás klímát igényel, mészérzékeny

Átlagos kerti talajt, napos vagy félárnyékos fekvést igénylő, teljesen télálló cserje

Átlagos kerti talajt, napos vagy félárnyékos fekvést igénylő, teljesen télálló cserje

Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

Félárnyékos, árnyékos, párás helyet, normál, üde talajt igényel, néha visszafagy, de tőből újra kihajt

sövény, cserjecsoport

Napra vagy félárnyékra ültessük. A városi klímát jól tűri. Tápdús kerti talaj.Kopaszodásra hajlamos.

Talaj iránt nem igényes, fagymentes, védett helyen fejlődik jól, és a napot szereti.

Napos, félszáraz helyet igényel. Talajban nem válogat, de meszes talajban klorózisos.

Napos, félszáraz helyet igényel. Talajban nem válogat, de meszes talajban klorózisos.
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