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Acer campestre 'Queen Elizabeth                                                                                                                                  Mezei juhar K20/25 6/8                          8-10 m Kisebb termetű, lombhullató fa, ritkán éri el a 10 méternél nagyobb magasságot. Koronája tömött, széles gúla alakú. 27 990 Ft 2

Acer Campestre   Mezei juhar 26 990 Ft 1

Acer freemanii 'Autumn Blaze' Őszi tűzjuhar 20-30 m Napos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. Virága piros, március-április hónapban virágzik. 12 990 Ft 1

Acer plat. 'Emerald Queen'                                                                                                                                      Korai juhar K25/35 3xi 10/12                        15-20 m
Gyors növekedésű. Tojásdad korona, kifejlett korona 15-20 m. Ősszel aranysárgára színeződik a levele. Mérsékelten 

várostűrő
32 990 Ft 1

Acer negundo'Kelly's Gold'                                                                                                                                  Aranysárga levelű zöld juhar 10-12 m
Szabálytalan gömbölyded alakú. A fajnál gyengébben, a Flamingo fajtánál jobban nő:Éves növekedése 35-40 cm.Fürtökben 

lógó szárnyas termés. Fény és melegigényes. Tűző nap károsíthatja a levelét.
22 990 Ft 2

Acer plat. 'Olmsted'                                                                                                                                            Oszlopos korai juhar K10,5 6/8                               10-15 m 10-15 m.  Korona  átmérője 6-7 m. Oszlopos alakú. Ősszel aranysárga. Sekélyen gyökerezik. A napos/ félárnyékos hely. 13 990 Ft 1

39 990 Ft 6

27 990 Ft 1

33 990 Ft 3

23 990 Ft 4

Albizia jul. 'Chocolate Fountain'

Perzsa selyemakác

K7,5 200/250

Alacsony növekedésű, ernyős koronájú, finom lombú fa, vagy cserje, kecses szomorú, csüngő ágakkal. Levele mélybordó-lila 

színű. Virágzata is különleges. A virágokból kihajló, pink porzószálak pamacs-szerűen díszlenek.  Virága lilás rózsaszín, illatos, 

júliustól nyílik. Babszerű, kb 15 cm-s termése télen is fennmaradnak a fán.

Meleg, napos helyet kedvel, semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel, mérsékelten szárazságtűrő. Gyors növekedésű.Szép 

szoliter növény, dézsás tartásra is alkalmas.

24 990 Ft 2

Albizia  jul. 'Summer Chocolate'

Perzsa selyemakác

K7,5 150/200 6-8 m
Melegigényes, a fagyra nagyon érzékeny, tehát fagyzugos helyekre egyáltalán nem ajánlott a kihelyezése. A facsemetét télen 

nevelhetjük dézsában is, a fagykároktól megóvva. Egészen a fagyok beálltáig nyugodtan kint lehet a kertben. Fiatal korában 

igényli a bőséges vízellátást, ezért rendszeres öntözést kíván. Csak a 4. évtől virágzik

24 990 Ft 10

Albizia jul. 'Rouge'
Perzsa selyemakác

K7,5 200/250 6-8 m az alapfajnál sötétebb, pirosas rózsaszín, VI-VIII hónapban virágzik. Gyors növekedésű 24 990 Ft 2

Albizia jul. 'Ombrella'
Perzsa selyemakác

K7,5 125/150 6-8 m Virág: pompon szerű, sötét rózsaszínű, VI-VIII hónapban virágzik. Közepes növekedésű 21 990 Ft 2

Perzsa selyemakác
K7,5 200+ 24 990 Ft 15

Perzsa selyemakác kicsi

Asztalon lévők 5 990 Ft 15

Alnus glutinosa 'Imperialis'  Szeldeltlevelű enyves  éger K15 200/250                             6-8 m
Közepes termetű, 6-8 méteres magasságot elérő, kúpos koronájú, lassú növekedésű lombhullató fa. Hosszú, sárga barka 

virágait márciusban hozza. A nem túl kötött talajokat kedveli. Vízigényes, elviseli a magas talajvizet. Napos, vagy félárnyékos 

fekvést kíván. Teljesen télálló.

10 990 Ft 1

Alnus incana Hamvas éger K7,5 150/200 10-15 m
10-15 méterre nő meg. Koronája szélesen kúp alakú vagy oszlopos, de nem magasra ívelő, hanem kissé hegyes. Március-

áprilisban virágzik. Termése kupaccsal körülvett makk.
10 490 Ft 2

Betula pendula 'Royal Frost'        Bordólevelű nyírfa K10 100/150 10-15 m
Nagy piramis alakú burgundi vörös lomb. Magasság: 10 - 15 m. Ősszel a fa átmegy, színes megjelenésbe, átmenet a vörös, 

narancs és sárga. Nedves,  jó vízelvezetésű talajt szeret, napos helyen fejlődik szépen.
10 990 Ft 3

Betula pendula 'Youngi' Csüngő nyír 'Youngi' 5-6 m
Igénytelen. Fényigénye viszont nagy, ezért napos fekvésű területre, szabad térállásba ültessük. Koronája szélesen szétálló. 

Közepes vízigénye van, ezért elég, ha hetente egyszer megöntözzük
32 990 Ft 1

Betula utilis' Doorenbos' Himalájai nyír 10-15 m
10-15 m, gyors növekedésű. Kérge kezdetben szürke vagy tejfehér, később teljesen fehér lesz. Laza koronájú, gyors 

növekedésű. Levelei kissé bőrneműek, ősszel aranysárga színűek. Talajban nem válogat.
17 990 Ft 5

Caragana  arborescens pendula Csüngő borsófa 13 990 Ft 1

Carpinus betulus          Gyertyán K13 200/250 Bfa                         15-20 m
15-20 méteres, lombhullató fává növekszik lombozata ősszel sárgára festődik  mindenképpen napos helyre ültesse közepes 

vízigénnyel rendelkező fa.
13 990 Ft 5
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Albizia julibrissin

Gömb korona, nem igéynel metszést. Oltott magasság. Nap/félárnyék.6-8 mGömb juhar oltottAcer platanoides 'Globosum'

fa vagy bokorfa, napos félárnyékos hely.Szárazságot, sovány talajt közepesen tűri. Melegigényes Jól metszhető. Tojásdad 

levél, alapvetően tagolatlan.Májusban virágzik, ikerlependék, gyakran vörösödik.
Tatár juhar 6-8 m Acer tatarica

5-10 m magas, terebélyes, lapos, ernyős koronát növelő, lombhullató fa. Levelei világoszöldek, különleges, selyemrózsaszínű 

porzószálakból borzas, díszes virágcsomói nyáron, júniustól szeptemberig pompáznak. Termése hüvelytermés, amely 10-18 

cm hosszú, és a magok megérése után barna színűvé változik. Sok napfényt és jó vízgazdálkodású talajt 

igényel. Melegigényes, télen könnyen visszafagy, ezért ültessük déli, nyugati fal felé, vagy hideg területeken teleltessük 

dézsás növényként egészen tavasz végéig. 



Castanea sativa 'Maradi' Szelídgesztenye 'Maradi' 5-6 m 17 990 Ft 1

Castanea sativa 'Marron de Lyon' Szelídgesztenye 'Marron de Lyon' 5-6 m 17 990 Ft 2

Catalpa bignoniodes 'Nana' Gömbszivar oltott 2-4 m 31 990 Ft 5

Catalpa bignoniodes 'Nana' Gömbszivar oltott 2-4 m 29 990 Ft 7

Crataegus pinnatifida 'Bíbor' Szárnyaltlevelű galagonya 2

Crataegus l.  'Paul's Scarlet' Pirosvirágú díszgalagonya 3-5 m
3-5 méter magas, kistermetű, lombhullató díszfa. Koronája gömbölyded. Kárminpiros, telt virágai májusban nyílnak. Termése 

apró és piros. Nem igényes, napos helyet kedveli. Túlzott, sűrű metszést nem szereti.
1

Kakiszilva Vaniglia 4-6 m
Fény és melegigényes, fiatal korban fagyérzékeny. Széltől védett napos helyre ültessük. Augusztus végétől szárazabban 

tartsuk, hogy beérjen a hajtás, ezátal ellenállóbb lesz télen, 3-4 m koronaátmérő, közepesen nagy gyümölcs. Lombhullás után 

még a gyümölcs a fán terem.

24 990 Ft 1

Kakiszilva Rojo Brillante 6-12 m
Fény és melegigényes, fiatal korban fagyérzékeny. Széltől védett napos helyre ültessük. Augusztus végétől szárazabban 

tartsuk, hogy beérjen a hajtás, ezátal ellenállóbb lesz télen, 3-4 m koronaátmérő, közepesen nagy gyümölcs. Lombhullás után 

még a gyümölcs a fán terem.

22 990 Ft 5

Fraxinus angustifolia 'Raywood' Keskenylevelű kőris- új K25/35 8/10 15-20 m 
15-20  magas, fiatalon karcsú kúp alakú, később kiszélesedő koronájú fa. Lombja ősszel lilás pirosra színeződik. Némi 

szárazságot is elvisel. Napos hely.Hímivarú
21 990 Ft 2

Fraxinus angustifolia 'Raywood' Keskenylevelű kőris 15-20 m 
15-20  magas, fiatalon karcsú kúp alakú, később kiszélesedő koronájú fa. Lombja ősszel lilás pirosra színeződik. Némi 

szárazságot is elvisel. Napos hely.Hímivarú
13 990 Ft 2

Fraxinus Athena Magas kőris 20-30 m
Nagy termetű, széles kúp koronájú. Kifejlett magasság 20-30 m. Levele sötétzöldek, ősszel sárga. Áprilisban virágzik. Termés: 

nem jelentős. Gyors növekedésű. Napos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel.
26 990 Ft 2

Fraxinus ornus 'Mecsek' Virágos gömb kőris 6-8 m 39 990 Ft 4

Fraxinus ornus 'Mecsek' Virágos gömb kőris 6-8 m 37 990 Ft 3

Ginkgo biloba Páfrányfenyő 15-20 m
Terebélyes koronájú, viszonylag lassan növő fa. Nagyon hosszú élettartamú. Meleg, napos helyeket kedveli. Talajban nem 

válogat, betegségre nem hajlamos. Törzsre oltott változatban is kapható.
18 990 Ft 2

Liquidambar styraciflua standarsd 1/2 stam Amerikai ámbrafa oltott ctl 25 2-3 m 44 990 Ft 3

Liquidambar styraciflua standarsd 1/2 stam Amerikai ámbrafa oltott ctl 25 2-3 m 42 990 Ft 5

Liquidambar stiraciflua Amerikai ámbrafa K15/20 150/200 15-20 m
Ősszel sárgás- vagy lilásvörös árnylat. A mészérzékeny növény számára fontos, savanyú talajba ültessük, vagy keverjünk egy 

kis tőzeget az ültetőföldjébe. Termése csüngő, mely egészen tavaszig a fán marad.
13 990 Ft 5

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' Oszlopos ámbrafa 6-8 m
6-8 méteres magasságot ér el. Lassan növekszik. Ősszel a levelei szép sárgás, lilásvörösre változnak. A mészérzékeny növény 

számára fontos, savanyú talajba ültessük, vagy keverjünk egy kis tőzeget az ültetőföldjébe.
14 990 Ft 2

Liriodendron  tulipifera Tulipánfa 20-25 m
Magas, erőteljes növekedésű, terebélyes, kúpos koronájú. Levelei, melyek tulipán alakúak, ősszel szép sárgára színeződnek. 

Nagy tulipán alakú, zöldes-fehér vagy sárgás színű virágai nyáron nyílnak. Júniusban virágzik a lombfakadás után.
17 990 Ft 2

Magnolia 'Black Tulip' Magnólia K10,5 150/200                           3-5 m 16 990 Ft 4

Magnolia loebneri 'Leonard Messel'  light pink Magnólia 3-5 m 15 990 Ft 1

Magnolia 'Satisfaction' Magnólia K10,5 80/100 3-5 m 16 990 Ft 2

Malus 'Hopa' Díszalma -liláspiros virágú 4-6m 
felfelé törő laza korona,  

Április 2. felében nyílik a virága, liláspiros, majd fakulnak. 1,2-2 cm-es gömbölyded termése van tűzpiros
3

Malus 'Royalty' Díszalma - rubinpiros virágai 3-6 m 
Kis fa, vesszői sötétbordók, rubinpiros virágai április közepén nyílik, legvörösebb színű díszalma. Van termése,napos helyre 

való.
5

14 990 Ft 3

K20/35 8/10 19 490 Ft 5

Malus 'John Downie' Díszalma -fehér virágú

3-5 méter kifejlett magasságú, lombhullató liliomfa. Virág: Virágai nagy méretűek (13-15 cm). A fajta lombfakadás előtt nyílik. 

Talajigény: Laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag, savanyú talaj ideális a számára.Napos és 

félárnyékos helyre egyaránt telepíthető. Nagy vízigényű növény.

Közepes növekedésű, koronája kissé szétterülő. Nagyon korán termőre forduló öntermékeny francia fajta. Gyümölcse 

nagyméretű, ízletes, cukortartalma magas. Érésidő: Szeptember vége – Október közepe. Talajigény:  humuszban- és 

tápanyagban gazdag, kiszáradásra nem hajlamos, középkötött talaj ideális a számára. Ne telepítsük meszes talajra! 

Fényigényes.

Kis termetű, lapított gömb koronájú, magas törzsre oltott fa. Kifejlett magasság 6-8 m. Levél: sötétzöldek, ősszel sárgák. Virág: 

Lombfakadás után gazdagon virágzik. Virága krémfehér, májusban nyílik. Növekedés: Középerős növekedésű. Napos hely.

Kis termetű, gömbölyded koronájú. Magasság: kifejlett magasság 6-8 m Levél: mélyzöld színűek. 

Virág: Nagyméretű, fehérek. V hónapban virágzik. Termés: Ehető, narancssárga színű. Növekedés: közepes növekedésű 

Igény: Napos hely és semleges talaj.

Diospyros

Kb. 2 m magasságra oltott gömb koronájú díszfa. Magassága csak a gömb korona növekedésével növekszik, 2-4 méter 

átmérőig. Virága és termése nincs. Talajban nem  válogat.

Kb. 150 cm magasságra oltott fa. Koronája gömb alakú, metszést nem igényel. Középerős növekedésű, talajban nem válogat. 

Lombja őssze bordóra színeződik.

6-8 m



Malus 'Royal Beauty' Csüngő díszalma, oltott? 1-3 m

Kis termetű, csüngő koronájú  Magasság: kifejlett magasság 2-3 m Levél: kihajtáskor bordó színű, a nyár folyamán kissé 

visszazöldül Virág: lilásvörös, IV hónapban virágzik. Termés: sötétvörös. Növekedés: lassú növekedésű Igény: Napos hely és 

semleges talaj

2

Morus alba pendula Csüngő eperfa 3-4 m
Kis termetű, csüngő ágrendszerű. Koronája ernyőszerűen a talajig lóg. Kifejlett magassága 3-4 m Levél: enyhén szeldelt, 

világoszöld Virág: V-VI hónapban virágzik. Termés: fekete, ehető. Növekedés: középerős növekedésű Igény: Napos, meleg 

helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. 

17 990 Ft 5

Morus alba pendula Csüngő eperfa K18 8/12 T200
Kis termetű, csüngő ágrendszerű. Koronája ernyőszerűen a talajig lóg. Kifejlett magassága 3-4 m Levél: enyhén szeldelt, 

világoszöld Virág: V-VI hónapban virágzik. Termés: fekete, ehető. Növekedés: középerős növekedésű Igény: Napos, meleg 

helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. 

26 990 Ft 2

Morus platanifolia fruitless Platánlevelű eperfa 8/10 ctl30 6-8 m
Kis termetű, széles, sűrű, ernyőszerű korona Kifejlett magasság 6-8 m Levél: szív alakú. Virág: V-VI hónapban virágzik. Gyors 

növekedésű. Igény: Napos, meleg helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. Termése nincs.
42 990 Ft 2

Paeonia x suffruticosa Fás babarózsa 2 m
Kissé lassú növekedésű. Semleges talajt kedvel. Meleg, napos, de akár félárnyékos helyen is elél. Késő tavaszi virágzású, max. 

2 m magasságra nő.
11 990 Ft 8

Populus alba ' Nivea' új Fehér nyár K12 200/250 15-20 m
Üde nyirkos tápdús,  meszes vályog vagy homoktalajt kedvel.Fény melegigényes. Magas talajvíz esetén a gyökerek sekélyen, a 

felső talajrétegben helyezkednek el, de több méter mélyen lévő vízhez képesek lehatolni. Gyors növekedésű.
10 990 Ft 2

Platanus acerifolia

Platanus acerifolia - jelenleg nem értékesíthető K20/35 10/12 25 990 Ft 2

Prunus avium 'Plena'                                                                                                                                            Teltvirágú díszcseresznye oltott K18/20 8/10 T200 5-6 m
Ovális koronájú fa, mely 8-12 méter magasra is megnő. Virágzási ideje április-május, amikor dupla fehér virágokkal díszít. 

Nem hoz termést. Semleges talajt igényel.
25 490 Ft 3

K7,5  150/200  Bfa 12 990 Ft 30

K10,5  200/250, 6/8 Bfa 16 990 Ft 20

Prunus pissardii 'Nigra'   Vérszilva törzsre oltott 8/10 oltott 5-6 m 44 990 Ft 10

Prunus fruticosa 'Globosa' Gömb csepleszmeggy 4-5 m 30 990 Ft 8

Prunus fruticosa 'Globosa' Gömb csepleszmeggy 4-5 m 49 990 Ft 1

Prunus padus Májusfa K25 6/8                             6-8 m
Kis termetű, széles kúp koronájú, kifejlett magasság 6-8 m. Hosszú tömött fürtökben nyíló virágai fehérek. Májusban virágzik. 

Termése fekete. Növekedés: középerős növekedésű. Napos, félárnyékos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel.  
17 990 Ft 5

Prunus avium plena Teltvirágú díszcseresznye Hófehér , tömvetelt virágai 4-6-osával nyílik, dúsan virágzik, termést nem hoz. 3

Prunus serrulata Díszcseresznye 6-8 m 1

Prunus serrulata 'Amanogawa' Oszlopos díszcseresznye 4-5 m
4-5 méter magas, karcsú, oszlopos díszfa. Virág: Április vége, halvány rózsaszín, telt. Termése nincs. Napos, meleg helyet 

igényel. Miután elvirágzott, tavasz végén kell metszeni.
14 990 Ft 2

Prunus serrulata 'Kanzan' Japán díszcseresznye 6-8 m
Széles lombkoronájú, 6-8 m magas,fordított kúp gömb koronájú, kisméretű fa. Virágai sötét rózsaszínek, telt virágúak, április 

végén nyílnak. Nem hoz termést. Napos, fekvést, valamint tápanyagdús, nyirkos, de jó vízáteresztő képességű talajt igényel. 

Tavasszal, a virágzást követően érdemes megmetszeni.

29 990 Ft 5

Prunus serrulata 'Kanzan' Japán díszcseresznye oltott 5-6 m
Oltott magasság: 2-2,2 m, a koronával együtt k. 5-6 m magasság. Virága rózsaszín, nem hoz termést.  Virágzási idő: április-

május. Napos, meleg helyet igényel.
44 990 Ft 10

Prunus serrulata ' Kiku Shidare' Hibtrid díszcseresznye K20 8/10 T200 3-5 m
Csüngő ágú kis fa. Ágainak egy része rögtön a törzs közelében lehajlik, másik része nagy ívben lecsü ng, így félgömb alakú laza 

korona alakul ki. Rózsaszín virág április közepén.
35 990 Ft 3

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Bordólevelű díszcseresznye törzsre oltott 5-6 m
Törzre oltott japán bordólevelű díszcseresznye. Magasság: 2-2,2 m, a koronával együtt k. 5-6 m magasság. Virága rózsaszín, 

nem hoz termést. Virágzási idő: április-május. Napos, meleg helyet igényel.
44 990 Ft 10

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Bordólevelű díszcseresznye törzsre oltott K25 3xi 10/12 5-6 m
Törzre oltott japán bordólevelű díszcseresznye. Magasság: 2-2,2 m, a koronával együtt k. 5-6 m magasság. Virága rózsaszín, 

nem hoz termést. Virágzási idő: április-május. Napos, meleg helyet igényel.
40 990 Ft 5

Prunus cerasifera 'Nigra'   Vérszilva 6-8 m 6-8 méter magas, és 3-6 méter széles inkább gömbölyded korona. Levelei vörösesbarnák. Március-áprilisban a virágzási 

időben nyílnak rózsaszín virágai. Bordó színű, ringló szerű terméseket hoz, szilvája ehető. Talajban nem igényes.

Kb. 2 m magasságra oltott gömb koronájú díszfa. Magassága csak a gömb korona növekedésével növekszik, 2-4 méter 

átmérőig. Fehér virágai áprilisban nyílnak. Talajban nem igényes. Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Termést nem hoz.



K10,5 T90 15 990 Ft 4

K18 T150 18 990 Ft 4

9 990 Ft 1

16 990 Ft 1

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Gömbakác - oltott K20/25 8/10 T220 4-5 m Keskeny utcák, légvezeték alá, erős visszavágást jól tűri, városi körülményeket is bírja. 30 990 Ft 2

Robinia pseudoacacia 'Frisia' Sárga lombú akác K7,5 150/200 8-12 m
Levelei kihajtáskor narancsárgák, majd egész őszig aranysárga. Fehér virág.5-6 méteres szélességgel, melyet gyorsan ér el. 

Koronája laza. Várostűrő képessége jó, talaj iránt nem igényes. Kisebb kertekbe szoliterként ajánlott.
10 990 Ft 1

Salix alba Szomorú fűz 15-20 m
Gyorsan növő, 15-20 m magas díszfa. Szép, hosszúkás sárga vesszői mutatósak. Virág: Fakadáskor, sárga karcsú füzér. 

Terméses, apró, júniusban érik. Vízigényes.
6 990 Ft 1

Salix alba 'Tristis' Szomorú fűz K9 200/250                              10-20 m 10-20 méteres magasság. Virág: Sárga színű, csüngő. Nedves helyeket kedveli. Igénytelen, gyors növekedésű. 7 990 Ft 10

Salix caprea pendula Csüngő barkafűz 2-3 m 6 990 Ft 3

Salix caprea pendula Csüngő barkafűz 2-3 m 9 990 Ft 3
Salix caprea 'Pendula' Csüngő barkafűz K9 T180 2-3 m 11 990 Ft 10
Salix caprea 'Pendula' Csüngő barkafűz K9 T150                                 2-3 m 9 490 Ft 10

Salix integra 'Hakuro-Nishiki' Tarkalevelű japánfűz törzsre oltott K7,5 T130                             2-3 m

1,5-2 m magasra oltott, gyorsan növő fa. Sűrű gömbölyded koronája van.Levele tavasszal igen feltűnő, Fehértarka, fiatalon 

rózsaszín tarka. Virág: Jelentéktelen.

Termés: jelentéktelen. Talajra nem igényes, de szereti a nedvesebb, nyirkosabb helyeket. Érdemes többször metszeni.
11 990 Ft 10

Sophora jap. 'Regent' Japánakác K20 8/10                                10-15 m
Akár a 10-15 méteres magasságot elérő, gyors növekedésű fa. Talajban nem igényes, betegségekkel és kártevőkkel szemben 

ellenálló fajta.
18 990 Ft 2

Sorbus  aucuparia 'Titan'

 (Sorbus aucuparia és az Aronia melanocarpa keresztezésével előállított hibrid)
Ehető termésű berkenye 6-8 m

Kis termetű, kúp koronájú. Kifejlett magasság 6-8 m. Virág: május. Termés: nagyméretű, beltartalmi érrtéke magas. 

Középerős növekedésű.  Napos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel.
12 990 Ft 3

Sorbus aucuparia   Madárberkenye 19 990 Ft 2

Sorbus aucuparia 'Moravica' Ehető termésű madárberkenye 6-8 m
Magasság: 8 m, termése ehető. Tojásdad korona, középerős növekedés. Virág: április vége.  Napos helyet és semleges, jó 

vízelvezetésű talajt kedvel. Termése piros, ehető.
12 990 Ft 2

Tilia Hárs 20-25 m 22 990 Ft 2

Tilia Cordata Kislevelű hárs 20-25 m
20-25 m magas, oszlopos növekedésű. Kérge szürke, finoman repedezett. Virág: Sárgásfehér illatos, júniusban nyílnak. 

Virágából gyógytea készíthető. Termés: Érett gömb alakú. Talajjal szemben nem igényes, de kedveli a nedves talajt. Árnyékot 

is jól tűri.

19 990 Ft 3

Tilia Cordata 'Greenspire' Kislevelű hárs 'Greenspire' 10-15 m
Közepes termetű, szabályos, kúp alakú korona. Kifejlett magasság 10-15 m. Virág: sárgásfehér, illatos, július hónapban 

virágzik. Termés: gömbölyded. Középerős növekedésű. Napos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. Árnyékot is 

jól tűri.

12 990 Ft 4

Tilia mongolica 'Harvest Gold' Mongol hárs 10-15 m
Közepes termetű, tojásdad koronájú. Kifejlett magasság 10-15 m.  Lombja ősszel aranysárgára színeződik. Virág: sárgásfehér, 

illatos, július hónapban virágzik. Középerős növekedésű. Napos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. 
10 990 Ft 1

Ulmus glabra 'Camperdownii' Szomorú/csüngő szil 2-4 m
2-4 m magas, csüngő ágrendszerű, magas törzsre oltott, lombhullató díszfa. Levelei nagy méretűek, sötétzöldek, ősszel 

sárgára színeződnek. Termései tojás alakúak. Napos helyet kedveli, de szereti a hűvös, nedves éghajlatot is. Vizes helyeket 

jól tűri.

19 990 Ft 1

Ulmus x hollandica 'Lobel' Holland szil 10-15 m
Magasság: 10 - 15 m Szélesség: 5 - 8 m. Gyors növekedésű. Laza, előbb karcsú, majd széles kúpkoronájú fa. Levele kissé fénylő 

sötétzöld, ősszel sárgára színeződik. Meszes, száraz talajban is jól növekszik. 28 990 Ft 2

Oszlopos tölgy kocsányosQuercus robur Fastigiata 20-30 m
 Oszlopos koronájú Napos, félárnyékos helyet és semleges, jó vízelvezetésű talajt kedvel. Májusban virágzik. Télálló, nagy 

kertek fája

KÉSZLETEINK ÉS ÁRAINK VÁLTOZHATNAK! KÉRJÜK, MINDENKÉPPEN ÉRDEKLŐDJÖN ELÉRHETŐSÉGEINK EGYIKÉN!

Különböző magasságra oltott fűzfa. Igéyntelen, középerős növekedésű, szép szoliter. Tavasszal barkáival díszít.

Prunus triloba 'Multiplex' Teltvirágú babarózsa

gömbölyded, kistermetű, lassú növekedésű, vékony, felálló hajtású, lombhullató cserje. Virága tömve teltek, lombfakadás 

előtt, április májusban, az éves vesszők teljes hosszában nyílnak, rózsaszínűek.

Gyökérsarjak útján könnyen szaporodik, ezért helyenként több tíz méter hosszú, sűrű állományt is képes létrehozni. Napos 

fekvést, meszes vagy normál kémhatású jó vízáteresztő képességű talajt igényel. Szárazságtűrő növény, kevés gondozást 

igényel.

Sziklakertekbe, alacsony sövénynek ültethető. Az elvirágzott vesszőket a következő évi dús virágzása miatt,néhány rügyre 

vágjuk vissza.

2-3 m


