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Fagytűrő   BANÁNOK 
  

/megfelelő téli védelemmel pl. a Musa basjoo akár -22 (-28) fok, más fajták -18 (-25) fok körül/ 

-Musa basjoo - Japán kertibanán. Téli védelemmel akár -28 fokot is túlélhet! 5-7 méteresre is megnő. Gyümölcstermő.  

30-50 cm: 8500 Ft, 60-80 cm: 12 ezer Ft, 100-250 cm: 15-55 ezer Ft. Egyedi, extra méret vagy több törzsű: 65-95 ezer Ft 
  
-Musella lasiocarpa - Arany lótusz, yünnani törpebanán. Max. 2 méterre nő, sárga virágú, fehéres-kékeszöld viaszos levelű. 

Gyümölcstermő.  

30-50 cm: 8500 Ft, 60-150 cm: 12-35 ezer Ft, extra méret vagy több törzsű: 45-65 ezer Ft 
  
-Musa hookeri - Darjeeling, tarkalevelű banán. Foltoslevelű, rózsaszín levélfonákú, 5-6 m magas, nagyon gyorsan nő. 

Gyümölcstermő.  

30-50 cm: 11 ezer Ft, 60-80 cm: 16 ezer Ft, 100-250 cm: 25-55 ezer Ft 
  
-Musa sikkinensis - Szikkini indiai banán. Max. 8 m magasra, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő.  

30-50 cm: 10 ezer Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-250 cm: 25-65 ezer Ft 
  
-Musa sikkinensis ’Red Tiger’ - Vörös csíkoslevelű tigrisbanán. 4-5 m magas, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő.  

30-50 cm: 10 ezer Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-250 cm: 25-65 ezer Ft 
  
-Musa velutina - Rózsaszín törpebanán. Max. 2 méterre nő, rózsaszín virágú és termésű.  

60-150 cm: 12-35 ezer Ft 
  
-Musa Dajiao - „Dájdzsó” széltűrő hibrid banán. 5 m magasra, nagyon gyorsan nő. Jó fagytűrésű, új gyümölcstermő banán hibrid.  

30-50 cm: 10 ezer Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-250 cm: 25-65 ezer Ft 
  
-Musa X - himalájai óriásbanán. 9 m magasra is megnőhet, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő.  

100-250 cm: 38-65 ezer Ft 
  

Időnként egyéb fajták is kaphatóak! 

 

*** 

  

Trópusi   BANÁNOK 
  

/5-6 fokon (pl. pince), minimális fényviszonyok mellett is kitelelnek/ 
  
-Musa paradisiaca ’Canariensis’ - A Kanári szigetekről származó, gyümölcstermő, édes banánfajta. Különlegessége erős levele, 

amely szélben sem hasadozik cafatokra. 9 m-re növő, gyorsan fejlődő óriás. Az őszi fagyokig kertbe is kiültethető. Teleltetése 

fagymentes helyen lehetséges (pl. pince).  

100-150 cm: 25-35 ezer Ft, 150-300 cm erős tő: 45-75 ezer Ft 
  
-Musa nana - Termése a közismert bolti banán. Törpe növésű fajta, max. 2-3 m-re nő meg.  

20-30 cm: 7500 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 10 ezer Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25-35 ezer Ft 
  
-Musa „canarian” - Kanári banán. Termése a közismert bolti banánnál ízletesebb. Törpe növésű fajta, max. 2-3 m-re nő meg.  

60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25-35 ezer Ft 
 

-Ensete maurellii - Vörös abesszín, elefánt banán. 6 m magasra is megnőhet. Az őszi fagyokig a kertbe is kiültethető. Idősebb korban 

takarással egyes szakirodalom alapján -15 fok(?) a fagytűrése. Ez a legszebb vörös díszbanán, akár 5 m-es leveleket is fejleszt.  

30-50 cm: 9500 Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-250 cm: 38-65 ezer Ft. Egyedi, extra méret: 65-95 ezer Ft 
  
Időnként egyéb fajták is kaphatóak! 

  

*** 
 

  

Óriás levelű, egzotikus, fagytűrő, trópusi, mediterrán származású kerti növények 
  
  

Elefánfül, Alokázia, könnyezőpálma, táró 

 /fajtánként változó fagytűrés, megfelelő téli védelemmel -15 és -29 fok között/ 
  
-zöld óriástáró, elefántfül (Colocasia esculenta). Óriás méretű növényszépség, hatalmas, akár 2 méteres levelekkel és 2-3 méter körüli 

maximális magassággal, -15 fok körüli fagytűréssel! Az idősebb levelek foltosak is lehetnek! Hihetetlen gyors növekedésű.  

100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 15-25 ezer Ft (+2 ezer Ft/sarj), extra több száras anyatő: 35-65 ezer Ft 
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-mélyzöld foltoslevelű táró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Illustris’). Óriás méretű növényszépség, hatalmas, akár 2 méteres 

levelekkel és 2-3 méter körüli maximális magassággal, -15 fok körüli fagytűréssel! Levelei sötétebb foltosak világos erezettel! 

Hihetetlen gyors növekedésű.  

50-70 cm erős tő: 15 ezer Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 20-35 ezer Ft (+1500 Ft/sarj). 
  
-rózsaszín táró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Pink China’). Hihetetlen világító lilásvörös szárú növényszépség, óriási, méteres 

levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, USDA 5 vagyis akár -29 fok körüli fagytűréssel!   

20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm erős tő: 10 ezer Ft (+2 ezer Ft/sarj). 
  
-rózsaszín hawaii táró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Hawaiian Punch’). Hihetetlen világító vörös szárú növényszépség, óriási, 

méteres levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, akár -15 fok körüli fagytűréssel!   

50-70 cm erős tő: 10 ezer Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 15-35 ezer Ft (+2 ezer Ft/sarj). 
  
-fekete dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Black Magic’). Csodálatos sötét vöröses-fekete szárú növényszépség, óriási, 

méteres, sötét bordó-lila levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, -15 fok körüli fagytűréssel!  

50-70 cm erős tő: 12500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 25-35 ezer Ft (+2 ezer Ft/sarj). 
  
-márványfoltos-pettyes dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Mojito’). Hihetetlen növényszépség, óriási, méteres, sötét 

márványfoltos levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, -12(-18) fok körüli fagytűréssel!  

10-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm erős tő: 15 ezer Ft.  
  
-kék táró (Xanthosoma violaceum). Lilás-kék levelű, gyorsan sarjadzó ritkaság.  

20-40 cm: 6500 Ft, 50-70 cm erős tő: 8500 Ft, extra méret vagy több száras: 15-35 ezer Ft 
  

Időnként egyéb fajták is kaphatóak! 

 
  

Óriás kána - banánlevelű kána 

-óriás növésű kána hibridek (Canna ssp.). Banánszerű megjelenésű, ritkaságok. 2-3 méteresre is megnőhetnek kertbe kiültetve. -15 

fokig fagytűrő, de gumóját célszerű télen fagymentes helyen (pl. pincében). teleltetni, amiből minden évben újrahajt.  

Virágzóképes erőteljes gumó 5 ezer Ft, extra gumó: 8500 Ft 

-bordó levelű óriás növésű kána hibrid (Canna ssp.). Banánszerű megjelenésű, ritkaságok. 2-3 méteresre is megnőhetnek kertbe 

kiültetve. Virágzóképes erőteljes gumó 5 ezer Ft, extra gumó: 8500 Ft 
 

Időnként egyéb fajták is kaphatóak! 

 

*** 

  

G Y Ü M Ö L C S T E R M Ő K  –  H A S Z O N N Ö V É N Y E K  –  G Y Ó G Y N Ö V 

É N Y E K  /fagytűrők/ 
  
-valódi pisztácia (Pistacia vera). Értékes gyümölcsű igénytelen fácska. Fagytűrés: kb. -26 fok.  

10-20 cm: 10 ezer Ft, 30-40 cm: 15 ezer Ft, 50-70 cm: 25 ezer Ft, időnként termő korú oltványok is kaphatók 80-120 cm: 45-65 ezer 

Ft, 130-200 cm: 85-100 ezer Ft 
  
-szecsuáni bors (Zanthoxylum piperitum). Illatos fűszer- és rákellenes gyógynövény. Szent növény.  

60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25 ezer Ft, 150-200 cm: 35 ezer Ft 
  
-kínai mahagóni, zöldségfa, árbocfa, susogófa (Toona sinensis). Fagytűrés: -29 fok. Hagyma ízű főzeléknövény, emellett mutatós, 

illatos virágú és lombú, értékes díszfa. Gyógynövényként tüdőrák, prosztatarák, petefészekrák, cukorbaj ellen használják Kínában. 

Levelének kivonata memóriajavító.  

20-30 cm: 6500 Ft, 80-120 cm: 15 ezer Ft, 120-150 cm: 25 ezer Ft, 150-350 cm: 35-55 ezer Ft  
  
-önporzós minikivik (Actinidia sp.). Bőtermő, remek fagytűrő (-29 fok) fajták.  

80-150 cm: 8500-12500 Ft 

-önporzós óriás minikivik (Actinidia sp.). Bőtermő, remek fagytűrő (-29 fok) fajták.  

80-150 cm: 12500 Ft  

-óriás gyümölcsű kivi (Actinidia sp.). Párban (1 termős+1 porzós). Bőtermő fajta.  

80-150 cm: 12500 Ft + porzós 7500 Ft  

-sárga gyümölcsű kivi (Actinidia sp.). Párban (1 termős+1 porzós). Bőtermő fajta.  

80-150 cm: 12500 Ft + porzós 7500 Ft  

-piros gyümölcshúsú kivi (Actinidia sp.). Párban (1 termős+1 porzós). Bőtermő fajta.  

80-150 cm: 15000 Ft + porzós 7500 Ft 
  
-piros ezüstcseresznye (Elaeagnus umbellata). Talajjavító gyümölcstermő, szamócaízű gyümölccsel. Szívvédő és rákellenes, 

antioxidáns, gyógynövény.  

60-80 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 15 ezer Ft, 150-250 cm: 25-35 ezer Ft  

-sárga ezüstcseresznye (Elaeagnus umbellata). Talajjavító gyümölcstermő, szamócaízű gyümölccsel. Szívvédő és rákellenes, 

antioxidáns, gyógynövény.  

60-80 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 15 ezer Ft, 150-250 cm: 25-35 ezer Ft  



-óriás ezüstcseresznye (Elaeagnus multiflora). Talajjavító gyümölcstermő, szamócaízű gyümölccsel. Szívvédő és rákellenes, 

antioxidáns, gyógynövény.  

60-100 cm: 15 ezer Ft, 120-180 cm: 25-35 ezer Ft 
  
-szamócafa (Arbutus unedo). -18 fok körüli fagytűrésű, gyümölcstermő mediterrán ritkaság.  

30-50 cm: 10 ezer Ft, 60-100 cm: 15-20 ezer Ft, 100-150 cm: 25-35 ezer Ft, idősebb bokor vagy törzses fa 150-200-250-350-450 cm: 

65-95-185-285-365 ezer Ft. 
  
-paw-paw, indiánbanán (Asimina triloba). Nem fagyérzékeny, akár -31 fokot is elvisel. Mangó-banán-vanília-málna hasonlatos ízű 

finom gyümölcsöt terem augusztus-október táján. Öntermékeny fajták!  

2-3 éves 20-30 cm fácska vagy bokor: 8500 Ft, 40-50 cm: 15 ezer Ft, 50-70 cm: 25 ezer Ft, 80-120 cm: 35-45 ezer Ft, 120-160 cm: 65-

85 ezer Ft 
  
-óriás jujuba (Ziziphus jujuba ’Lang’). Az egyik legédesebb fajta. 

Konténeres csemete 40-60 cm: 15 ezer Ft, 70-100 cm: 20-28 ezer Ft, 100-130 cm: 45 ezer Ft, 130-200 cm: 65-85 ezer Ft, idősebb 150-

400 cm (legnagyobbak visszavágva kb. 200 cm-re): 85-135 ezer Ft 

-óriás kerek jujuba (Ziziphus jujuba ’Li’). Korai, augusztustól érő fajta.  

Konténeres csemete 40-60 cm: 15 ezer Ft, 70-100 cm: 20-28 ezer Ft, 100-130 cm: 45 ezer Ft, 130-200 cm: 65-85 ezer Ft, idősebb 150-

400 cm (legnagyobbak visszavágva kb. 200 cm-re): 85-135 ezer Ft 
  
-valódi babér (Laurus nobilis). Kb. -16 fokot bír ki.  

30-40 cm: 5 ezer Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, több szálas anyatő 50-250 cm: 10-35 ezer Ft, törzses fácska 130-180 cm: 65-85 ezer Ft 
  
-mirtuszdió, ananászguava, brazil guava (Feijoa sellowiana). Kb. -15 fokot bír ki. Megkapó szépségű virágját szamócaízű 

gyümölcsök követik.  

30-70 cm: 10-15 ezer Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft, 150-200 cm extra méret: 65-125 ezer Ft 
  
-mazsolafa, (Hovenia dulcis). Teljesen fagytűrő, öntermékeny kerti gyümölcsfa.  

20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm fácska: 15 ezer Ft, 80-120 cm fácska: 25 ezer Ft, 120-150 cm fácska: 35 ezer Ft, 150-350 cm fácska: 45-

85 ezer Ft 
  
-japán önporzós papíreperfa, papiruszfa (Broussonetia ’Kazinoki’). Ehető, édes termésű, igen ritka különlegesség.  

120-200 cm: 28-35 ezer Ft 

-málnafa (Cudrania tricuspidata parthenocarp). Teljesen fagytűrő, öntermékeny kerti gyümölcsfa magnélküli oltványok.  
30-40 cm: 15 ezer Ft, 50-70 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25-30 ezer Ft 
  
-loquat, mézillatú japánnaspolya (Eriobotrya japonica). -18 (-21) fokot is elvisel. Gyönyörű örökzöld, bőrlevelű, illatos virágú és 

gyümölcsű fácska. Óriástermésű oltványok is! 
40-60 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 28-45 ezer Ft, 120-200 cm: 45-55 ezer Ft, extra törzses méret 200-250 cm: 135 ezer Ft   
  
-tayberry - Rendkívül ízletes szedermálna fajta, amely az angol királyi család kedvenc gyümölcse.  

30-50 cm: 6500 Ft, 60-120 cm: 8500-10000 Ft  
  
-valódi teacserje (Camelia sinensis). Kiváló fagytűrésű (-15/-20 fok), hazánkban is nevelhető török hegyvidéki fajta.  

20-30 cm: 6500 Ft (több töves +3 ezer Ft), 40-50 cm: 15 ezer Ft (több töves +3 ezer Ft) 
  
-százévesek teája, jiaogulan, gulan, jagulan, ötlevelű ginzeng (Gynostemma pentaphyllum). A kínai népi orvoslás 

a "Halhatatlanság növényeként" említi. Klinikai kutatások számos gyógyhatását igazolták. Rendkívül erős antioxidáns hatásának 

köszönhetően gátolja a rákos daganatok növekedését. A kínaiak teáját elsősorban azért fogyasztják, hogy száz évnél tovább éljenek. 

Hatása, hasonló a ginzengééhez, de a hatóanyagok nagyobb koncentrációban találhatók benne.  

Több szálas kis cserepes rizóma vagy 20-30 cm növény: 8500 Ft, 30-200 cm anyatő: 13-15 ezer Ft  
  
-augusztusi kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, nagy gyümölcsű, ízletes, lédús, betegségre nem 

érzékeny, kanadai-francia fajta. 

120-180 cm 25 ezer Ft 

-szeptemberi kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, nagy gyümölcsű, ízletes, lédús, betegségre nem 

érzékeny, kanadai-francia fajta. 

120-180 cm 25 ezer Ft 

-ukrán kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 18 ezer Ft 

-orosz kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 18 ezer Ft 

-litván kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 18 ezer Ft 

-tibeti kajszi oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 18 ezer Ft 

-lila kajszi hibrid oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 16 ezer Ft 

-fekete kajszi hibrid oltvány – fagyokra nem érzékeny, minden évben bőven termő, ízletes, lédús, betegségre nem érzékeny ritkaság. 

120-180 cm 16 ezer Ft 
  
-mésztűrő óriás kínai szelídgesztenye (Castanea) oltvány. 5-7 évesen már teremhet. Gesztenyerákra rezisztens, ellenálló fajta. 

50-70 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-180 cm: 30 ezer Ft 

-mésztűrő bőtermő kínai szelídgesztenye (Castanea) oltvány. 5-7 évesen már teremhet. Gesztenyerákra rezisztens, ellenálló fajta. 

50-70 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-180 cm: 30 ezer Ft 
  



-skandináv citrom - Tavaszi virágtömege okán remek díszcserje, amelye Svédországban citrompótló növény. 

20-30 cm: 5 ezer Ft, 40-60 cm: 10 ezer Ft 
  
-koreai meggy - 3 méterre növő, egzotikus ízű ritkaság. 

50-80 cm 9500 Ft, 120-160 cm: 20 ezer Ft 

  

*** 

  

D I Ó F É L É K   (Juglans, Carya) 
  

-ukrán 2. óriásdió /direkttermő/. Termése elérheti a tojás méretet is, bélmennyisége a normál ukrán oltvány feletti!  

80-120 cm: 20 ezer Ft, 120-150 cm: 25 ezer Ft, 150-200 cm: 30 ezer Ft 
  
-nyírségi óriásdió /direkttermő/. Termése zölden elérheti a teniszlabda méretet is!  

80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-150 cm: 30 ezer Ft, 150-200 cm: 35 ezer Ft 
  
-pekándió (Carya illinoinensis) /német-török direkttermő/. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a közönséges dió. 

Kártevője nincs, a dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

30-50 cm: 13 ezer Ft, 60-80 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-250 cm: 30-45 ezer Ft 

-óriás pekándió (Carya illinoinensis) direkttermő. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a közönséges dió. Kártevője 

nincs, a dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

30-50 cm: 15 ezer Ft, 60-80 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-250 cm: 30-45 ezer Ft 

-bőtermő pekándió (Carya illinoinensis) direkttermő. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a közönséges dió. 

Kártevője nincs, a dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

30-50 cm: 15 ezer Ft, 60-80 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-250 cm: 30-45 ezer Ft 

-extra fagytűrő kanadai pekándió (Carya illinoinensis) direkttermő. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a 

közönséges dió. Kártevője nincs, a dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

30-50 cm: 15 ezer Ft, 60-80 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-250 cm: 30-45 ezer Ft 
  
-fehér hikoridió (Carya ovata) direkttermő. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a közönséges dió. Kártevője nincs, 

a dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

50-70 cm: 20 ezer Ft, 80-120 cm: 30 ezer Ft 
  
-szívdió (Carya cordiformis) direkttermő. 5-7 évesen már teremhet. Jóval gyorsabban nő, mint a közönséges dió. Kártevője nincs, a 

dióburok-fúrólégy sem károsítja. 

120-250 cm: 38-45 ezer Ft 

  

*** 

  

FÜGE  fajták 

Fagytűrésre is válogatott, évente 2-3 alkalommal termő fajták. 
  

10-20 cm: 3500 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 8500 Ft, 70-120 cm: 15-20 ezer Ft, 120-150 cm: 25 ezer Ft, idősebb extra méret 160-

350 cm: 65-135 ezer Ft. 

Törzses fácska 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-200 cm: 25-35 ezer Ft, idősebb extra méret 200-350 cm: 65-135 ezer Ft.  
  
FAJTÁK: 

-"Szentesi barna" - Nem fagyérzékeny, barna termésű, bőtermő fajta.  

-"Brunswick" - Barna, körte formájú édes füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta.  

-jégfüge - Igen ízletes füge, kedvelt, júliustól többször is termő fajta.  

-"Györöki lapos" - Nagyon ízletes pogácsa formájú füge, kedvelt, júliustól többször is termő fajta.  

-"Ceglédi zöld óriás" - Zöldes termésű füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta.  

-japán lila -Nagyméretű (15 dkg), lila termésű füge.  

-lila óriás - Nagyméretű (15 dkg), lila termésű füge.  

-bajor füge - Édes termése sötétrózsaszín.  

-amerikai sárga - Sárgás-lilás, hosszúkás, édes termésű amerikai füge.  

-amerikai fekete hegyi füge - Édes, fekete termésű amerikai füge.  

-kaliforniai - Sárga termésű édes füge.  

-narancs - Narancs-sárga termésű édes füge.  

-kecskeméti - Sárga vagy barna termésű édes füge.  
  
Időnként egyéb fajták is kaphatóak! 

  

*** 



  

Gyümölcstermő   G R Á N Á T A L M A   fajták 

Fagytűrésre is válogatott, hazánkban is termő, beérő fajták. 
  

10-20 cm: 3500 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-100 cm: 15-20 ezer Ft, 130-160 cm (bokor forma): 28-35 ezer Ft, 180-

250-350 cm (fácska forma): 38-45-65 ezer Ft. Idősebb termő korú méret 150-350 cm: 35-135 ezer Ft, extra nagy illetve vastag törzsű 

(őstörzses). 150-350 cm: 135-335 ezer Ft. 
  
FAJTÁK: 

-teltvirágú(!). gránátalma (gyümölcstermő). A teltvirágú fajták közül egyedül ez nevel gyümölcsöt. -20 fok körül visszafagyhat, de 

tőről mindig újrahajt. Ritkaság!  

-óriás piros gránátalma (akár 1-1,5 kg-os termésű fajta!). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-óriás bordó gránátalma (1,5 kg-os termésű fajta!). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-óriás kaliforniai gránátalma (1,5 kg-os termésű fajta!). -15 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-piros gyümölcsű extrém fagyálló gránátalma (termése tűzpiros). A legfagytűrőbb és legnépszerűbb francia termesztett fajta. Takarás 

nélkül -21 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-üzbég gránátalma. Normál méretű termése piros. Népszerű üzbég eredetű fajta kiemelkedő fagytűréssel. Takarás nélkül -20 fok alatt 

visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-borízű gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-azeri piros gránátalma. Nagyon édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-korai piros gránátalma. Nagyon korai érésű, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-afgán gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-orosz gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-kazah gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-iráni gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  
  
Egyéb extra fajták 1.: 

20-30 cm: 10 ezer Ft, 30-50 cm: 12-15 ezer Ft, 50-100 cm: 20 ezer Ft, 130-160 cm (bokor vagy fácska forma): 38 ezer Ft, 160-200 cm 

(bokor vagy fácska forma): 45-65 ezer Ft. 

-magnélküli gránátalma (gyümölcstermő). -20 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. Újdonság! Magnélküli fajta! A 

gyümölcsben puhák, ehetőek vagy hiányoznak a magok.  
  
Egyéb extra fajták 2.: 

20-30 cm: 10 ezer Ft, 30-50 cm: 12-15 ezer Ft, 50-100 cm: 20 ezer Ft, 130-160 cm (bokor vagy fácska forma): 38 ezer Ft, 160-200 cm 

(bokor vagy fácska forma): 45-65 ezer Ft. 

-lila gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

-fekete gránátalma. Ritkaság, édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  
  
Időnként egyéb fajták is kaphatóak. 

  

*** 

  

  

Virágzással díszlő GRÁNÁTALMA fajták (nem gyümölcstermők) 
  
-szegfűfa, díszgránátalma (nem gyümölcstermő, szimpla vagy telt virága lehet narancs fehér tarka, sárga, fehér, narancs vagy 

piros).  -20 (-25) fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt.  

40-60 cm: 8500 Ft, 80-100 cm: 15 ezer Ft, 120-200 cm: 20-35 ezer Ft, idősebb 160-250 cm: 65-135 ezer Ft. 

Tarka virágú idősebb fácska 200-250 cm: 135 ezer Ft 

  

*** 

  

Kerti C I T R O M   fajták 
  
-óriás kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Hazai óriás’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Nem keserű! -25 

fokot a kis magoncok is kibírják!  

10-20 cm: 4500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120-150 cm: 15-20-25 ezer Ft, idős 8-10 éves termő korú 120-180 cm: 

38-55 ezer Ft 

-bőtermő kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Kecskeméti bőtermő’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Az 

alapfajnál nagyobb gyümölcse kevésbé keserű. -25 fokot a kis magoncok is kibírják!  

10-20 cm: 3500 Ft, 30-50 cm: 7500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120-150 cm: 15-20-25 ezer Ft, idős 8-10 éves termő korú 120-180 cm: 

38-55 ezer Ft 

-Repülő Sárkány kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Flying Dragon’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. 

Különleges csavart ágrendszere van. -25 fokot a kis magoncok is kibírják!  

10-20 cm: 4500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft 



 

*** 

  

O L Í V A   fajták 
  
-termő olívabogyó, valódi olajfa (Olea europea). Ez a fajta kb. -20 fokot bír kiültetve.  

10-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft, 150-200 cm: 28-38 ezer Ft, 200-250 cm: 45-65 ezer Ft, idősebb vagy 

formára nyírt fácska 200-300 cm: 85-135 ezer Ft, 40-50-60-80 éves 235-285 ezer Ft, 200/300 éves őstörzses 250-400 cm: 950 ezer Ft 

  

*** 

  

P Á L M Á K   -   P Á F R Á N Y F Á K  -  C I K Á S Z   -   törzses   Y U C C A 
  
-törzses páfrányfa (Dicksonia antarctica). Fagytűrő kb. -12 fokig.  

20-30 cm: 8500 Ft, 50-60 cm: 16 ezer Ft. Idősebb kb. 130-250 cm, kb. 50-70 cm törzzsel, erőteljes növény: 215-265 ezer Ft 
  
-cikász (Cycas revoluta). Többéves tövek, legalább 4-5 levéllel. Fagytűrés: -6/-8 fok. 

30-50 cm: 15 ezer Ft, 50-70 cm: 25 ezer Ft, idős (10-40 cm törzs) 80-180 cm: 35-135 ezer Ft, extra 80-100 éves: 285-350 ezer Ft  
  
-ausztrál káposztapálma, déli bunkóliliom (Cordyline australis). Fagytűrése kb. -15 fok. 

-zöld 80-150 cm: 15-65 ezer Ft  

-bordó 50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-150 cm: 25-35 ezer Ft 
-bronzvörös levelű 60-100 cm: 13 ezer Ft 
-csíkos levelű 50-70 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25-35 ezer Ft  
  
-kínai kenderpálma, kerti legyezőpálma (Trachycarpus fortunei). 12 méter magasra is megnőhet. Fagytűrésre is válogatott példányok 

-23 fokig! Levele 90 cm átmérőt ér el. Több éves erőteljes növények.  

40-50 cm: 13 ezer Ft, 60-80 cm: 20 ezer Ft, idősebb 100-450 cm (kb. 20-30-280 cm törzzsel) kiültethető erős növények: 28-45-450 

ezer Ft 
  
-törpe kúszó szabalpálma (Sabal minor). 2-3 méter magasra növő, törzset alig fejlesztő, telepet képző, értékes ritkaság. Fagytűrésre 

is válogatott példányok -23 fokig! Levele óriási átmérőt ér el.  

10-20 cm: 8500 Ft, 30-40 cm: 12500 Ft, 40-60 cm: 15-20 ezer Ft, idősebb (kb. 20-30 éves) kiültethető erős példányok: 165-265 ezer 

Ft 
  
-washington pálma (Washingtonia sp.). 15 méter magasságot is elérhet. Legyező levelei 1,5 méteresek lehetnek. Maximum -8/-12 

fokot bír kiültetve. Több éves erőteljes növények.  

40-50 cm: 10 ezer Ft, 60-80 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25-35 ezer Ft, idősebb kisebb törzzsel 120-200 cm: 45-65 ezer Ft, idősebb 

(törzs 40-160 cm). 200-500 cm: 85-265 ezer Ft  
  
-törpe lószőrpálma, európai legyezőpálma (Chamerops humilis). Kb. -12/-15 fokot bír kiültetve.  

4-6 éves 50-70 cm: 15-20 ezer Ft, idősebb növénycsoport 80-250 cm: 95-265 ezer Ft  
  
-marokkói kék pálma (Chamerops cerifera). Kb. -18/-20 fokot bír kiültetve.  

Idősebb növénycsoport 130-200 cm: 165-265 ezer Ft  
  
-törpe vulkánpálma (Chamerops humilis ’Vulcano’). Gyönyörű, szobor szépségű legyezőpálma. Kb. -15/-18 fokot bír kiültetve.  

80-100 cm: 95 ezer Ft, 80-150 cm (törzses): 135-265 ezer Ft  
  
-valódi törzses jukkák (Yucca sp.). Spanyolországból. Nem fagyérzékenyek!  

40-60 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 25-35 ezer Ft, idősebb (10-15 éves) 30-50 cm törzzsel 45-65 ezer Ft 

-egyéb ritka törzses jukka fajták (Yucca sp.). Spanyolországból. Nem fagyérzékenyek!  

50-70 cm: 65-95 ezer Ft, idősebb törzses példányok áprilistól egyedi áron! 
  
-Nelson törzses jukka (Nolina nelsonii). Spanyolországból. Fagytűrő kb. -18 fokig. 

110-150-180 cm: 135-185-235 ezer Ft 
  
-mexikói fűfa (Dasylirion longissimum). Spanyolországból. Fagytűrő kb. -18 fokig. 

100-150 cm: 125-155 ezer Ft 
  
-brazil zselépálma, kocsonyapálma (Butia eriospatha). A legszebb egzotikus levéldísznövények közé tartozó, kisebb termetű, 

szárazságtűrő pálma Dél-Amerikából, gyümölcse ehető, narancs-ananász ízű. Fagytűrése -12 fok körüli, ezért védett helyen, téli 

védelemmel kertbe is kiültethető.  

Idősebb törzses 250-350 cm: 265 ezer Ft-tól 
  
-kanári datolyapálma (Phoenix canariensis). Az egyik legkedveltebb pálmaféle, gyors növekedéssel. Fagytűrése max. -10 (-12) fok. 

Panellakásokban is könnyen tartható. 

50-70 cm: 10 ezer Ft, 80-120 cm: 18 ezer Ft, idősebb kb. 30-40 cm törzzsel 200-350 cm: 150 ezer Ft 

-törpe datolyapálma (Phoenix roebelenii). Kecses, max. 2 m-re növő pálma. Panellakásokban is könnyen tartható. 

100-130 cm törzses: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm törzses: 85-125 ezer Ft 
  



-Alexander királypálma (Archontophoenix alexandrae). Az egyik legszebb trópusi pálmafaj.  

50-100 cm: 15-20 ezer Ft, idősebb 100-150 cm: 35-85 ezer Ft 
 

-botpálma (Rhapis excelsa). Az egyik legtűrőképesebb pálmafaj. Sötétebb lakásokban is szépen díszlik, ahol max. 150-200 centisre 

nő. 

20-30 cm: 10 ezer Ft, 30-40 cm: 13 ezer Ft, több száras csoport 40-60 cm: 18 ezer Ft 
 

-halfarokpálma (Caryota mitis). Különleges lombozatú, dekoratív, gyors növésű pálmafaj. Panellakásokban is könnyen tartható. 

20-30 cm: 6 ezer Ft, 30-40 cm: 8 ezer Ft, 50-60 cm: 12 ezer Ft, 60-100 cm: 15 ezer Ft, több száras csoport 60-120 cm: 25-35 ezer Ft 

  

*** 

  

D A T O L Y A S Z I L V A    (HURMA, SHARON, KHAKI)   oltványok 
  
-datolyaszilva, hurma, hurmi-káki, sharongyümölcs (Diospyros kaki) oltványok. Sárgabarackhoz hasonló ízű, mézédes, ősszel érő 

gyümölcskülönlegesség. Csersavmentes fajta oltványa is!  

Szabadgyökerű: 80-100 cm fácska: 13500 Ft, 120-180 cm: 16-25 ezer Ft, 200-250 cm: 30 ezer Ft 

Konténeres: 80-100 cm fácska: 16500 Ft, 120-180 cm: 25-35 ezer Ft, 200-250 cm: 35-45 ezer Ft, idősebb 250-450 cm extra méret: 45-

65 ezer Ft 
  

FAJTÁK:  

--csokiízű - nagyon édes, éretlenül sem csersavas 

--citromsárga vanília ízű - enyhe vaníliás íz 

--vörös - nagy gyümölcsű, bőtermő, jó fagytűrésű fajta. 

--Tipo - nagy gyümölcsű, bőtermő 

--óriás XXL - akár 50 dkg-os gyümölcsű  

--mangó ízű - akár 30 dkg-os gyümölcsű  

--papaja ízű - akár 30 dkg-os gyümölcsű  

--csersavmentes - éretlenül sem csersavas 

--spanyol bőtermő - bőtermő, jó fagytűrésű fajta 

--orosz hibrid - bőtermő, kimagasló fagytűrésű fajta 

--ukrán rózsaszín gyümölcsű hibrid - bőtermő, kimagasló fagytűrésű fajta 

  

*** 

  

GOLGOTAVIRÁGOK  -  PASSIFLORÁK 
  
-hófehér virágú, ehető gyümölcsű, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora caerulea ’Constance Elliot’). Az egyik leghidegtűrőbb 

golgotavirág! Kertbe kiültetve kb. -20 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is elkúszik. 

Nagyméretű, hófehér, illatos virágait májustól szeptemberig ontja.  

60-200 cm: 12-20 ezer Ft 

-hófehér virágú kék rojtkoronával, ehető gyümölcsű, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora caerulea). Az egyik leghidegtűrőbb 

golgotavirág! Kertbe kiültetve kb. -20 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is elkúszik. 

Nagyméretű, illatos virágait májustól szeptemberig ontja.  

60-200 cm: 12-20 ezer Ft 

-lila virágú, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora ’Violacea’). Az egyik leghidegtűrőbb golgotavirág! Kertbe kiültetve, tövét takarva 

kb. -20 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is elkúszik. Nagyméretű, lila, illatos virágait májustól 

szeptemberig ontja.  

60-200 cm: 12-25 ezer Ft 
  
-lilás-rózsaszín virágú, fagyálló ukrán kerti maracuja (Passiflora incarnata). Az egyik leghidegtűrőbb golgotavirág! Kertbe 

kiültetve, tövét takarva kb. -25 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is elkúszik. Nagyméretű, 

illatos virágait májustól szeptemberig ontja. Gyümölcse mérete és íze mint a trópusi maracujáé!  

20-30 cm: 15 ezer Ft, 30-100 cm: 20 ezer Ft, 100-200 cm: 25 ezer Ft 

-maracuja (Passiflora edulis ’Frosthart’). Az egyik leghidegtűrőbb golgotavirág! Kertbe kiültetve, tövét takarva kb. -15 fokot bír ki. 

Kacsokkal kapaszkodó növény, amely akár 10 m-re is elkúszik. Nagyméretű, illatos virágait májustól szeptemberig ontja. Nagy, 

rózsaszín gyümölcse igazi csemege!  

20-30 cm: 8500 Ft, 40-60 cm: 10 ezer Ft, 100-200 cm termő korú: 28-35 ezer Ft 

  

*** 

  



 S E L Y E M M I R T U S Z O K   (Lagerstroemia sp.)   
  
Jó télállóságú, virágzóképes tövek.  

30-50 cm: 7500 Ft, idősebb vagy bokrosabb 50-70 cm: 10-12 ezer Ft, 80-120 cm: 15-25 ezer Ft, 120-150 cm: 25-35 ezer Ft, 150-200-

250 cm: 45-55 ezer Ft, 250-300-400-500 cm extra (törzses) méret: 135-185-215-265 ezer Ft 

Selyemmirtusz virágszínek, fajták: 

-fehér   

-rózsaszín 

-ciklámen 

-lila (törpe növésű) 

-piros 

-vörös lombozatú piros virágú 

-tarka virágú (törpe növésű) 

-püspöklila  

  

*** 

  

Egyéb  ritka  kerti  télálló  D Í S Z N Ö V É N Y E K 
  

-tasmániai havasi eukaliptusz (Eucalyptus gunii). Az egyik legjobb hidegtűrésű eukaliptusz, takarás nélkül kb. -18 fokot bír ki.  

60-80 cm: 10 ezer Ft, 100-130 cm: 15 ezer Ft, 150-250 cm: 20-35 ezer Ft 
  
-mézesfa (Euodia hupehensis). Ernyő formájú koronájával egzotikus megjelenésű, 6-15 méterre növő fa, illatos virágtömeggel. Kiváló 

mézelő.  

50-120 cm: 6500-12500 Ft 
  
-argentín pillangófa (Caesalpinia gilliesii). Fagytűrése kb. -20 fok.  

30-40 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft, virágzóképes tövek 80-120 cm: 20-25 ezer Ft 
  
-fagytűrő leánderek (sok virágszínben). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt!  

20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-100 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25 ezer Ft, óriás tövek áprilisban korlátozott számban 

kaphatóak 150-250 cm 65-95 ezer Ft 
  
-télálló óriás virágú kanadai kerti hibiszkusz tövek sok színben (hófehér, fehér piros torkú, halványrózsaszín, neonrózsaszín, 

sötétrózsaszín, piros, bordó, halványrózsaszín és fehér, pettyezett virágú, fodros szirmú, féltelt virágú, stb.) eladó. A színeket csak 

virágzáskor tudom elkülöníteni, ezért jelenleg csak vegyes színben kapható! Fajtától függően 1-3,5 méteresre nő meg. Virágátmérője 

fajtától függően 20-35 cm! Tövek (1-2 száras): 4 ezer Ft, extra tövek (3-4 száras): 8 ezer Ft, óriás anyatövek (legalább 5-6 szárral): 15 

ezer Ft 
  
-himalájai vérgyömbér, pillangógyömbér (Hedychium greeni). Illatos, narancs-piros, orchideaszerű virágokkal pompázó 

különlegesség. Fagytűrése -15 fok körüli. Szára takarás nélkül tövig visszafagy, de gumójáról újrahajt.  

30-40 cm: 6500 Ft, 60-80 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 15-25 ezer Ft, 150-250 cm: 25-35 ezer Ft. 
  
-kínai papíreperfa, papiruszfa (Broussonetia papyrifera). Ehető, édes termésű, különleges szépségű díszfa. Nálunk futóhomokon 

gyorsabban nő mint a császárfa illetve smaragdfa!  

20-50 cm: 3 ezer Ft, 60-100 cm: 6500 Ft, 100-150 cm: 10-15 ezer Ft, 150-300 cm: 20-30 ezer Ft 
  
-türkesztáni szil, csodasövény (Ulmus pumila). Igen gyorsan növő (évi 2 métert), sivatagi körülményeket is toleráló díszfa. Metszéssel 

átláthatatlan sövénynek is nevelhető. Abszolút fagytűrő -40 fokig.  

20-30 cm: 2500 Ft, 50-80 cm: 5 ezer Ft, 100-150 cm: 9500 Ft  
  
-selyemakác (Albizia julibrissin). -25 fokot is elviselő szelekció.  

40-60 cm: 6500 Ft, 60-150 cm: 10-25 ezer Ft, 200-450 cm: 45-85 ezer Ft 

-piros selyemakác (Albizia julibrissin). Rendkívül ritka, tűzpiros virágú változat.  

40-60 cm: 16500 Ft, 60-80 cm: 20-25 ezer Ft 
  
-vaníliafa, sorsfa (Clerodendrum trichotonum). Zöld levelű, fehér virágú, erős növekedésű alapfaj.  

40-80 cm: 10 ezer Ft, 100-200 cm: 15-25 ezer Ft 

-rózsaszín virágú végzetfa (Clerodendrum bungei). Bordó levelű változat.  

50-70 cm: 10 ezer Ft, 80-120 cm: 15-20 ezer Ft 
  
-elefántfű (Erianthus ravennae). Pampafűhöz hasonló díszfű, de annál jóval nagyobbra nő, igénytelen és soha nem fagy ki télen.  

30-50 cm: 3 ezer Ft, 80-120 cm: 8 ezer Ft, 120-160 cm anyatő: 20-25 ezer Ft 
  
-sárga-tarka levelű tulipánfa (Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum').  

180-220 cm: 38-45 ezer Ft 
  
-sárga virágú vadgesztenye (Aesculus flava). Sárga virágú ritka változat.  

30-50 cm: 9500 Ft 

-piros virágú vadgesztenye (Aesculus x carnea ’Briotii’). Piros virágú ritka változat.  

50-70 cm: 9500 Ft, 180-250-350 cm: 38-45-65 ezer Ft 

-fehér virágú vadgesztenye (Aesculus). Idős példányok nagy konténerben.  

300-500 cm: 75-125 ezer Ft 



  
-csitalpa, taskenti trombitafa (Chitalpa tashkentensis). Csodás rózsaszín, illatos virágözönű díszfa.  

20-80 cm: 5-8 ezer Ft, 200-300 cm: 45-65 ezer Ft 
  
-toszkán csillagjázmin (Trachelospermum jasminoides). Csodás illatú kúszó.  

50-120 cm: 10-15 ezer Ft, többszáras 150-200 cm: 25-35 ezer Ft 
  
-bordó levelű kanadai júdásfa (Cercis canadensis 'Forest Pansy').  

100-150 cm: 35 ezer Ft, 200-350 cm: 55-65 ezer Ft 
  
-mézeskalács illatú kacsurafa (Cercidiphyllum japonicum). Sárga-vörös, illatos őszi lombú díszfa.  

30-50 cm: 8 ezer Ft, 60-100 cm: 15 ezer Ft 
  
-citrom illatú amúri parafa (Phellodendron amurense). Citrus illatú, mutatós, fényes lombozatú, nagy méretű díszfa. Gyógynövény 

is.  

40-60 cm: 8500 Ft, 80-120 cm: 12-15 ezer Ft, 120-180 cm: 15-25 ezer Ft 
  
-galambfa (Davidia involucrata). Galamb méretű és formájú hatalmas, fehér virágokat fejleszt.  

30-50 cm: 15 ezer Ft, 60-80 cm: 25 ezer Ft, 80-120 cm: 35 ezer Ft 
  
-sárga virágú szivarfa (Catalpa ovata). Sárga virágú ritkaság.  

30-50 cm: 6500 Ft, 60-80 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15 ezer Ft 
  
-kolibrifa (Sesbania punicea). Fagytűrése kb. -12 fok. Narancspiros tömegvirágzású trópusi díszfa. 

20-40 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15 ezer Ft 
  
-csodafa, szőlőborsfa (Idesia polycarpa). Fagytűrése kb. -30 fok. Piros termésfüzérei csodálatos látványt nyújtanak. 

40-60 cm: 10 ezer Ft, 70-100 cm: 15 ezer Ft, 120-200 cm: 20-25 ezer Ft 
  
-kamélia (Camelia sinensis). Fagytűrése kb. -15 fok. Örökzöld szépség. Virágszínek: fehér, sárga, rózsaszín, piros, tarka. 

20-30 cm: 8500 Ft, 40-50 cm: 13 ezer Ft, 60-100 cm: 16-25 ezer Ft 

  

*** 

  

L I L I O M F Á K  –  M A G N Ó L I Á K   (örökzöld fajták) 
  
-óriás virágú örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora sp.). Bokor és fa változatban. Kiváló fagytűrésű, óriás 30 cm virágátmérőjű 

fajta (kb. -31 fok fagytűrés). Fa vagy bokor forma. 

20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 9500 Ft, 60-120 cm: 15-25 ezer Ft, 120-180 cm fácska: 30-45 ezer Ft, 200-450-600 cm fácska: 65-235-

365/500 ezer Ft, 250/300-300/350-400/500 cm bokor: 265-325-400/500 ezer Ft 

-örökzöld törpe liliomfa (Magnolia grandiflora sp.). Kiváló fagytűrésű, óriás 20 cm virágátmérőjű fajta (kb. -27 fok fagytűrés).  

20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 12 ezer Ft, 60-120 cm: 20-25 ezer Ft 

  

*** 

  

Ö R Ö K Z Ö L D E K  –  F E N Y Ő F É L É K  (fagytűrők) 
  
-arizóna ciprus (Cupressus arizonica). -25 fokot is elviselő szelekció. Gyönyörű szürkés-kékes-fehér lombozatú, gyors növésű, 

igénytelen örökzöld.  
80-120 cm: 15 ezer Ft, 150-200 cm: 25-38 ezer Ft, 200-250 cm: 45 ezer Ft  
-mediterrán oszlopciprus (Cupressus sempervirens). -25 fokot is elviselő szelekció. Gyönyörű sötétzöld lombozatú keskeny oszlop 

formájú, gyors növésű, igénytelen örökzöld.  
40-60 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 16 ezer Ft, 130-200 cm: 25-38 ezer Ft, 200-250 cm: 65 ezer Ft 
  
-chilei araukária, majomfarokfenyő (Araucaria araucana). -20 fokot is elvisel. Gyönyörű mélyzöld lombozatú, lassú növésű, 

idősebb korban viszonylag igénytelen örökzöld.  
20-30 cm: 16-25 ezer Ft, 30-40 cm: 25-35 ezer Ft, 40-60 cm: 45-65 ezer Ft, 60-80 cm: 95 ezer Ft, 80-100 cm: 135 ezer Ft 
  
-himalájai cédrus (Cedrus deodara).  
80-120 cm: 15 ezer Ft, 130-160 cm: 20-25 ezer Ft 
-csüngő himalájai cédrus (Cedrus deodara).  
80-120 cm: 20 ezer Ft, 130-160 cm: 25 ezer Ft 
  
-libanoni cédrus (Cedrus libani). Remek fagytűrésű, festői szépségű ritkaság.  

50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft 

-tauruszi libanoni cédrus (Cedrus libani ssp. stenocoma). Remek fagytűrésű, festői szépségű ritkaság.  

50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft 

-aranysárga libanoni cédrus (Cedrus libani ’Aurea’). Remek fagytűrésű, sárgás lombú, festői szépségű ritkaság. 50-70 cm: 20 ezer 

Ft, 80-120 cm: 30 ezer Ft 
  



-mandulafenyő (Pinus pinea). Szabályos növekedésű, ernyős koronájú, az egyik legszebb fenyő.  

20-30 cm kis tő: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft, 120-160 cm törzses: 65-155 ezer Ft, 200-450 

cm (törzs 100-240 cm): 135-155-165-185-215 ezer Ft 

-ezüst mandulafenyő (Pinus pinea 'Silver Crest'). Szabályos növekedésű, ezüstös lombú ritkaság.  

20-30 cm kis tő: 8500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft 
 

-nepáli mandulafenyő (Pinus gerardiana). Szabályos növekedésű, igen szép fenyő. Magjai értékes csemegének számítanak. 

20-30 cm kis tő: 6500 Ft 
 

-argentín vaníliaillatú sárgafenyő (Pinus ponderosa). Igénytelen, csodaszép fenyő.  

50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft, 120-200 cm: 35-45 ezer Ft 
  
-sárgatarka kaliforniai gyantáscédrus (Calocedrus decurrens 'Variegata'). Csodaszép örökzöld.  

50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft 
  
-kínai dió-selyemfenyő (Pinus armandii). Sötétzöld lombozatú, ehető magvú selyemfenyő.  

200-300 cm: 45-65 ezer Ft 
  
-kanári fenyő (Pinus canariensis). Egyik legszebb és legszárazságtűrőbb Pinus, 30 centis tűlevelekkel. Csak védett helyre ültethető.   

200-250 cm: 45-65 ezer Ft 
  
-óriástobozú fenyő (Pinus coulteri). 40 cm hosszú tűjű, óriás 3 kg-os tobozú, gyönyörű ritkaság. Időnként kapható.  

20-30 cm: 15 ezer Ft, 80-150 cm: 38-65 ezer Ft. 
  
-aleppói fenyő (Pinus halepensis). Csodaszép, szabálytalan növésű mediterrán fenyő.  

150-200 cm: 35-45 ezer Ft 
  
-tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens). A világ legnagyobb, tiszafához hasonló, örökzöld fája.  

30-50 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 25 ezer Ft 
  

-óriás hegyi mamutfenyő (Sequoia giganteum). A világ legnagyobb fenyőféléje.  

30-50 cm: 15 ezer Ft 
 

-cukorsüvegfenyő (Picea glauca 'Conica'). 2-3 m magas szabályos törpefenyő.  

50-60 cm: 8500 Ft, 70-100 cm: 12500 Ft 

  

*** 

  

Ö R Ö K Z Ö L D     B A M B U S Z O K   (hazai klímán fagytűrő fajták!) 
  

-órás bambuszok (Phyllostachys sp.). Zöld, sárga, fekete, zöld csíkos és sárga csíkos szárú, stb. változatok. Örökzöld, 8-15 

méteresre növő fajták.  

--zöld szárú egy szárral): 200-400 cm: 12500 Ft  

--sárga szárú (egy szárral): 200-400 cm: 12500 Ft 

--zöld csíkos sárga szárú (egy szárral): 200-400 cm: 12500 Ft 

--sárga csíkos zöld szárú (egy szárral): 200-400 cm: 12500 Ft 

--fekete szárú (1-2 szárral): 200-400 cm: 28-38 ezer Ft 

--zöld szárú lilásvörös csíkkal (egy szárral): 200-400 cm: 25 ezer Ft 

--zöld csíkos aranysárga szárú (egy szárral), levele is csíkos: 100-180 cm: 15 ezer Ft, 200-400 cm: 25 ezer Ft 

--zöld vastagszárú (akár 10 cm átmérő, egy szárral): 200-400 cm: 15 ezer Ft 

--inverz neonsárga szárú élénkzöld csíkos (Ph. Vivax ’Huanwenzhu Inversa’): 100-180 cm: 15 ezer Ft, 200-400 cm: 25 ezer Ft 

--vörös szárú (Semiarundinaria fastuosa). 1-2 szárral: 100-180 cm: 20 ezer Ft, 200-400 cm: 28-35 ezer Ft 

--fehér csíkoslevelű, zöld csíkos sárga szárú (Phyllostachys bambusoides „Castillonis”): 100-180 cm: 15 ezer Ft, 200-400 cm: 25 

ezer Ft 

Több száras nagy tövek esetén, további szárak ára +2 ezer Ft/db 

Időnként egyes fajtákból 500-600 cm-es konténeres 1-2 száras nagy tövek is kaphatóak 50-100 ezer Ft. 

  

*** 

  

C I T R U S F É L É K   oltványai 
  

(néhány fok mínuszt legtöbbjük elvisel - egyedi, import, idősebb vagy termő példányok ára érkezésenként jelentős mértékben 

eltérő lehet. 

A kisebbek általában bokor, az idősebbek törzses fácska formájúak (virággal vagy terméssel + 2500 Ft)). 
  

  

Kerti   C I T R O M   fajták, fagytűrő citrusfélék 
  
-óriás kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Hazai óriás’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Nem keserű! -25 

fokot a kis magoncok is kibírják!  



10-20 cm: 4500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120-150 cm: 15-20-25 ezer Ft, idős 8-10 éves termő korú 120-180 cm: 

38-55 ezer Ft 

-bőtermő kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Kecskeméti bőtermő’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Az 

alapfajnál nagyobb gyümölcse kevésbé keserű. -25 fokot a kis magoncok is kibírják!  

10-20 cm: 3500 Ft, 30-50 cm: 7500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120-150 cm: 15-20-25 ezer Ft, idős 8-10 éves termő korú 120-180 cm: 

38-55 ezer Ft 

-Repülő Sárkány kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Flying Dragon’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. 

Különleges csavart ágrendszere van. -25 fokot a kis magoncok is kibírják!  

10-20 cm: 4500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft 
 

-kerti Yuzu mandarin oltvány - Fagytűrés: -18/-20 fok (idősebb korban).  

10-20 cm: 9500 Ft, 40-60 cm: 38 ezer Ft, 80-120-180 cm: 45-65-85 ezer Ft 

-kerti klementin mandarin hibrid oltvány - Fagytűrés: -12/-18 fok (idősebb korban). 

20-40 cm 18 ezer Ft 

-Satsuma mandarin - Termő, nemes fáról szaporított. Az egyik legfinomabb, nagyon édes fajta. Fagytűrése védett helyen akár -12 

fok is lehet! 

80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 
  
-kerti grapefuit hibrid oltvány - Fagytűrés: -12/-18 fok (idősebb korban).  

20-40 cm 18 ezer Ft 

  

-kerti narancs oltvány - Fagytűrés fajtától függően: -8/-10/-12 fok (idősebb korban illetve széltől is védett helyen /pl. fólia alatt/). 

80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 
 

-kerti vérnarancs oltvány - Fagytűrés: -12 fok (idősebb korban illetve széltől is védett helyen /pl. fólia alatt/). 

80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 

  
  

Trópusi és mediterrán  C I T R US f é l é k 
  
-citromfa - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

30-50 cm: 7500 Ft, 50-70 cm: 9-22 ezer Ft, 80-200 cm: 25-85 ezer Ft 

 -folytontermő citromfa - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13-22 ezer Ft, 80-150 cm: 25-45 ezer Ft, 150-200 cm: 45-85 ezer Ft  

 -tövismentes citromfa - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva. Hajtásai gyengén, de gyakran teljesen tövismentesek. 

30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13-22 ezer Ft, 80-150 cm: 25-45 ezer Ft, 150-200 cm: 45-85 ezer Ft  

-spanyol citromfa - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva. Fagytűrése -8 fok! (-13 fokot is túlélt idős példányaink is 

vannak!) 

20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13-22 ezer Ft, 80-150 cm: 16-25 ezer Ft, 150-200 cm: 35-45 ezer Ft  

-Meyer citrom - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

80-150 cm: 25-36 ezer Ft  

-óriás citrom - Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva. Termése 30-60 dkg-os óriás.  

30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13-22 ezer Ft, 80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft, 150-200 cm: 45-65 ezer Ft  

-vörös citrom (Citrus limon Rosso). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

60-120-180 cm fácska: 22-35-45 ezer Ft  
  
-Buddha keze citrom, ujjas cédrát (Citrus medica 'Digitata'). Kéz formájú termése az 50 dkg-ot is elérheti. Termő, nemes fáról 

szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 26-35 ezer Ft, 120-150 cm: 35-45 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-gyémánt cédrát  - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 26-35 ezer Ft, 120-150 cm: 35-45 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-óriás cédrát (Citrus medica Maxima). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  
  
-koktélcitrom, lime (Citrus aurantifolia). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

50-70 cm: 22 ezer Ft, 80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-55 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-Rangpur  lime Mandarin-lime hibrid, mandarin ízvilággal. Termő, nemes fáról szaporítva.  

50-70 cm: 22 ezer Ft, 80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-55 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  
  
-spanyol narancsfa - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

 -tövismentes narancsfa - Termő, nemes fáról szaporított. Hajtásai gyengén, de gyakran teljesen tövismentesek.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

 -folytontermő narancsfa - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-korai tavaszi narancs (Citrus sinensis 'Lane Late'). Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-Washington Navel narancs (Citrus sinensis 'Washington Navel'). Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-óriás narancs - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  



-vanília ízű narancs - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-kései narancs - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-vérnarancs (Citrus sinensis 'Moro', 'Sanguinello'). Termő, nemes fáról szaporított  

80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft  

-vörös csíkos vérnarancs - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-28 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  
  
-mandarin - Termő, nemes fáról szaporított. 

80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 35-45 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-tövismentes mandarin - Termő, nemes fáról szaporított. Hajtásai gyengén, de gyakran teljesen tövismentesek. 

80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 35-45 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-folytontermő mandarin - Termő, nemes fáról szaporított.  

80-120 cm: 25-35 ezer Ft, 120-150 cm: 35-45 ezer Ft   

-klementin mandarin - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 

-vérmandarin - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 

-óriás királymandarin - Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 
  
  
-koktélnarancs, kumkvat, héjastól ehető mandarin (Citrus japonica). Gyümölcse édes, héjastól ehető, mandarin ízű, hosszúkás 

formájú. Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 26 ezer Ft, 60-80 cm idősebb törzses fácskák 26-35 ezer Ft  

-óriás kumkvat, héjastól ehető óriásmandarin (Citrus margarita Maxima). A normál kumquatnál jóval nagyobb gyümölcse édes, 

héjastól ehető, édes mandarin ízű, hosszúkás, hordószerű. Termő, nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 28 ezer Ft, 60-100 cm idősebb törzses fácskák 28-35 ezer Ft, idősebb törzses fácska 100-150 cm: 35-45 ezer Ft, idősebb 

törzses fácska 150-250 cm: 65-165 ezer Ft 

-limekvat, héjastól ehető mandarin - Gyümölcse savanykás, héjastól ehető, mandarinhoz hasonló ízű, hosszúkás formájú. Termő, 

nemes fáról szaporított.  

50-70 cm: 22-26 ezer Ft, 80-120 cm: 28-35 ezer Ft, 120-150 cm: 45 ezer Ft 
   
-édes grape-fruit (Citrus grandis). Termő, nemes fáról szaporított.  

80-120 cm: 26-38 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  

-vörös húsú grape-fruit (Citrus grandis). Termő, nemes fáról szaporított.  

80-120 cm: 35-45 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-85 ezer Ft  
  
-pomeló (Citrus sp.). Termő, nemes fáról szaporított.  

80-120 cm: 35-45 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft  

-vörös húsú pomeló (Citrus sp.). Termő, nemes fáról szaporított.  

20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 30 ezer Ft, 80-120 cm: 40-45 ezer Ft, 120-150 cm: 45-65 ezer Ft, 150-200 cm: 65-95 ezer Ft 
  
-kaffir lime, aromacitrom (Citrus hystix). Termő, nemes fáról szaporított  

20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 12-22 ezer Ft, 80-120 cm: 25-30 ezer Ft, 120-150 cm: 35 ezer Ft, 150-300 cm: 45-85 ezer Ft  
  
-kaviár citrom, ausztrál citrom (Microcitrus australica). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva.  

50-70 cm: 25 ezer Ft, 80-150 cm: 35-65 ezer Ft 

  

*** 

  

T r ó p u s i   és   m e d i t e r r á n   d í s z n ö v é n y e k  

(pár fok mínuszt némelyikük elvisel) 
  

Elefánfül, Alokázia, könnyezőpálma, táró, tánia  
(elsősorban lombjuk adja díszértéküket) 

  
-elefántfül, alokázia (Alocasia macrorrhiza). Max. 3-4 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű 

gyorsasággal hozza az új leveleket.  

20-30 cm: 3500 Ft, 30-40 cm: 6 ezer Ft, 50-100 cm: 10-15 ezer Ft, 100-250 cm: 20-65 ezer Ft 

-piros szárú elefántfül (Alocasia sp.). Max. 3-4 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű gyorsasággal 

hozza az új leveleket.  

10-20 cm: 4500 Ft, 30-40 cm: 7500 Ft, 50-100 cm: 10-15 ezer Ft, 100-250 cm: 20-65 ezer Ft  

-fodroslevelű elefántfül (Alocasia macrorrhiza ’Portodora’). Max. 3-4 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. 

Banánszerű gyorsasággal hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb levelei hullámos szélűek. 

50-80 cm: 15 ezer Ft, 100-250 cm: 25-65 ezer Ft  

-bordó levelű elefántfül (Alocasia wentii). Max. 2 méterre nő meg, 1 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű gyorsasággal 

hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb leveleinek fonáka bordó.  

40-60 cm: 15 ezer Ft, 80-150 cm: 25-45 ezer Ft  



-bordó fodroslevelű elefántfül (Alocasia ’Mayan Mask’). Max. 2-3 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. 

Banánszerű gyorsasággal hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb levelei hullámos szélűek és fonákuk bordó.  

30-50 cm: 12 ezer Ft, 50-80 cm: 15-25 ezer Ft, 100-150 cm: 35-65 ezer Ft. 

-amazóniai alokázia, ránclevél, ördöglevél (Alocasia x amazonica 'Polly'). Fényes, világos-fehér színnel mintázott, hullámos levelű, 

igen mutatós, nagy díszértékű trópusi dísznövény. A levél fonáka bíbor színű.   

30-50 cm: 7500 Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft 

-Buddha keze elefántfül (Alocasia cucullata).  

10-20 cm: 3500 Ft, nagy anyatő 80-100 cm: 20-25 ezer Ft 

-óriáslevelű elefántfül (Alocasia calidora).  

50-80 cm: 15 ezer Ft, 100-150 cm: 25-45 ezer Ft 

-zebracsíkos szárú elefántfül (Alocasia zebrina).  

40-60 cm: 15 ezer Ft 

-ezüst erezetű óriásránclevél (Alocasia 'Black Velvet').  

40-60 cm: 15 ezer Ft 

  

Virágzással is díszlők 
  
-papagájvirág (Strelitzia reginae).  

100-130 cm: 38-45 ezer Ft 

-óriás papagájvirág (Strelitzia sp.).  

150-350 cm: 35-95 ezer Ft 
  
-gyömbérliliomok (Hedychium sp.). Fagytűrés: kb. -12/-15 fok (takarással több).  

Rizóma 3500 Ft, 20-30 cm: 5000 Ft, 30-50 cm: 6500 Ft, 60-80 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 15-25 ezer Ft, 150-250 cm: 25-45 ezer Ft. 

Több fajta és virágszín kapható: pl. fehér, sárga, narancs, rózsaszín, piros, tarka. Időnként kaphatóak. 
 

-gyömbér (Zingiber officinale). Gyömbér illatú, orchideavirágú gyógynövény.  

Rizóma 2500 Ft, 20-30 cm: 5 ezer Ft, többszáras 30-50 cm: 8 ezer Ft 
 

-valódi kurkuma (Curcuma longa). Közismert  fűszer és gyógynövény. Fagytűrés: kb. -12 fok (takarással több).  

Gumó vagy 10-30 cm növény: 4500 Ft  
 

-sárga csíkos tarka levelű gyömbér (Alpinia zerumbet ’Variegata’). Fagytűrés: kb. -12 fok (takarással több).  

10-30 cm: 4500 Ft, 40-60 cm: 9500 Ft, 100-180 cm: 45-65 ezer Ft  
  
-törpe rákollóvirág (Heliconia psittacorum). A banánfélék rokonságába tartozó, kis növésű (80 cm). növény. Rendkívül népszerű, 

exkluzív vágottvirág, amely lakásban tartva is nyílik.   

10-20 cm kis sarj vagy rizóma: 3 ezer Ft, 20-30 cm: 5 ezer Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm extra tő: 15 ezer 

Ft 

-rákollóvirág (Heliconia sp. hibridek). A banánfélék rokonságába tartozó, nagyobb növésű (kb. 2,5 m). növény. Rendkívül népszerű, 

exkluzív vágottvirág, amely lakásban tartva is nyílik.   

10-20 cm kis sarj vagy rizóma: 3 ezer Ft, 20-30 cm: 5 ezer Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-

120 cm extra tő: 15-25 ezer Ft (virággal +1500 Ft) 
  
-illatos kasszia, szennacserje (Cassia corymbosa). ). Folyamatos sárga virágtömeg. 

30-50 cm: 8500 Ft, 120-150-180 cm: 15-25-45 ezer Ft 
  
-mexikói petúniafa, kék leander (Ruellia brittoniana). Folyamatos kék virágtömeg.  

Virágzóképes 20-30 cm: 3500 Ft, 50-120 cm: 6500-15 ezer Ft 
  
-mimózalevelű zsakaranda, paliszanderfa (Jacaranda mimosifolia).  

80-160 cm: 20-35 ezer Ft. 
  
-bíbor kalapácscserje (Cestrum elegans).  

Virágzóképes 20-30 cm: 3500 Ft, 40-60 cm: 6500 Ft 
  
-sárga dzsungelharang, aranytrombita (Allamanda cathartica). Sárga virágözöne lenyűgöző.  

80-150 cm: 25-35 ezer Ft 
  
-pohutakawa, maori karácsonyfa (Metrosideros excelsa). Piros virágözöne lenyűgöző.  

30-40 cm: 8500 Ft 
  
-lángfa (Delonix regia). Piros virágözönű, lenyűgöző trópusi csoda. 

30-40 cm: 10 ezer Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-100 cm: 25 ezer Ft 
  
-pompás pillangófa (Caesalpinia pulcherrima). Piros virágözönű lenyűgöző trópusi csoda. 

30-40 cm: 10 ezer Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-100 cm: 25 ezer Ft 
  
-vöröslő mimózafa (Acacia baileyana ’Purpurea’). Sárga virágtömegű bokorfa. Friss hajtásai vörösek. 

30-40 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13 ezer Ft, 80-100 cm: 20 ezer Ft 

-arany mimózafa (Acacia decurrens). Sárga virágtömegű, ezüstös lombú bokorfa. 

30-40 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13 ezer Ft, 80-100 cm: 20 ezer Ft 
 

-indiai lángcserje (Ixora sp.). Virágözöne káprázatos. Időnként kapható narancs-vörös-rózsaszín és esetleg sárga színben.  

30-40 cm: 8500 Ft, nagy cserepes többágas „anyanövény” 50-80 cm: 28-35 ezer Ft. 



*** 

  

P L U M É R I A, hawaii rózsa, frangipáni 

(egyedi, fejlettebb, többágas, stb. példányok ára eltérhet a listaártól) 
  
-törpe folytonnyíló lantlevelű frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria pudica.). Könnyen és sokat 

virágzik, akár évente 10 hónapon át, hófehér virága nagyméretű, sárga középpel.  

Több éves, virágzóképes 30-50 cm: 13500 Ft, 30-50 cm virágzó: 16500 Ft 
  
-fehér hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Fehér, sárga közepű, illatos virágú.  

10-20 cm: 9500 Ft. Több éves, virágzóképes: 20-30 cm: 13500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 15 ezer Ft, 50-70 cm: 26 ezer Ft, 

virágzó 30 ezer Ft, egyedi vagy anyanövények 50-150 cm: 35-135 ezer Ft 

-piros hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Piros illatos virágú.  

10-20 cm: 9500 Ft. Több éves, virágzóképes: 20-30 cm: 13500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 15 ezer Ft 

-bordó hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Bordó illatos virágú.  

10-20 cm: 9500 Ft. Több éves, virágzóképes: 20-30 cm: 13500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 15 ezer Ft 

-sárga hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Sárga illatos virágú.  

10-20 cm: 9500 Ft. Több éves, virágzóképes: 20-30 cm: 13500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 15 ezer Ft 

-rózsaszín hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Rózsaszín, sárga közepű, illatos 

virágú.  

10-20 cm: 9500 Ft. Több éves, virágzóképes: 20-30 cm: 13500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 15 ezer Ft. 3-4 éves, virágzóképes 

40-70 cm: 15-25 ezer Ft, virágzó 25-35 ezer Ft 
  
-Thai mix óriásvirágú hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Változatos virágszínű, 

illatos óriásvirágú. A Thai nemesítők kedvencei.  

10-20 cm: 6500 Ft. Több éves virágzóképes: 30-40 cm: 16 ezer Ft, 40-150 cm: 25-95 ezer Ft 
  
-tricolor hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Fehér-rózsaszín színváltós, sárga 

közepű, illatos virágú.  

30-70 cm: 12-26 ezer Ft, virágzó 30-35 ezer Ft, egyedi vagy anyanövények 35-85 ezer Ft 
  
Időnként egyéb fajták is kaphatóak 10-200 cm-ig 6-135 ezer Ft áron. 

  

*** 

  

T r ó p u s i     g y ü m ö l c s t e r m ő k   
(pár fok mínuszt némelyikük elvisel) 

  
-mangó oltvány (Mangifera indica).  

120-200 cm: 38-45 ezer Ft 
  
-avokádó oltvány (Persea americana).  

80-150-250 cm: 25-35-65 ezer Ft 
  
-önporzós hegyi papaja, dinnyefa (Carica sp.).  

40-60 cm: 15 ezer Ft, 80-300 cm idősebb vagy termő: 20-85 ezer Ft 
  
-tamarillo (Cyphomandra betacea).  

20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft 
  
-törpe kávéfa (Coffea arabica nana). Egészen fiatalon, akár már 60 cm-es korban teremhet. Igen dekoratív bokorfa. 10-20 cm: 3500 

Ft vagy 6-10 tő egy cserépben: 8500 Ft, 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 10-15 ezer Ft 
  
-sárga szamócaguava (Psidium cattleyanum var lucidum). Fényes levelű örökzöld, gyümölcstermő fácska, amelyet a trópusokon 

mindenfelé termesztenek. Szamócaízű gyümölcseit már az egészen kicsi, 50 cm fácska is hozhatja. A piros termésű, gyakoribb 

alapfajtól eltérően gyümölcse annál nagyobb és édesebb.  

100-250 cm: 25-45 ezer Ft 
  
-piros szamócaguava (Psidium cattleyanum). Fényes levelű örökzöld, gyümölcstermő fácska, amelyet a trópusokon mindenfelé 

termesztenek. Szamócaízű gyümölcseit már az egészen kicsi, 50 cm fácska is hozhatja.  

100-250 cm: 25-45 ezer Ft 
  
-vad kakaó, "pénzhozó fa", malabár gesztenye, Saba dió, guayanai gesztenye, Dove fa (Pachira aquatica). Gyorsan növő igénytelen 

fácska, igazi trópusi virágcsoda.  

20-30 cm vastag szárú tő illetve gyökeres törzsdugvány: 3 ezer Ft, 40-50 cm: 6500 Ft, 60-80 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 15-20 ezer Ft, 

150-250 cm: 25-45 ezer Ft 
  
-ausztrál trópusi gesztenye (Castanospermum australe). Csodaszép, fényes levelű fácska. Nyersen mérgező termésének rák- és HIV 

vírusölő hatását jelenleg kutatják. Fagytűrése kb. -5 fok.  

Növénycsoport (2-5 tő). 20-50 cm: 15 ezer Ft 



  
-aranycsésze (Solandra maxima). Rendkívül látványos fényes, zöld bőrlevelű díszcserje, Friss hajtásai bronzvörösek. Tányérnyi (30 

cm!). illatos sárga, barna csíkos virágait télen hozza.  

20-30 cm: 10 ezer Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft, 80-120 cm: 20-25 ezer Ft 
  
-natálszilva (Carissa macrocarpa). Fagytűrése -10 (-15) fok körüli.  

Virágzóképes tövek 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15 ezer Ft 

  
  
Időnként egyéb ritkaságok is kaphatóak, pl.: pitanga, makadámdió, noni, ananász, jackfruit, licsi, kenyérfa, kakaó, zapota, 

sárkánygyümölcs, piros banán, vanília, stb. 

  

*** 

  

További -árlistában nem szereplő- egzotikus növényritkaságokkal is rendelkezem, konkrét igény esetén, 

kérem, érdeklődjön! 

  
  

A növénylista nem készletjegyzék,  

NEM  NAPI  KÉSZLET!  

egyes -pl. trópusi és szezonális- növényféleségek időnként és korlátozott mennyiségben elérhetőek,  
a listában található növények a teljes éves választékot fedik le. 

  
Kérem, az aktuális növényválasztékról és mennyiségről érdeklődjön!  

 
 telefonon: +36 70 3870388  

vagy  
e-mailben: tropusikert@gmail.com  

  
  

* Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
  

Pl. friss import, egyedi, idősebb vagy virágzó, termő példányok árai jelentősen eltérhetnek a listaártól. Eltérő ár esetén, 
rendelési szándék esetén, előzetesen tájékoztatjuk. 

  
** Növénysarjak, oltóágak, stb. nincsenek eladók, mivel általában még nem rendelkeznek saját gyökérzettel és az 

anyanövényhez tartoznak, csak azzal együtt megvásárolhatóak. 

***A félreértések elkerülése végett, a  növényméretek -a termelők gyakorlatához igazodóan- cseréppel és levéllel együtt 
mérve (minimális-maximális magasság -tól -ig centiméterben) értendők, a teljes méret van megadva, amely az 

elhelyezést nagymértékben megkönnyíti.  

**** Fagytűrés: növényfajtánként változó, +10 és -35 fok között (védelemmel, takarással több). Rizómás, gumós (pl. 
banánfélék, gyömbérfélék, elefántfülek) növényeknél a fagytűrési érték nem a lombozatra, hanem a föld alatti részre 
vonatkozik. A megadott értékek fenntartással kezelendők (szakirodalmi és kísérleti adatok), mivel a helyi adottságok 
(pl. mikroklíma, csapadékviszonyok), továbbá a származási hely, nevelés és tartás körülményei (pl. műtrágyázás), a 

növények életkora, stb., azokat jelentős mértékben befolyásolhatják. Előbbiek okán garanciát -a kertészetek 
gyakorlatához igazodóan- fagytűrésre nem tudunk vállalni. 

  
  

Fizetési és átvételi lehetőségek: 

-Kecskeméten személyesen (előzetesen egyeztett időpontban, akár hétvégén is).  

-Kisebb növények (180 cm teljes méret alatt) postai úton futárral és utánvéttel illetve külön kérésre előreutalással is. 

-Nagyobb példányok szállítására, kérésre szállítót-fuvarozót tudunk ajánlani-közvetíteni.  

-Pénzt előre -előzetes egyeztetés nélkül- kérjük ne utaljon! 

  

Rendelés leadási lehetőségek postázásra: 
  

hirdető weboldalon (pl. Jófogás, Facebook, stb.): üzenetben  

e-mailben: tropusikert@gmail.com  
+36 70 3870388 (hétköznap 17 óra után, hétvégén és ünnepnap 10-18 óra között) 

Postázáshoz kérem, a pontos nevet, címet, átvevő telefonszámát és értesítéshez-számlázáshoz email címet megadni 
szíveskedjen. 

mailto:tropusikert@gmail.com
mailto:tropusikert@gmail.com
mailto:tropusikert@gmail.com


Eltérő rendelkezés hiányában, az alapértelmezett elektronikus számlát is erre a címre állítjuk ki és a megadott email 
címre juttatjuk el. 

Minden megrendelést visszaigazolunk szállítást megelőzően (teljesíthetőség és szállítás várható időpontja). 

Postai feladás általában a hét közepén, munkanapon történik, 1-2 napos átfutással így a hétvégéig megérkezik a várva 
várt növény.  

Elsősorban a kiemelt ültetési időszakokban (csomagolási kapacitás függvényében) 1-2 hetes csúszás előfordulhat a 
kiszállítások terén, amelyért előre is elnézést kérünk.  

  

  
  

A növénylista letölthető: www.tropusikert.hu 

 

  


