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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 elviselhet! 5-6 méteresre is megnő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 6500 Ft,
50-70 cm: 8500 Ft, 100-250 cm: 15-55000 Ft. Egyedi, extra méret vagy több törzsű: 65-95000 Ft
-Musa basjoo ’Red’- Vörös japán kertibanán. Vörös levélerezetű változat. Téli takarással -25 fokot bír ki! 5 méteresre is megnő.
Gyümölcstermő. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 100-250 cm: 15-55000 Ft, extra méret vagy több törzsű: 65-95000 Ft
-Musa basjoo 'Sakalinensis' - A japán kertibanán alapfajnál igénytelenebb, merevebb levélzetű, fagytűrőbb változata. Takarás nélkül -22
fokot (takarással -30 fok) bír! Max. 4 méteresre nő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 11500 Ft, 100-250 cm: 15-45000 Ft
-Musella lasiocarpa - Arany lótusz, yünnani törpebanán. Max. 2 méterre nő, sárga virágú, fehéres-kékeszöld viaszos levelű.
Gyümölcstermő. 20-30 cm erős tő: 8500 Ft (már sarjat hozhat), 50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 18500 Ft, extra méret vagy több törzsű:
35-55000 Ft
-Musa hookeri - Darjeeling, tarkalevelű banán. Foltoslevelű, rózsaszín levélfonákú, 5-6 m magas, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő. 2030 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 100-250 cm: 35-65000 Ft
-Musa sikkinensis - Szikkini indiai banán. Max. 8 m magasra, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft,
100-250 cm: 35-65000 Ft
-Musa sikkinensis ’Red Tiger’ - Vörös csíkoslevelű tigrisbanán. 4-5 m magas, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 8500 Ft, 5070 cm: 12500 Ft, 100-250 cm: 25-65000 Ft
-Musa sikkinensis ’Bengal Tiger’ - Vörös csíkoslevelű tigrisbanán. 4-5 m magas, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 8500 Ft,
50-70 cm: 12500 Ft, 100-250 cm: 25-65000 Ft
-Ensete glaucum - Hóbanán. 3-4 méterre nő, védelemmel -18 fokot (a szakirodalom szerint akár -30 fokot) is kibír! Gyümölcstermő. 20-30
cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 25-35000 Ft
-Musa acuminata 'Mini' (Super Dwarf Cavendish). Új nemesítésű, szupertörpe kerti gyümölcstermő banán, törpe panelbanán.
Rizómája -12 fokot is elvisel. Télire takarni szükséges. 20-30 cm erőteljes tő: 6500 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70
cm: 16500 Ft
-Ensete maurellii - Vörös abesszín, elefánt banán. 6 m magasra is megnőhet. Az őszi fagyokig a kertbe is kiültethető. Idősebb korban
takarással -15 fok a fagytűrése. Ez a legszebb vörös díszbanán, akár 5 m-es leveleket is fejleszt. 20-30 cm erős tő: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000
Ft, 100-250 cm: 25000-65000 Ft, extra méret: 85-95000 Ft
-Musa velutina - Rózsaszín törpebanán. Max. 2 méterre nő, rózsaszín virágú és termésű. 20-30 cm erős tő: 8500 Ft (már sarjat hozhat), 5070 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 20000 Ft, extra méret vagy több törzsű: 35-55000 Ft
-Musa Dajiao – Dájdzsó széltűrő hibrid banán. 5 m magasra, nagyon gyorsan nő. Gyümölcstermő. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft,
100-250 cm: 25-65000 Ft

Nem fagytűrő banánok (5-6 fokon / pl. pince/, minimális fényviszonyok mellett is kitelelnek):
-Ensete maurellii var. nana - Törpe vörös abesszín, elefánt banán. Az alapfaj törpe változata, sűrűbb levélzettel. Az őszi fagyokig a kertbe
is kiültethető. Ez a legszebb vörös díszbanán, akár 5 m-es leveleket is fejleszt. 20-30 cm erős tő: 9500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft
-Ensete ventricosum - Zöld abesszín, elefánt banán. 6 m magasra is megnőhet. Az őszi fagyokig a kertbe is kiültethető. Idősebb korban
takarással -15 fok a fagytűrése. Óriási díszbanán, akár 5 m-es leveleket is fejleszt. 20-30 cm erős tő: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 100-250
cm: 25000-65000 Ft, extra méret: 85-95000 Ft
-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). 10-20 cm kis tősarjak: 8500 Ft, 20-30 cm erős sarjak: 9500 Ft, 30-50 cm erős tő: 12500 Ft, 50-70 cm erős tő: 20000
Ft, 100-300 cm erős tő: 25-75000 Ft
-Musa nana - Termése a közismert bolti banán. Törpe növésű fajta, max. 2 m-re nő meg. 20-30 cm: 6500 Ft (némelyik már sarjat hoz), 3050 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 100-150 cm: 20-35000 Ft
-Musa nana 2. - Termése a közismert bolti banán. Törpe fajta, max. 3 m-re nő meg. 20-30 cm: 6500 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50
cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 100-150 cm: 20-55000 Ft
-Musa nana ’Red’ - Termése a közismert bolti banán. Törpe, vörös szárú fajta, max. 2 m-re nő meg. 20-30 cm: 7500 Ft (némelyik már
sarjat hoz), 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 16000 Ft, 100-150 cm: 26000 Ft
-Musa „canarian” – Kanári banán. Termése a közismert bolti banánnál ízletesebb. Törpe növésű fajta, max. 2-3 m-re nő meg. 20-30 cm:
7500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 16000 Ft, 100-150 cm: 26000 Ft

Egzotikus, fagytűrő, kerti növények:
Elefánfül, Alokázia, könnyezőpálma /fajtánként változó fagytűrés, megfelelő téli védelemmel -15 és -29 fok között/
-kerti könnyezópálma (Alocasia odora) Fagytűrése kb. -15 fok. 10-30 cm kis tő: 8500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm erős tő: 20000 Ft
-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. 10-30 cm kis tő
vagy gumó: 5000 Ft, 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm erős tő vagy gumó: 9500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 15-35000 Ft
(+1500 Ft/sarj), extra több száras anyatő: 38-65000 Ft
-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. 10-30 cm kis tő vagy gumó: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm erős tő: 13500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó
anyanövény): 20000 Ft (+1500 Ft/sarj). Anyagumó: 9500-12500 Ft/db.
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-zöld kertben telelő táró, elefántfül (Colocasia ’K’). Kertünkben is kitelelő, indákkal terjedő tövű, gyors növekedésű.különlegesség,
nagyméretű szívlevelekkel és 1-2 méter körüli maximális magassággal, -18 fok körüli fagytűréssel! 10-30 cm kis tő: 6500 Ft, 30-50 cm:
8500 Ft, 50-70 cm erős tő: 12500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 25000 Ft (+1500 Ft/sarj).
-rózsaszín-vörös dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta 'Black Runner'). Jó fagytűrő (USDA 7b zóna, max. -15 fokig), ezért takarással
illetve anélkül is, hazai kertjeinkben is kitelelhet! Szára vöröses-bordó, levélerezete rózsaszín-vörös, hatalmas levelei pedig mélyzöldrózsaszín színekben pompáznak. 10-30 cm kis tő: 5000 Ft, 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm erős tő: 12500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó
anyanövény): 25000 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! 10-30 cm kis tő vagy gumó: 6500 Ft,
30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm erős tő: 13500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 25000 Ft (+1500 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! 10-30 cm kis tő vagy gumó: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500
Ft, 50-70 cm erős tő: 13500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 25000 Ft (+1500 Ft/sarj). Anyagumó: 9500-12500 Ft/db.
-fekete dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Black Magic’). Hihetetlen sötét vöröses-fekete szárú növényszépség, óriási, méteres, sötét
bordó-lila levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, -15 fok körüli fagytűréssel! 10-30 cm kis tő: 6500 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 5070 cm erős tő: 12500 Ft, 100-150 cm nagy tő (sarjadzó anyanövény): 25000 Ft (+1500 Ft/sarj). Anyagumó: 12500 Ft/db
-márványfoltos-pettyes dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta ’Mojito’). Hihetetlen növényszépség, óriási, méteres, sötét márványfoltos
levelekkel és 2 méter körüli maximális magassággal, -18 fok körüli fagytűréssel! 10-30 cm kis tő vagy gumó: 9500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft,
50-70 cm erős tő: 18500 Ft. Anyagumó: 9500-12500 Ft/db.
-fehér-sárga foltos dísztáró, elefántfül (Colocasia esculenta ’White Lava’). Hihetetlen növényszépség, óriási, méteres, foltos levelekkel és
2 méter körüli maximális magassággal, -15 fok körüli fagytűréssel! 10-30 cm kis tő vagy gumó: 9500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm erős
tő: 18500 Ft. Anyagumó: 9500-12500 Ft/db.
-kék táró (Xanthosoma violaceum) 10-20 cm vagy gumó 6500 Ft/db, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm erős tő: 13500 Ft, extra méret vagy több
száras: 25-35000 Ft
-banánlevelű és méretű óriás kána (Canna musafolia). Teljesen banánszerű megjelenésű, vörös szárú ritkaság. 3-4 méteresre is megnőhet
kertbe kiültetve. -15 fokig fagytűrő, de gumóját célszerű télen fagymentes helyen (pl. pincében) teleltetni, amiből minden évben újrahajt.
Kisebb gumó: 3500 Ft, virágzóképes erőteljes gumó 5000 Ft, extra gumó: 7500 Ft
-tarka fehér csíkos banánlevelű óriás kána hibrid (Canna ’Stuttgart’). Banánszerű megjelenésű, fehéren csíkozott levelű ritkaság. 3
méteresre is megnőhet kertbe kiültetve. -15 fokig fagytűrő, de gumóját célszerű télen fagymentes helyen (pl. pincében) teleltetni, amiből
minden évben újrahajt. Kisebb gumó: 6500 Ft, virágzóképes erőteljes gumó 8500 Ft, extra gumó: 12500 Ft
--zöld banánlevelű óriás kána hibrid (Canna ’Stuttgart Green’). Banánszerű megjelenésű ritkaság. 3 méteresre is megnőhet kertbe kiültetve.
-15 fokig fagytűrő, de gumóját célszerű télen fagymentes helyen (pl. pincében) teleltetni, amiből minden évben újrahajt. Kisebb gumó: 3500
Ft, virágzóképes erőteljes gumó 5000 Ft, extra gumó: 7500 Ft
-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. Kisebb gumó: 2500 Ft,
virágzóképes erőteljes gumó 3500 Ft, extra gumó: 5000 Ft
-bordó levelű óriás növésű kána hibrid (Canna ssp.). Banánszerű megjelenésű, ritkaságok. 2-3 méteresre is megnőhetnek kertbe kiültetve.
Virágzóképes erőteljes gumó 3500 Ft, extra gumó: 5000 Ft
G Y Ü M Ö L C S T E R M Ő K – HASZONNÖVÉNYEK – G Y Ó G Y N Ö V É N Y E K /fagytűrők/
-rózsaszín virágú nyugati szamócafa (Arbutus unedo ’Rubra’). -18 fok körüli fagytűrésű, gyümölcstermő mediterrán ritkaság. 20-30 cm:
6500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft
-szamócafa (Arbutus unedo). -18 fok körüli fagytűrésű, gyümölcstermő mediterrán ritkaság. 50-80 cm: 12500 Ft, 100-150 cm: 15000 Ft,
150-200 cm: 20000 Ft (virágzó-termő +1500 Ft), idősebb bokor vagy törzses fa 150-200-350-450 cm: 38-65-95-135-185000 Ft.
-paw-paw, indiánbanán (Asimina triloba). Nem fagyérzékeny, -30 fokot könnyedén elvisel. Banánhoz hasonló ízű finom gyümölcsöt
terem augusztus-október táján. Öntermékeny fajták! 2-3 éves 20-30 cm fácska vagy bokor: 8500 Ft, 40-50 cm: 15000 Ft, 50-70 cm: 25000
Ft, 80-100 cm: 35000 Ft, 6-10 éves termőképes vagy oltvány 100-180 cm: 45-65000 Ft, 200-250 cm: 75-85000 Ft
-5 fajta jujuba vegyesen (Ziziphus jujuba). Nem fagyérzékeny, -30 fokot könnyedén elvisel. Fácska vagy bokor, 30-50 cm: 6500 Ft, 50-80
cm: 8500 Ft, 100-150 cm: 15000 Ft, 150-200 cm: 25000 Ft, 200-250 cm: 35000 Ft
-óriás jujuba (Ziziphus jujuba ’Lang’). Konténeres csemete 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 100-150 cm: 35000 Ft, idősebb 200400 cm (visszavágva kb. 200 cm-re): 75000 Ft
-óriás kerek jujuba (Ziziphus jujuba ’Li’). Korai, augusztusi érésű fajta. Konténeres csemete 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 100150 cm: 38000 Ft, idősebb 200-400 cm (visszavágva kb. 200 cm-re): 85000 Ft
-valódi babér (Laurus nobilis). Kb. -15 fokot bír ki. 30-50 cm: 4500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, több szálas anyatő 50-150 cm: 15000 Ft
-mirtuszdió, ananászguava, brazil guava (Feijoa sellowiana). Kb. -15 fokot bír ki. Megkapó szépségű virágját szamócaízű gyümölcsök
követik. 10-30 cm: 5000 Ft, 30-50 cm: 7500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 100-150 cm: 25-35000 Ft, 150-250 cm extra méret: 45-135000 Ft
-óriás mirtuszdió, ananászguava, brazil guava (Feijoa sellowiana). -15 fokot is tartósan elviselő ígéretes fajta. Megkapó szépségű virágját
szamócaízű, nagyméretű gyümölcsök követik. 50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 25-35000 Ft
-mazsolafa (Hovenia dulcis) Teljesen fagytűrő, öntermékeny kerti gyümölcsfa. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm fácska: 15000 Ft, 80-120 cm
fácska: 25000 Ft, 120-150 cm fácska: 35000 Ft
-málnafa (Cudrania tricuspidata parthenocarp) Teljesen fagytűrő, öntermékeny kerti gyümölcsfa. 30-50 cm fácska: 13500 Ft, 50-70 cm:
20000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45-65000 Ft
-natálszilva (Carissa macrocarpa). Fagytűrése -10 (-15) fok körüli. Virágzóképes tövek 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft
-loquat, mézillatú japánnaspolya (Eriobotrya japonica). -18 (-21) fokot is elvisel. Gyönyörű örökzöld, bőrlevelű, illatos virágú és
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gyümölcsű fácska. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 20-25000 Ft, 150-250 cm: 35-55000 Ft, extra törzses méret 200-250
cm: 95-125000 Ft
-tayberry Rendkívül ízletes szedermálna fajta, amely az angol királyi család kedvenc gyümölcse. 30-80 cm: 5000 Ft
-valódi teacserje (Camelia sinensis). Kiváló fagytűrésű (-15/-20 fok), hazánkban is nevelhető török hegyvidéki fajta. 20-30 cm: 6500 Ft,
30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 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. 20-30 cm: 5000 Ft, több szálas anyatő 20-200 cm: 8500-12500 Ft

FÜGE fajták 20-50 cm: 6500 Ft, 50-90 cm: 8500 Ft, 100-150 cm vagy törzses fácska: 12-20000 Ft, törzses fácska 150-200 cm: 25000
Ft, törzses fácska (200-350 cm): 30-45000 Ft.
-fagytűrő "Szentesi barna" füge. Nem fagyérzékeny, barna termésű, bőtermő fajta.
-fagytűrő "Brown Turkey" füge. Barna termésű török füge. Kedvelt, júniustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő német "Brunswick" füge. Barna, körte formájú édes füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-jégfüge. Igen ízletes füge, kedvelt, júliustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő "Györöki lapos" füge. Nagyon ízletes pogácsa formájú füge, kedvelt, júliustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő "Ceglédi zöld óriás" füge. Zöldes termésű füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő "Dalmát" óriásfüge. Sárgás, megnyúlt termésű füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta.
-fagytűrő rózsaszín "Szahara" füge. Újdonság! Magyar kutatóintézetben nemesített hazai fügefajta. Kiváló fagytűrésű, júliustól többször
is
terem.
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Gyümölcse friss fogyasztásra, aszalásra, lekvárnak és pálinkának egyaránt alkalmas.
-fagytűrő fekete „Nero” füge. Fekete termésű füge. Kedvelt, júliustól többször is termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő korai lila "Sultane" füge. Igen korai, lila termésű füge. Kedvelt, már júniustól termő fajta. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő dán "Bornholms Diamant” gyémántfüge. A legészakibb, dániai elterjedésű, barnás termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő "Izsáki" füge. Hazánkban kitelelő tájfajta, nagyméretű, barnás-vörös termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő „Dauphine” óriásfüge. Nagyméretű (15 dkg), lilásbarna termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő „Goutte d'Or” füge. Korai, bőtermő, lilás-zöld termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő „Longue d'Aout” füge. Mézédes, sárgásbarna termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő „Ronde de Bordeaux” füge. Mézédes, feketés-lila termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő „Violette de Solles” füge. Mézédes, sötétlila nagytermésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő lila óriásfüge. Mézédes, sötétlila ökölnyi termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő narancssárga füge. Mézédes, narancssárga termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő firenzei óriásfüge. Levelei és termései is óriásiak.
-fagytűrő portugál óriásfüge. Liláspiros édes termésű füge.
-fagytűrő bajor füge. Édes termése sötétrózsaszín. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő amerikai füge. Sárgás-lilás, hosszúkás, édes termésű amerikai füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő lila datolyafüge. Lila színű, hosszúkás, megnyúlt, édes termésű füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő Helen füge. Narancsos-barnás, igen édes termésű füge.
-fagytűrő nápolyi füge. Tetszetős, vöröseslila, édes termésű füge.
-fagytűrő Noire füge. Lilásfekete édes termésű füge.
-fagytűrő Cuello füge. Élénklila édes termésű füge.
-fagytűrő arany óriásfüge. Sárga termésű mézédes füge.
-fagytűrő letenyei óriásfüge. Sárga termésű édes füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő bagdadi füge. Barna termésű édes füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő Babits füge. Barna termésű, kedvelt édes füge. Nem fagyérzékeny.
-fagytűrő lila "Viola" füge. Lila-tarka termésű füge. Nem fagyérzékeny.
Gyümölcstermő G R Á N Á T A L M A fajták:
-teltvirágú(!) gránátalma (gyümölcstermő). A teltvirágú fajták közül egyedül ez nevel gyümölcsöt. -20 fok körül visszafagyhat, de tőről
mindig újrahajt. Újdonság! 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 35000 Ft
-óriás spanyol gránátalma (akár 2,5 kg-os termésű fajta!). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft, 200-250 cm: 38-65000 Ft
-óriás piros gránátalma (akár 1-1,5 kg-os termésű fajta!). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft, 200-250 cm: 38-65000 Ft
-óriás bordó gránátalma (1,5 kg-os termésű fajta!). -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft, 200-250 cm: 38-65000 Ft
-óriás kaliforniai gránátalma (1,5 kg-os termésű fajta!). -15 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft
-óriás narancs gránátalma. -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm:
20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft, 200-250 cm: 38-65000 Ft
-bőtermő bordó gránátalma (60-80 dkg-os nagy termésű). Már fiatalon is igen bőtermő, édes, hazai szelekció. -20 fok alatt visszafagyhat,
de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft
-magnélküli gránátalma (gyümölcstermő). -20 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. Újdonság! Magnélküli fajta! A
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gyümölcsben puhák, ehetőek vagy hiányoznak a magok. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 130-160 cm: 2535000 Ft
-extra magnélküli gránátalma -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. Magnélküli fajta! A gyümölcsből hiányoznak a
magok. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft
-piros gyümölcsű extrém fagyálló gránátalma (termése tűzpiros). A legfagytűrőbb és legnépszerűbb francia termesztett fajta. Takarás
nélkül -21 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft
-sárga gyümölcsű fagyálló gránátalma Takarás nélkül -18 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft
-narancsos-sárga gyümölcsű gránátalma Takarás nélkül -18 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft
-zöld óriás gránátalma -18 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. Fácska 130-200 cm: 35-55000 Ft
-rózsapiros gyümölcsű azeri gránátalma. Népszerű Azerbajdzsánban termesztett fajta. Takarás nélkül -18 fok alatt visszafagyhat, de tőről
mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-üzbég gránátalma Normál méretű termése piros. Népszerű üzbég eredetű fajta kiemelkedő fagytűréssel. Takarás nélkül -20 fok alatt
visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft
-piros gyümölcsű olasz gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-narancssárga gyümölcsű olasz gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-borízű gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120
cm: 15000 Ft
-török piros gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80120 cm: 20000 Ft
-Lidl piros gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80120 cm: 20000 Ft
-azeri piros gránátalma. Nagyon édes fajta. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-azeri rózsaszín gránátalma. Takarás nélkül -12 fok alatt visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft,
80-120 cm: 20000 Ft
Időnként egyéb fajták is kaphatók. Extra nagy méret, idősebb vagy törzses termő méret 150-300 cm: 35-75000 Ft
Virágzással díszlő GRÁNÁTALMA fajták (nem gyümölcstermők):
-szegfűfa, díszgránátalma (nem minden esetben gyümölcstermő, szimpla vagy telt virága lehet tarka, sárga, fehér, narancs vagy piros).
-20 (-25) fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 120-200 cm: 2535000 Ft
Kerti C I T R O M fajták:
-kerti kanyarcitrom (Poncirus trifoliata Flying Dragon). Teljesen télálló, -26 fokig szelektált fajta. -25 fokot a kis magoncok is kibírják!
20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000 Ft, 200-250 cm: 45000 Ft, idős 8-10 éves termő korú
120-180 cm: 38000 Ft
-óriás kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Bácskai óriás’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Nem keserű! -25
fokot a kis magoncok is kibírják! 20-30 cm: 7500 Ft, 40-60 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-óriás 2. kerti citrom (Poncirus trifoliata ’Debreceni óriás’). Teljesen télálló, -28 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Nem keserű! -25
fokot a kis magoncok is kibírják! 10-20 cm: 4500 Ft, 20-30 cm: 7500 Ft, 40-60 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25-35000
Ft, 200-250 cm: 45000 Ft, idős 8-10 éves termő korú 120-180 cm: 38000 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: 4500 Ft, 20-40 cm: 9500 Ft
O L I V A fajták:
-termő olívabogyó, valódi olajfa (Olea europea). Ez a fajta kb. -20 fokot bír kiültetve. 20-40 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm:
25000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft, 200-250 cm: 38-65000 Ft, idősebb vagy formára nyírt fácska 200-300 cm: 65-85000 Ft, 50-80-300 éves
őstörzses 150-250 cm: 235-465000 Ft
-vad olíva (Olea oleaster). Igen hosszú életű (1500 év), nagyon szép lombozatú, sűrű, szabálytalan koronát nevelő, ritka faj, amely kb. -12
fokot bír kiültetve. 20-30 cm: 8500 Ft, egyedi vastagabb törzsű 100-120 cm: 45000 Ft, 100-150 cm (kb. 25 éves): 55000 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. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, idősebb 100-200 cm, kb. 10-60
cm törzzsel, erős növények: 35-95000 Ft
-cikász (Cycas revoluta). Többéves tövek, legalább 4-5 levéllel 20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 18-35000 Ft, idős (10-30
cm törzs) 100-180 cm: 35-95000 Ft, extra 80-100 éves: 165-195000 Ft
-ausztrál káposztapálma, déli bunkóliliom (Cordyline australis) Fagytűrése kb. -15 fok.
-zöld 80-120 cm: 12500 Ft, 120-150 cm: 25000 Ft
-bordó 60-100 cm: 13500 Ft, 150-200 cm idősebb: 85000 Ft
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-bronzvörös levelű 50-70 cm: 9500 Ft
-csíkos levelű 50-70 cm: 12500 Ft
-kínai kenderpálma, kerti legyezőpálma (Trachycarpus fortunei). 12 méter magasra is megnőhet. Fagytűrő -25 fokig. Levele 90
cm:átmérőt ér el. 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 70-90 cm: 10000 Ft, 100-120 cm: 15000 Ft, idősebb 100-450 cm (kb. 20-240 cm
törzzsel) kiültethető erős növények: 26-325 ezer Ft
-fonalas washington pálma (Washingtonia filifera). 15 méter magasságot is elérhet. Legyező levelei 1,5 méteresek lehetnek. Maximum 18 fokot bír kiültetve. Sok éves erős növények. 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 70-90 cm: 10000 Ft, 100-150 cm: 15000 Ft, idősebb
kisebb törzzsel 120-200 cm: 38-45000 Ft, idősebb (törzs 50-300 cm) 200-500 cm: 65-265 ezer Ft
-törpe lószőrpálma, európai legyezőpálma (Chamerops humilis). Maximum -18 fokot bír kiültetve. 3-5 éves 30-50 cm bokros
növénycsoport: 12500 Ft, 50-70 cm bokros növénycsoport: 25000 Ft, idősebb növénycsoport 150-250 cm: 95-145000 Ft
-törpe vulkán legyezőpálma (Chamerops humilis ’Vulcano’). Maximum -15 fokot bír kiültetve. 80-100 cm bokros növénycsoport: 55000
Ft
-valódi törzses jukkák (Yucca sp.) Spanyolországból. Nem fagyérzékenyek! 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15-25000
Ft, idősebb 30-50 cm törzzsel 25000 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. 20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-100 cm: 15000 Ft, 100-150 cm: 25000 Ft, idősebb törzzsel 150-200 cm: 65-95000 Ft
-kanári datolyapálma (Phoenix canariensis). Az egyik legkedveltebb pálmaféle, gyors növekedéssel. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500
Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 120-150 cm: 26000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft, idősebb nagyobb törzzsel 200-350 cm: 65-115000 Ft
-törpe datolyapálma (Phoenix roebelenii). Kecses, max. 2 m-re növő pálma. 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm törzses:
45-65000 Ft, 150-200 cm törzses: 65000 Ft, 200-250 cm több törzsű: 95000 Ft
-Alexander királypálma (Archontophoenix alexandrae). Az egyik legszebb trópusi pálmafaj. 20-50 cm: 8500 Ft, 50-80 cm: 15000 Ft,
idősebb 100-150 cm: 25-35000 Ft, idősebb vagy több törzsű 150-250 cm: 45-125000 Ft

D I Ó F É L É K (Juglans, Carya)
-vörös bélű dió oltvány 30-50 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-150 cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft
-ukrán óriásdió oltvány. Termése elérheti a tojás méretet is! 30-50 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-150
cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft
-ukrán 2. óriásdió direkttermő Termése elérheti a tojás méretet is, bélmennyisége az ukrán feletti! 30-50 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-150 cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft
-nyírségi óriásdió direkttermő Termése zölden elérheti a teniszlabda méretet is! 30-50 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm:
20000 Ft, 120-150 cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft
-kecskeméti óriásdió direkttermő Termése elérheti a tojás méretet is, bélminősége kiváló! 30-50 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-pekándió (Carya illinoinensis). 20-30 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-fehér hikoridió (Carya ovata). 20-30 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-szívdió (Carya cordiformis). 20-30 cm fácska: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-150 cm: 30000 Ft

D A T O L Y A S Z I L V A (HURMA, SHARON, KHAKI) oltványok
-datolyaszilva, hurma, sharongyümölcs (Diospyros kaki) oltványok. Sárgabarackhoz hasonló ízű, mézédes, ősszel érő
gyümölcskülönlegesség. Csersavmentes fajta oltványa is! 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm fácska: 13500 Ft, 120-200 cm: 16-25000 Ft, 200250 cm: 30000 Ft, 250-450 cm extra méret: 35-45000 Ft
Fajták:
--csokibarna nagyon édes, éretlenül sem csersavas
--citromsárga vanília ízű - enyhe vaníliás íz
--vörös - nagy gyümölcsű bőtermő, jó fagytűrésű fajta.
--Tipo - nagy gyümölcsű bőtermő
--óriás X - akár 50 dkg-os gyümölcsű
--csersavmentes - éretlenül sem csersavas
--óriás datolyaszilva, hurma, sharongyümölcs (Diospyros kaki ’XXL’). Óriás, akár 50 dkg-os fajta.
--orosz datolyaszilva 1., hurma, sharongyümölcs (Diospyros ’Russian Beauty’ hibrid). -28 fokig fagytűrő fajta.
--orosz datolyaszilva 2., hurma, sharongyümölcs (Diospyros ’’Nikita’s Gift’ hibrid). -28 fokig fagytűrő fajta.
--spanyol bőtermő datolyaszilva - bőtermő, jó fagytűrésű fajta.
--Sharon datolyaszilva - bőtermő, jól szállítható izraeli fajta.
GOLGOTAVIRÁGOK - PASSIFLORÁK
-hófehér virágú, ehető gyümölcsű, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora caerulea ’Constance Elliot’). Az
golgotavirág! Kertbe kiültetve kb. -20 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is
hófehér, illatos virágait májustól szeptemberig ontja. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft
-hófehér virágú kék rojtkoronával, ehető gyümölcsű, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora caerulea). Az
golgotavirág! Kertbe kiültetve kb. -20 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is
illatos virágait májustól szeptemberig ontja. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft
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-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. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft
-kékeslila virágú, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora ’Purple Haze’). 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. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft
-rózsaszín virágú, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora ’Amethyst’). 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. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft, 200-500 cm anyatő: 25000 Ft
-fehér nagyvirágú, bő virágzású, ehető gyümölcsű, fagyálló kerti golgotavirág (Passiflora caerulea ’Winterland’). Az egyik
leghidegtűrőbb golgotavirág! Kertbe kiültetve kb. -25 fokot bír ki. Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 10 m-re is elkúszik.
Nagyméretű, illatos virágait májustól szeptemberig ontja. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 100-200 cm: 12500 Ft
-lilás-rózsaszín virágú, fagyálló 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: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, termőképes anyatövek 2535000 Ft
-óriás maracuja (Passiflora edulis ’Frosthart’). Az egyik leghidegtűrőbb golgotavirág! Kertbe kiültetve, tövét takarva kb. -20 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, 50-70 cm: 15000 Ft, 100-200 cm: 25000 Ft
S E L Y E M M I R T U S Z OK (Lagerstroemia sp.)
Jó télállóságú, virágzóképes tövek. 20-30 cm: 7500 Ft, idősebb vagy bokrosabb 30-50 cm: 9500 Ft, idősebb vagy bokrosabb 50-70 cm:
12500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 130-160 cm: 25000 Ft, 170-200 cm: 35000 Ft 300-450 cm extra (törzses) méret: 95000 Ft
-fehér selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-rózsaszín selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-ciklámen selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-lila selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-piros selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-vörös lombozatú piros selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
-tarka virágú selyemmirtusz (Lagerstoemia indica).
Egyéb ritka D I 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. 20-50 cm:
6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 80-120 cm: 13500 Ft, 120-150 cm: 20000 Ft, 150-250 cm: 25-35000 Ft
-havasi eukaliptusz (Eucalyptus pauciflora ssp niphophila). Takarás nélkül kb. -20 fokot bír ki. 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft,
120-150 cm: 25000 Ft, 150-350 cm: 30-85000 Ft
-mézesfa (Euodia hupehensis). Ernyő formájú koronájával egzotikus megjelenésű, 6-15 méterre növő fa, illatos virágtömeggel. Kiváló
mézelő. 30-60 cm: 6500 Ft, 80-120 cm: 13500 Ft
-vörös kefevirág (Callistemon). Fagytűrése kb. -10 fok. Virágzóképes tövek 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft,
120-160 cm: 25000 Ft, idősebb fácska 150-200 cm: 35000 Ft
-argentín pillangófa (Caesalpinia gilliesii). Fagytűrése kb. -20 fok. Virágzóképes tövek 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm:
25000 Ft
-fagytűrő leánderek (3 virágszínben). -20 fok körül visszafagyhat, de tőről mindig újrahajt! 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft
-télálló óriás virágú kerti hibiszkusz kanadai 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): 3500 Ft, extra tövek (3-4 száras): 6500 Ft, óriás anyatövek (legalább 5-6 szárral): 9500 Ft
-himalájai gyömbérliliom, pillangógyömbér (Hedychium sp.). Illatos orchideaszerű virágokkal pompázó különlegesség. Fagytűrése -15
fok körüli. Szára takarás nélkül tövig visszafagy, de gumójáról újrahajt. 10-20 cm vagy gumó 3500 Ft, 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500
Ft. Több fajta és virágszín kapható: pl. fehér, sárga, narancs, rózsaszín, piros, tarka.
-ernyősliliom (Crinum powelii). Több éves virágzóképes hagymák vagy 10-30 cm: 3500 Ft, 30-40 cm: 5000 Ft
-leopárd pálma (Amorphophallus sp., sárga virágú is!) gumó: 3500 Ft/db
-csodagumó (Sauromatum guttatum) gumó: 2500 Ft/db
-kínai papíreperfa, papiruszfa (Broussonetia papyrifera). Ehető, édes termésű, különleges szépségű díszfa. Nálunk homokon gyorsabban
nő mint a császárfa, smaragdfa! 20-30 cm: 3500 Ft, 50-70 cm: 6500 Ft, 80-120 cm: 12500 Ft, 150-200 cm: 20000 Ft, 200-250 cm: 25000 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, 50-70 cm: 4500 Ft, 80-120 cm: 7500 Ft
-selyemakác (Albizia julibrissin). -25 fokot is elviselő szelekció. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 150-200-350
cm: 20-25-38000 Ft
-kámforfa (Cinnamomum camphora) Fagytűrése -12 fok körüli. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-rózsaszín virágú végzetfa (Clerodendrum bungei). Bordó levelű változat. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft,
120-160 cm: 25000 Ft (virágzó +1500 Ft).
-rózsaszín virágú foltoslevelű végzetfa (Clerodendrum bungei ’Pink Diamond’). Tarka levelű változat. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm:
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12500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-160 cm: 25000 Ft (virágzó +1500 Ft).
-vaníliafa, sorsfa (Clerodendrum trichotonum). zöld levelű, fehér virágú, erős növekedésű alapfaj. 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft,
80-120 cm: 15000 Ft, 120-160 cm: 20000 Ft (virágzó +1500 Ft), 200-500 cm: 25-85000 Ft
-bordó, barna, rózsaszín és zöld levelű lenvászonfű, új-zélandi óriásliliom (Phormium tenax). Fagytűrése kiültetve -18 fok körüli. 30-60
cm: 6500 Ft, 60-80 cm nagyobb tő: 13500 Ft, 80-120 cm nagyobb tő: 18500 Ft, 120-180 cm nagy anyatő: 35000 Ft
-sárga csíkos levelű lenvászonfű, új-zélandi óriásliliom (Phormium tenax). Fagytűrése kiültetve -18 fok körüli. 30-60 cm: 6500 Ft, 60-80
cm nagyobb tő: 13500 Ft, 80-120 cm nagyobb tő: 18500 Ft, 120-180 cm nagy anyatő: 35000 Ft
-elefántfű (Erianthus ravennae), pampafűhöz hasonló díszfű, de annál jóval nagyobbra nő, igénytelen és soha nem fagy ki télen. 30-60 cm:
5000 Ft, 80-120 cm: 9500 Ft, 120-160 cm anyatő: 20000 Ft
L I L I O M F Á K – M A G N Ó L I Á K (örökzöld fajták is)
-ernyős liliomfa, esernyőfa (Magnolia tripetala). 100-150 cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 38000 Ft, 200-250 cm virágzóképes fácska: 45000 Ft
-sárga virágú liliomfa (Magnolia ’Yellow Bird’) 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 150-180 cm: 28000 Ft
-örökzöld krémsárga virágú liliomfa (Magnolia grandiflora sp.) Éghajlatunkon a legszebb örökzöld díszfa. Kiváló fagytűrésű (-27 fok)
fajták. 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-150 cm: 45-55000 Ft, 150-250 cm: 65-155000 Ft, 250-450 cm:
145-235000 Ft
-örökzöld rózsaszín virágú liliomfa (Magnolia grandiflora sp.) Éghajlatunkon a legszebb örökzöld díszfa. Gyengébb fagytűrésű fajták. 2030 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-óriás virágú örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora sp.) Kiváló fagytűrésű, óriás 30 cm virágátmérőjű fajta (kb. -31 fok fagytűrés). 2030 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 120-150 cm: 38-45000 Ft, 150-250 cm: 65-135000 Ft, 250-500 cm: 145-235000
Ft
-örökzöld törpe liliomfa (Magnolia grandiflora sp.) Kiváló fagytűrésű, óriás 20 cm virágátmérőjű fajta (kb. -27 fok fagytűrés). 20-30 cm:
6500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft

ÖRÖKZÖLDEK–FENYŐFÉLÉK
-arizóna ciprus (Cupressus arizonica). -25 fokot is elviselő szelekció. Gyönyörű szürkés-kékes-fehér lombozatú, gyors növésű, igénytelen
örökzöld. 10-20 cm kis tő: 2500 Ft, 30-40 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 150-200 cm: 25000 Ft, 200-250 cm: 35000
Ft
-mediterrán oszlopciprus (Cupressus sempervirens). -25 fokot is elviselő szelekció. Gyönyörű sötétzöld lombozatú keskeny oszlop
formájú, gyors növésű, igénytelen örökzöld. 30-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 16500 Ft, 150-200 cm: 26500 Ft, 200-250
cm: 35000 Ft
-chilei araukária, majomfarokfenyő (Araucaria araucana). -20 fokot is elvisel. Gyönyörű mélyzöld lombozatú, lassú növésű, idősebb
korban viszonylag igénytelen örökzöld. 10-20 cm kis tő: 9500 Ft, 30 cm: 15000 Ft, 30-40 cm oldalhajtásokkal: 25-35000 Ft, 40-60 cm:
45000 Ft, 60-80 cm: 65-95000 Ft, 80-100 cm: 115000 Ft, 100-120 cm: 135000 Ft, 130-150 cm: 165000 Ft
-himalájai selyemfenyő (Pinus wallichiana). 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 150-250 cm: 25-38000 Ft
-himalájai cédrus (Cedrus deodara). 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25000 Ft
-csüngő himalájai cédrus (Cedrus deodara). 30-50 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft, 130-160 cm: 25000 Ft
-libanoni cédrus (Cedrus libani). Remek fagytűrésű, festői szépségű ritkaság. 50-70 cm: 15-20000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft
-tauruszi libanoni cédrus (Cedrus libani ssp. stenocoma). Remek fagytűrésű, festői szépségű ritkaság. 50-70 cm: 15-20000 Ft, 80-120 cm:
25000 Ft
-aranysárga libanoni cédrus (Cedrus libani ’Aurea’). Remek fagytűrésű, sárgás lombú, festői szépségű ritkaság. 50-70 cm: 20000 Ft, 80120 cm: 30000 Ft
-mandulafenyő (Pinus pinea). Szabályos növekedésű, ernyős koronájú, az egyik legszebb fenyő. 20-30 cm kis tő: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500
Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-160 cm törzses: 85-135000 Ft, 200-450 cm (törzs 100-240 cm): 85-135-155-165000 Ft
-hazai mandulafenyő (Pinus pinea) Igen jó fagytűrésű, hazai nevelésű változat. 150-250 cm: 25-35000 Ft
-ezüst mandulafenyő (Pinus pinea 'Silver Crest'). Szabályos növekedésű, ezüstös lombú ritkaság. 20-30 cm kis tő: 9500 Ft, 30-50 cm:
13500 Ft
-szecsuáni mamutfenyő, ős-mamutfenyő (Metasequoia glyptostroboides). Lombhullató fenyőritkaság. 120-150 cm: 15000 Ft (5 éves),
150-200 cm: 25000 Ft (6 éves).
-argentín vaníliaillatú sárgafenyő (Pinus ponderosa) Igénytelen, csodaszép fenyő. 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 20000 Ft
-kolorádófenyő (Abies concolor) Igénytelen, narancsillatú, csodaszép fenyő. 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-160 cm: 4565000 Ft, 200-250 cm: 85-95000 Ft
-főníciai fenyő (Abies cilicica) Igénytelen, csodaszép fenyő. 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-sárgatarka kaliforniai gyantáscédrus (Calocedrus decurrens 'Variegata') Csodaszép örökzöld. 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 18500 Ft
-kínai dió-selyemfenyő (Pinus armandii) Sötétzöld lombozatú, ehető magvú selyemfenyő. 200-300 cm: 45-65000 Ft
-kanári fenyő (Pinus canariensis) Egyik legszebb és legszárazságtűrőbb Pinus, 30 centis tűlevelekkel. Csak védett helyre ültethető. 200250 cm: 45-65000 Ft
-óriástobozú fenyő (Pinus coulteri) 40 cm hosszú tűjű, óriás 3 kg-os tobozú, gyönyörű ritkaság. 80-150 cm: 32-40000 Ft
-aleppói fenyő (Pinus halepensis) Csodaszép, szabálytalan növésű mediterrán fenyő. 150-200 cm: 35-45000 Ft
-tengerparti mamutfenyő (Sequoia sempervirens), A világ legnagyobb, tiszafához hasonló fája. 80-120 cm: 23000 Ft
-balkáni selyemfenyő (Pinus peuce). A himalájai selyemfenyőhöz hasonló, igénytelen, szárazságtűrő, dekoratív örökzöld. 100-150 cm:
26500 Ft, 150-200 cm: 35-45000 Ft
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ÖRÖKZÖLD 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). Örökzöld, 10-12 méteresre növő fajták.
--zöld szárú (egy szárral): 150-200 cm: 6500 Ft, 200-400 cm: 9500 Ft
--sárga szárú (egy szárral): 150-200 cm: 8500 Ft, 200-400 cm: 12500 Ft
--zöld csíkos sárga szárú (egy szárral): 150-200 cm: 8500 Ft, 200-400 cm: 12500 Ft
--sárga csíkos zöld szárú (egy szárral): 150-200 cm: 8500 Ft, 200-400 cm: 12500 Ft
--fekete szárú (1-2 szárral): 100-200 cm: 15-25000 Ft, 200-400 cm: 25-35000 Ft
--zöld szárú lilásvörös csíkkal (egy szárral): 100-200 cm: 9500 Ft, 200-400 cm: 15000 Ft
--zöld csíkos aranysárga szárú (egy szárral), levele is csíkos: 100-200 cm: 12500 Ft, 200-400 cm: 15000 Ft
--zöld vastagszárú (akár 10 cm:átmérő, egy szárral): 100-200 cm: 9500 Ft, 200-400 cm: 15000 Ft
--inverz neonsárga szárú élénkzöld csíkos (Ph. Vivax ’Huanwenzhu Inversa’): 100-200 cm: 15000 Ft, 200-400 cm: 25000 Ft
--vörös szárú (Semiarundinaria fastuosa) 1-2 szárral: 100-200 cm: 25000 Ft, 200-400 cm: 38500 Ft
--fehér csíkoslevelű, zöld csíkos, sárga szárú (Phyllostachys bambusoides „Castillonis”): 100-200 cm:12500 Ft, 200-400 cm:16000 Ft
Több száras tövek esetén, további szárak ára +2000 Ft/db

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 bokor, idősebbek törzses fácska formájúak (virággal vagy terméssel + 2500 Ft).
-óriás kerti citrom (Poncirus trifoliata Bácskai, Debreceni, stb.). Teljesen télálló, -30 fokig szelektált, igen nagy termésű fajta. Nem keserű!
-25 fokot a kis magoncok is kibírják! 20-30 cm: 7500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft, 80-100 cm: 20000 Ft, 100-150 cm: 25000 Ft, 150-200 cm:
30000 Ft, 200-250 cm: 35000 Ft, idősebb (8-10 éves) 100-150 cm: 35000 Ft.
-citromfa Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
20-30 cm: 5000 Ft, 30-50 cm: 7500 Ft, 50-80 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 25-38000 Ft
-bordáshéjú citromfa Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva 10-30 cm: 5000 Ft, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 100-200
cm: 18-30000 Ft (virággal vagy terméssel + 1500 Ft).
-folytontermő citromfa Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 120-150 cm: 35-45000 Ft, 150-200 cm: 65-95000 Ft
-Meyer citrom Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
120-150 cm: 28-35000 Ft
-óriás citrom Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva. Termése 30-60 dkg-os óriás.
30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-vörös citrom (Citrus limon Rosso). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm fácska: 26500 Ft, 80-120 cm: 35000 Ft
-koktélcitrom, lime (Citrus aurantifolia). Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
20-30 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 20000 Ft, 80-120 cm: 35000 Ft, 120-150 cm: 55000 Ft, 150-200 cm: 65000 Ft
-óriás cédrát (Citrus medica Maxima) Bokrosodó tövek termő, nemes fáról szaporítva
10-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-narancsfa Termő, nemes fáról szaporított
10-30 cm: 7500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35-45000 Ft, 150-200 cm: 65-95000 Ft
-termő mandarin Termő, nemes fáról szaporított
20-30 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 28500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 65-85000 Ft
-folytontermő mandarin Termő, nemes fáról szaporított
20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft
-koktélnarancs, kumquat, héjastól ehető mandarin (Citrus japonica). Gyümölcse édes, héjastól ehető, mandarin ízű, hosszúkás formájú.
Termő, nemes fáról szaporított
50-70 cm: 13500 Ft, 60-80 cm idősebb törzses fácskák 26500 Ft
-limequat, héjastól ehető mini lájm (Citrus hibrid) A normál kumquatnál jóval nagyobb gyümölcse citromízű, hosszúkás, hordószerű.
Termő, nemes fáról szaporított
50-80 cm: 16500 Ft, idősebb fácskák 25000 Ft űű
-óriás kumquat, 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: 16500 Ft, 60-80 cm idősebb törzse fácskák 28500 Ft
-vérnarancs (Citrus sinensis 'Moro', 'Sanguinello') Termő, nemes fáról szaporított
20-30 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft
-Buddha keze citrom, ujjas cédrát (Citrus medica 'Digitata'). Kéz formájú termése az 50 dkg-ot is elérheti. Termő, nemes fáról szaporított
10-30 cm: 8500 Ft, 30-50 cm: 12500 Ft, 50-80 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 65-85000 Ft
-édes grape-fruit (Citrus grandis) Termő, nemes fáról szaporított
20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 25000 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-vörös húsú grape-fruit (Citrus grandis) Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-pomeló oltvány (Citrus sp.) Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-óriás vörös húsú pomeló (Citrus sp.) Termő, nemes fáról szaporított
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30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-klementin mandarin (Citrus sp.) Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-vérmandarin (Citrus sp.) Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-óriás királymandarin (Citrus reticulata 'King') Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 13500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-korai tavaszi narancs (Citrus sinensis 'Lane Late') Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-kaffir lime, aromacitrom (Citrus hystix) Termő, nemes fáról szaporított
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 16500 Ft, 80-120 cm: 26500 Ft, 120-150 cm: 35000 Ft, 150-200 cm: 45000 Ft
-kaviár
citrom,
ausztrál
citrom
(Microcitrus
australica).
Bokrosodó
tövek
termő,
nemes
20-30 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 26500 Ft, 80-120 cm: 35-50000 Ft vagy terméssel + 1500 Ft).

fáról

szaporítva

T r ó p u s i és m e d i t e r r á n dísznövények (pár fok mínuszt némelyikük elvisel):
Elefánfül, Alokázia, könnyezőpálma, táró, tánia
-elefántfül, alokázia (Alocasia macrorrhiza). Max. 5 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű gyorsasággal
hozza az új leveleket. 10-30 cm: 5000 Ft, 40-60 cm: 9500 Ft, 70-80 cm: 12500 Ft, 100-150 cm: 25000 Ft, 150-250 cm: 35-65000 Ft
-piros szárú elefántfül, alokázia (Alocasia sp.). Max. 3 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű gyorsasággal
hozza az új leveleket. 10-30 cm: 8500 Ft, 40-60 cm: 13500 Ft, 70-80 cm: 15000 Ft, 100-150 cm: 25-30000 Ft, 150-250 cm: 35-55000 Ft
-fodroslevelű elefántfül, alokázia (Alocasia macrorrhiza ’Portodora’). Max. 5 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos.
Banánszerű gyorsasággal hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb levelei hullámos szélűek. 10-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft,
50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 25000 Ft
-bordó levelű elefántfül, alokázia (Alocasia wentii). Max. 5 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos. Banánszerű
gyorsasággal hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb leveleinek fonáka bordó. 10-30 cm: 7500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm:
15000 Ft, 100-150 cm: 25000 Ft
-bordó fodroslevelű elefántfül, alokázia (Alocasia ’Mayan Mask’). Max. 5 méterre nő meg, 2 méteres leveleket hoz, virága illatos.
Banánszerű gyorsasággal hozza az új leveleket. Az alapfajnál mutatósabb levelei hullámos szélűek és fonákuk bordó. 10-30 cm: 9500 Ft,
30-50 cm: 12500 Ft, 50-70 cm: 17500 Ft, 100-150 cm: 25-35000 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. 20-30 cm: 5000 Ft, 40-50 cm: 8500 Ft
-Buddha keze elefántfül (Alocasia cucullata) nagy anyatő 80-100 cm: 25-35000 Ft
-óriáslevelű elefántfül (Alocasia calidora) kb. 100 cm: 16500 Ft
-zebracsíkos szárú elefántfül (Alocasia zebrina) 50-70 cm: 13500 Ft
-ezüst erezetű óriásránclevél (Alocasia 'Black Velvet') 50-70 cm anyatő: 13500 Ft
-utazók fája (Ravenala madagascariensis) 30-50 cm: 15000 Ft
-valódi papirusznád (Cyperus papyrus) 50-70 cm anyatő: 9500 Ft, 80-120 cm anyatő: 16500 Ft
-sárga virágú kamélia (Camelia japonica) 30-50 cm: 7500 Ft, 60-80 cm: 12500 Ft
-tarka (piros-fehér cirmos) virágú kamélia (Camelia japonica) 30-50 cm: 7500 Ft, 60-80 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20-25000 Ft
-piros teltvirágú kamélia (Camellia sinensis) némelyik most újra bimbós! 60-80 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15-25000 Ft
-vérvirág (Haemanthus sp.) Kisebb hagymák: 3500 Ft, virágzóképes 6500 Ft
-sárga trombitacserje (Tecoma stans) 20-30 cm: 8500 Ft
-bordó virágú golgotavirág (Passiflora ’Lady Margaret’). Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 20 m-re is elkúszik. Virágait
májustól szeptemberig ontja. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-100 cm: 9500 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: 8500 Ft, 50-70 cm: 12500 Ft, 80-120 cm: 20-25000 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: 3500 Ft, 20-30 cm: 5000 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 6500 Ft,
50-70 cm:extra tő: 9500 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: 3500 Ft, 20-30 cm: 5000 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm:
6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm extra tő: 15-25000 Ft (virággal +1500 Ft).
-óriás rákollóvirág (Heliconia rostrata). A banánfélék rokonságába tartozó, nagyobb növésű (kb. 2,5 m) növény. Rendkívül népszerű,
exkluzív vágottvirág, amely lakásban tartva is nyílik. 20-30 cm:vagy rizóma: 8500 Ft (némelyik már sarjat hoz), 30-50 cm: 12500 Ft, 50-70
cm: 15000 Ft, 80-120 cm:extra tő: 20-25000 Ft (virággal +1500 Ft).
-illatos kasszia, szennacserje (Cassia corymbosa). 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft
-hercegnővirág, ibolyafa - (Tibouchina urvilleana). Májustól a fagyokig bőségesen virágzó max. 2 m-es dekoratív lombozatú fácska, nagy
ibolyakék virágokkal. Virágzóképes növények, 20-40 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft
-trinidadi lángfa, púderpamacs bokor (Calliandra tweedii). Májustól a fagyokig bőségesen virágzó max. 2 m-es dekoratív, mimóza
lombozatú fácska, nagy tűzpiros virágpamacsokkal. Virágzóképes növények 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120 cm: 25-35000 Ft
-kúszó encián (Solanum wendlandii). Ékszínkék virágfürtű kúszó. Virágzóképes növények, 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft
-kék pillangófa (Clerodendron ugandense). Kék pillangóvirág fürtök. Virágzóképes 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft
-sokvirágú jázmin (Jasminum polyanthum). Illatos virágú kúszó. Virágzóképes 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft

Telefon: 70/3870388

email: tropusikert@gmail.com

-kék ólomvirág (Plumbago auriculata). Égkék virágtömeg. Virágzóképes 20-30 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft
-mexikói petúniafa, kék leander (Ruellia brittoniana). Folyamatos kék virágtömeg. Virágzóképes 20-30 cm: 3500 Ft, 50-70 cm: 6500 Ft
-mimózalevelű zsakaranda, paliszanderfa (Jacaranda mimosifolia). 20-30 cm: 6500 Ft, 30-50 cm: 9500 Ft, 50-80 cm: 15000 Ft, 80-160
cm: 20000-25000 Ft.
-bíbor kalapácscserje (Cestrum elegans). Virágzóképes 20-30 cm: 5000 Ft, 40-60 cm: 8500 Ft
-illatos éjjeli jázmin (Cestrum nocturnum). Virágzóképes 20-30 cm: 3500 Ft, 40-60 cm: 6500 Ft
-valódi mimóza (Mimosa pudica). Virágzóképes 10-30 cm: 3500 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 8500 Ft
-fokföldi trombitacserje, dél-afrikai méztölcsér (Tecomaria capensis). Virágzóképes 20-30 cm: 6500 Ft, 40-60 cm: 8500 Ft
-sivatagi rózsa, palackfa (Adenium obesum). Virágzóképes tövek, 10-20 cm: 5000 Ft, idősebb vastag törzsű 30-60 cm: 8500-15000 Ft
-sárga dzsungelharang, aranytrombita (Allamanda cathartica). Sárga virágözöne lenyűgöző. 30-50 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80120 cm: 25000 Ft
-pohutakawa, maori karácsonyfa (Metrosideros excelsa). Piros virágözöne lenyűgöző. 50-70 cm: 9500 Ft, 80-120 cm: 13500 Ft, 120-200
cm: 18500-25000 Ft, idősebb nagy tövek 65-95 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 10-20 cm: 6500 Ft, 30-40 cm: 8500 Ft, 3050 cm virágzóképes: 13500 Ft, 30-50 cm virágzó: 16500 Ft
-fehér hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Fehér, sárga közepű, illatos virágú. Több
éves, virágzóképes 10-20 cm: 6500 Ft, 3-4 éves virágzóképes 30-40 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, virágzó 20-25000 Ft, egyedi vagy
anyanövények 35-135000 Ft
-rózsaszín hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Rózsaszín, sárga közepű, illatos virágú.
3-4 éves, virágzóképes 40-70 cm: 15000 Ft, virágzó 20-35000 Ft
-márványfoltos tarka levelű hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Levele márványosan
mintázott, rózsaszín-piros illatos virágú. Virágzóképes, több éves 50-70 cm: 20-25000 Ft
-Thai mix óriásvirágú hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Változatos virágszínű,
illatos óriásvirágú. A Thai nemesítők kedvencei. Több éves 10-20 cm: 6500 Ft, virágzóképes 30-40 cm: 9500 Ft
-Thai mix óriásvirágú 2. hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Változatos virágszínű,
illatos óriásvirágú. A Thai nemesítők kedvencei. Virágzóképes oltványok, 10-20 cm: 9500 Ft, 30-50 cm: 15000 Ft
-tricolor hawaii rózsa, frangipáni, pluméria, templomfa, nyugatindiai jázmin (Plumeria sp.). Fehér-rózsaszín színváltós, sárga közepű,
illatos virágú. 30-70 cm: 12500-25000 Ft, virágzó 25-35000 Ft, egyedi vagy anyanövények 35-85000 Ft
Időnként egyéb fajták is kaphatóak 20-200 cm-ig 6500-85000 Ft áron.

T r ó p u s i gyümölcstermők (pár fok mínuszt némelyikük elvisel):
-mangó oltvány (Mangifera indica) 80-120-200 cm: 45-65-85 ezer Ft
-avokádó (Persea americana) 30-50 cm: 5000 Ft, 50-70 cm: 7500 Ft
-avokádó oltvány (Persea americana) 80-150 cm: 45-65000 Ft
-önporzós törpe dinnyefa (Carica papaya ’Solo’) 50-70 cm: 15000 Ft, 80-200 cm idősebb vagy termő: 25-65000 Ft
-jackfruit (Artocarpus heterophyllus) 20-30 cm: 13500 Ft
-szapodilla, zapota (Manilkara sapota) 50-70 cm: 20000 Ft
-tamarillo (Cyphomandra betacea) 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft
-jambóza, rózsaalma (Syzigyum jambos) 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft
-naranjilla, lula, „quitói narancs” (Solanum quitoense) 20-30 cm: 8500 Ft
-cserimoja (Annona cherimola). Az egyik legfinomabb trópusi gyümölcs. 20-30 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 15000 Ft, 80-120-200 cm: 25-3545000 Ft
-ausztrál cseresznye, lilly-pilly, Christina fa (Syzygium australe). Egzotikus gyümölcstermő fácska, mutatós bronzvörös hajtásvégekkel,
fehér mimózavirágokkal. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-50 cm: 12500 Ft, idősebb 80-120 cm: 25-35000 Ft
-pepinó, tojásdinnye (Solanum muricatum). Sárgadinnye ízű, gyorsan termőre forduló, finom trópusi gyümölcs. 20-30 cm: 3500 Ft
-óriás granadilla (Passiflora quadrangularis). Kacsokkal kapaszkodó örökzöld növény, amely akár 20 m-re is elkúszik. Bíbor-piros-lila,
nagyméretű, illatos virágait májustól szeptemberig ontja. Gyümölcse óriás maracuja. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-100 cm: 8500 Ft, 100-200 cm:
25-65000 Ft
-törpe kávéfa (Coffea arabica nana) – Egészen fiatalon, már 60 cm: 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: 15-20000 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. 10-30 cm: 6500 Ft, 40-50 cm: 8500 Ft, 60-80 cm: 15000 Ft, 100-250 cm: 25-45000 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. 10-30 cm: 6500 Ft, 40-50 cm: 8500 Ft, 60-80 cm:
15000 Ft, 100-250 cm: 25-65000 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: 3500 Ft, 40-50 cm: 5000 Ft, 60-80 cm: 8500 Ft,
80-120 cm: 15000 Ft, 150-250 cm: 25-35000 Ft
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*Növénysarjak külön nem eladók, mivel általában még nem rendelkeznek saját gyökérzettel és az anyanövényhez tartoznak, csak azzal
együtt megvásárolhatóak.

**Az árváltozás jogát fenntartom. Pl. friss import, egyedi, idősebb vagy virágzó, termő példányok árai jelentősen eltérhetnek a listaártól.
Eltérő ár esetén, rendelési szándék esetén, előzetesen tájékoztatom.

***A félreértések elkerülése végett, a növényméretek cseréppel és levéllel együtt mérve értendők, teljes méret van megadva.
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