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Ö R Ö K Z Ö L D E K – F E N Y Ő F É L É K (fagytűrők)
-cukorsüvegfenyő (Picea glauca 'Conica') 2-3 m magas szabályos törpefenyő. 20-40 cm: 6500 Ft, 50-80 cm: 9500 Ft
-hazai mandulafenyő (Pinus pinea) Igen jó fagytűrésű, hazai nevelésű változat. 150-250 cm: 25-35000 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.
200-250 cm: 45-95000 Ft
-óriástobozú fenyő (Pinus coulteri) 40 cm hosszú tűjű, óriás 3 kg-os tobozú, gyönyörű ritkaság. 80-100 cm: 32000 Ft, 100-150 cm: 42000
Ft
-aleppói fenyő (Pinus halepensis) Csodaszép, szabálytalan növésű mediterrán fenyő. 150-200 cm: 32-45000 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. 100-130 cm:
26500 Ft, 150-200 cm: 35000 Ft
-koreai jegenyefenyő (Abies koreana) Csodaszép, lassú növekedésű fenyő. 50-80 cm: 20000 Ft, 100-150 cm: 45000 Ft, 150-180 cm: 6585000 Ft, 200-250 cm: 95-125000 Ft

Egzotikus, fagytűrő, trópusi, mediterrán és kerti növények:
-sárga-tarka levelű tulipánfa (Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'). 180-220 cm: 38500 Ft
-sárga virágú vadgesztenye (Aesculus flava). Sárga virágú ritka változat. 30-50 cm: 13500 Ft
-piros virágú vadgesztenye (Aesculus x carnea ’Briotii’). Piros virágú ritka változat. 50-70 cm: 13500 Ft
-csitalpa, taskenti trombitafa (Chitalpa tashkentensis) Csodás rózsaszín, illatos virágözönű díszfa. 200-300 cm: 38000 Ft
-toszkán csillagjázmin (Trachelospermum jasminoides) Csodás illatú kúszó. 80-120 cm: 12500 Ft, többszáras 150-200 cm: 25000 Ft
-bordó levelű kanadai júdásfa (Cercis canadensis 'Forest Pansy') 100-150 cm: 20000 Ft, 200-300 cm: 38000 Ft
-japán kerti kamélia (Camellia japonica). -15 fok körüli fagytűrésű, hazánkban is nevelhető fajták vegyes virágszínben. 30-50 cm: 6500
Ft, 50-80 cm (virágzóképes): 8500 Ft, 90-150 cm: 15-25000 Ft (virágzó +1500 Ft).
-mézeskalács illatú kacsurafa (Cercidiphyllum japonicum) Sárga-vörös, illatos őszi lombú díszfa. 30-60 cm: 8500 Ft
-sárgaszarvfa, sárgakürt, kínai gesztenye (Xanthocereas sorbifolium)
-színváltós hibiszkusz, tajvani hibiszkusz, férfiak szerelme, gyapotrózsa, konföderációs rózsa (Hibiscus mutabilis) Fagytűrés: kb. -18
fok. 40-60 cm: 9500 Ft, 100-150 cm: 13500 Ft
-narancsvirág cserje (Pittosporum tobira) Fagytűrés: kb. -15 fok. Örökzöld bokor narancs illatú tavaszi virágzással. 20-40 cm: 6500 Ft, 5070 cm: 8500 Ft, 80-120 cm: 15000 Ft, 120-150 cm: 25000 Ft
-kámforfa (Cinnamomum camphora) Fagytűrés: -12 fok. Kámfor illatú fácska. 20-40 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft, 80-120 cm: 20000
Ft
-sárga ezüstmimóza (Acacia dealbata) Fagytűrés: kb. -18 fok. 50-70 cm: 13500 Ft, 100-150 cm: 18500 Ft, 150-200 cm: 25000 Ft
-golyós eukaliptusz (Eucalyptus globulus). Igen illatos, jó hidegtűrésű eukaliptusz, takarás nélkül kb. -12 fokot bír ki. A leggyorsabb
növésű eukaliptusz. 80-120 cm: 15000 Ft, 150-200 cm: 25000 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/
-letenyei óriásfüge 20-40 cm: 6500 Ft
-kínai vörös pisztácia (Pistacia chinensis) Illatos lombozatú, dekoratív fácska. Fagytűrés: kb. -20 fok. 50-80 cm: 15000 Ft, 80-150 cm: 2025000 Ft
-szecsuáni bors (Zanthoxylum piperitum) Illatos fűszer- és rákellenes gyógynövény. Szent növény. 20-40 cm: 8500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft,
80-150 cm: 18500 Ft, 150-200 cm: 25000 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. 20-50 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 8500 Ft , 80-120 cm: 13500 Ft, 120-150 cm: 18500 Ft
-önporzós minikivik (Actinidia sp.) Bőtermő, remek fagytűrő (-29 fok) fajták. 20-40 cm: 6500 Ft, 50-80 cm: 8500 Ft, 80-150 cm: 12500 Ft
-önporzós óriás minikivik (Actinidia sp.) Bőtermő, remek fagytűrő (-29 fok) fajták. 20-40 cm: 6500 Ft, 50-80 cm: 8500 Ft, 80-150 cm:
12500 Ft
-Dajdzsó banán (Musa Daijao) Jó fagytűrésű (-18 fok) és széltűrő, új gyümölcstermő banán hibrid. 20-30 cm: 9500 Ft, 50-70 cm: 13500 Ft
, 80-120 cm: 20-25000 Ft, 150-350 cm: 35-65000 Ft
-ezüstcseresznye (Elaeagnus umbellata) Talajjavító gyümölcstermő, szamócaízű gyümölccsel. Szívvédő és rákellenes, antioxidáns,
gyógynövény. 20-40 cm: 8500 Ft, 60-100 cm: 15000 Ft, 150-250 cm: 25-35000 Ft
-andoki jakon, inkagumó, perui földialma (Smallanthus sonchifolius = Polymnia sonchifolia). Szaporítógumó vagy növény 10-50 cm kis
tő vagy 1-3 cm szaporítógumó: 3500 Ft, 50-100 cm tő vagy nagyobb 4-8 cm gumó: 5000 Ft, 10-20 cm extra gumó: 7500 Ft
-vörös andoki jakon, inkagumó, perui földialma (Smallanthus sonchifolius = Polymnia sonchifolia). Szaporítógumó vagy növény 10-50
cm kis tő vagy 1-3 cm szaporítógumó: 3500 Ft, 50-100 cm tő vagy nagyobb 4-8 cm gumó:
-jamsz, jamgyökér, kenyérgyökér, kínai burgonya (Dioscorea sp.) 10-50 cm kis tő vagy 0,5-1 cm szaporítógumó: 3 db 3500 Ft
50-100 cm tő vagy nagyobb 2-5 cm gumó: 5000 Ft/db
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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
-elefántláb jukka (Yucca sp.) 100-150 cm: 25000 Ft, idősebb 150-200 cm: 35000 Ft
Trópusi 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 /nem fagytűrők, de némelyikük
pár fok mínuszt elvisel/
-ausztrál trópusi gesztenye (Castanospermum australe). Csodaszép, fényes levelű fácska. Nyersen mérgező termésének rák- és HIV
vírusölő hatását jelenleg kutatják. Fagytűrése kb. -5 fok. 20-30 cm: 6500 Ft, 50-70 cm: 9500 Ft, növénycsoport (2-5 tő) 20-50 cm: 13500 Ft
-kardamom (Elettaria cardamomum) Elterjedt fűszernövény, amelyet a szív gyógyszerének is tartanak. Rizóma 3500 Ft, 20-40 cm: 6500 Ft,
többszáras 50-70 cm: 9500 Ft, többszáras 80-120 cm: 15000 Ft, többszáras 150-200 cm: 25-35000 Ft

T r ó p u s i dísznövények (pár fok mínuszt némelyikük elvisel)
-kék táró (Xanthosoma violaceum) 10-20 cm vagy gumó 5000 Ft/db, 30-50 cm: 8500 Ft, 50-80 cm erős tő: 13500 Ft, extra méret vagy több
száras: 15-25-35000 Ft
-gyömbérliliomok (Hedychium sp.). Fagytűrés: kb. -12/-15 fok (takarással több). Rizóma 3500-6500 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, 50-80 cm:
9500 Ft, 100-250 cm: 15-35000 Ft
-gyömbér (Zingiber officinale) Gyömbér illatú, orchideavirágú gyógynövény. 20-40 cm: 6500 Ft, többszáras 50-80 cm: 13500 Ft
Rizóma 2500 Ft, 20-30 cm: 5000 Ft, többszáras 50-70 cm: 8500 Ft
-vérgyömbér (Costus erythrophyllus Ruby) Rizóma 3500 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, többszáras 50-70 cm: 13500 Ft
-tarka levelű gyömbér (Zingiber zerumbet). Fagytűrés: kb. -13/-17 fok (takarással több). Rizóma 5000 Ft, 20-30 cm: 6500 Ft, többszáras
50-70 cm: 13500 Ft, 100-180 cm: 35-45000 Ft

Fizetési és átvételi lehetőségek:
-Kecskeméten személyesen (kisebb növények 150 cm alatt postai úton is)
Egyéb egzotikus növényritkaságokkal is rendelkezem, kérem érdeklődjön!
Növénylistám letölthető: www.tropusikert.hu
Helyhiány miatt további növényritkaságok is eladók:
-Fagytűrő, kerti ritkaságok:
Pl.: óriás gránátalmák, fügefajták, termő olívabogyó, 6 fajta jujuba (óriás is), 8 fajta kerti banán, kerticitrom, kertimandarin, datolyaszilvák
(óriás is), kerti legyezőpálmák (Trachycarpus, Sabal), kerti hibiszkuszok, óriás bambuszok, papíreper, málnafa, mazsolafa, paw-paw
indiánbanán, táró-elefántfül (Colocasia), banánkána, elefántfű, végzetfák, sorsfa, törzses jukkák, babér, mirtuszdiók, kerti leánderek,
himalájai gyömbérliliom, sárga virágú liliomfa, ukrán óriásdió, tea, golgotavirágok, stb.
-Trópusi növénycsodák:
banánok, helikóniák, alokáziák, colokcasiák, cassia, plumeria, tarka levelű citrom, óriáscitrom, narancs, mandarin és egyéb citrusfélék,
cikászok, ausztrál cseresznye, pisztácia, szamócaguava, törpekávé, vanília, golgoták, frangipani, stb.)
Fagytűrés: növényfajtánként változó 0 és -35 fok között (takarással több). Rizómás, gumós (pl. banánfélék, gyömbérfélék, elefántfülek)
növényeknél a fagytűrési érték nem a lombozatra, hanem a föld alatti részre vonatkozik.
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