Abelia x gr. ’Confettii’
Tárnicslonc
Alakja: 100-120 cm magas,
félig gömb alakú, télizöld cserje
Virág: fehér színű, júliustól
szeptemberig nyílik
Fekvés: napos, félárnyékos
helyre ültessük
Enyhén savanyú talajt igényel.

Abelia x grandiflora ’Edward
goucher’
Tárnicslonc
Alakja: 1,5-2 m magas cserje
Levél: tojásdad, fényes sötétzöld
Virágja: 1,5-2 cm-es, sötétebb rózsaszín,
széles tölcsér alakú, júniustól októberig
nyílik
Talaj: Jó vízáteresztő, kissé laza talajt
kedveli
Felhasználás: Napra vagy félárnyékba
ültessük. Kissé fagyérzékeny.

Acer Campestre
Mezei juhar
Alakja: Magas cserje, vagy 10-15
méteres fa
Virága: sárgászöld, lombfakadáskor
nyílik
Termése: éretlenül többnyire piros
Talaj: Sovány talajt, szárazságot
kedveli
Levegő: Meleg- és fénykedvelő.
Felhasználás: Jól metszhető, magas
sövénynek alkalmas

Acer palmatum
’Atropurpureum’
Japán vérjuhar
Alakja: 3-5 méteres bokor, vagy
kis fa
Levél: Színük kihajtástól,
lombhullásig sötétvörös
Talaj: Üde, savanyú kémhatású
talajt kedveli
Felhasználás: Tűző naptól védett,
világos helyre ültessük

Acer palmatum ’Butterfly’
Tarka japán juhar
Alakja: A japán juhar új, kiváló fajtája.
3-4 méter magas és széles bokor, vagy fa
Levél: kisméretű, fehér-zöld tarka színű,
ősszel vörösesre színeződik
Napos fekvést igényel, közepes
vízigényű. Meszes talajba nem való, nem
igényel rendszeres tápanyag utánpótlást.
Fagytűrő!

Acer palmatum ’Katsura’
Japán juhar
Alakja: 3-4 méter nagyságú, felfelé
törő habitusú kis fa
Levél: tavasszal halványsárga, nyáron
sárgás-zöld, ősszel narancssárga színű.
Napos, félárnyékos helyre való, meszes
talajt nem kedveli. Folyamatos öntözést
igényel. Télen a gyökerét a fagytól
védeni kell.

Albizia Julibrissin
Kínai selyemakác
Alakja: 6-10 m magas, terebélyes,
ernyős koronájú fa
Levele: kétszeresen szárnyasan
összetett
Virágja: sokporzós, lilásrózsaszínű,
egész nyáron át virágoznak
Talaj: mérsékelten száraz talajt
kedveli
Felhasználás: védett napos meleg
helyet igényel

Amygdalus nana
Törpe mandula
Alkja: 1 m magas, terjedő tövű,
lombhullató cserje
Levele: fénylő sötétzöld, ősszel liláspirosra
színeződnek
Virágja: bimbóban piros, kinyílva
rózsaszínű
Virágzás: lombfakadáskor áprilisban
Termése: szőrös, mandulaszerű
Felhasználás: fény és melegigényes,
szárazságtűrő, sziklakertbe alkalmas

Aronia prunifolia
’Hugin’
Fekete berkenye
Alakja: 1, 5 m magas cserje,
Levél: fordítottan ovális,
sötétzöld, ősszel barnáspirossá színeződik.
Virág: fehérek, aprók,
illatosak.
Termés: nagy, fekete, fényes.
Szeptemberben érő, bőtermésű
fajta. Sok vitamint, ásványi
anyagokat tartalmaz.
Jól tűri az aszályt, fagytűrő.

Aucuba japonica ’Sulphurea
Marginata’
Sárgatarka babérsom
Alakja: maximum 3méter magas és
széles örökzöld cserje
Levél: fényes sötétzöld, sötét sárga
szegéllyel
Termés: piros bogyó, csak a nőivarú
egyedek hoznak termést
Félárnyékos, árnyékos fekvést igényel,
napon levelei megégnek. Nedves, jó
vízáteresztő talajt kedvel.

Aucuba japonica
’Variegata’
Tarkalevelű babérsom
Alakja: 2-3 m-re növő, ritkás
elágazású örökzöld cserje
Levelek: nagy, 10-20cm-es levelei
sűrűn sárga pettyesek, vagy foltosak
Talaj: tápdús üde talajba ültessük
Felhasználás: párás, árnyékos,
félárnyékos helyet kedveli, tűző napon
levei megégnek

Berberis buxifolia 'Nana'
Törpe puszpánglevelű borbolya
Alakja: 0,3–0,5 m magas, gömbölyded,
lassú növekedésű örökzöld cserje.
Levél: apró, sötétzöld
Virág: aranysárgák, nyár elején egyesével
nyílnak a vesszők teljes hosszában.
Termés: feketés vörös
Enyhén savas kémhatású talajba, napra,
félárnyékba ültessük
Alacsony sövénynek, edényes növényként,
talajtakarónak, tetőkertbe ültethető. Nem
fagyérzékeny, a metszést is kiválóan tűri.
Városi környezetben is jól fejlődik

Berberis candidula ’Jytte’
Törpe ezüstös borbolya
Alakja: 1 méterre növő gömbölyded
örökzöld cserje
Levelei: hosszúkás kissé
visszagöngyölt élű
Virágja aranysárga, kívül vöröses,
májusban virágzik
Termése apró, fehéren hamvas
kékeslila
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyre kerüljön

Berberis darwinii
Darwin-borbolya
Alakja: 3-4 méter magasra növő,
sűrű ágrendszerű szúrós cserje.
Levél: apró méretű, ovális, a
levélszél tüskés
Virág: vörössel futtatott sárga
színűek, fürtökben, gazdagon
nyílnak a tavasz folyamán. A
virágokból lilás-fekete színű,
fanyar ízű termések képződnek.
Napos helyet igényel, közepes
vízigényű.

Berberis julianae
Júlia borbolya
Alakja: 2-3 méterre növő
gömbölyded bokor
Levelei: Hosszúkás, lándzsás,
fényes sötétzöld, ősszel gyakran
piros, tövében háromágú tövis van
Virágja aranysárga
Termése hosszúkás kékesfekete,
hamvas
Felhasználás: talajban igénytelen,
sövénynek kiváló

Berberis lologensis
’Mystery Fire’
Borbolya
Alakja: 2,5-4 m magasra megnövő
örökzöld cserje
Levél: fényes, sötétzöld
Virág: narancssárga, tavasszal
nyílnak,
Termés: sötétlila színű, ősszel érik,
mérgező
Napos, félárnyékos helyre,
tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű
talajba ültessük.

Berberis thunbergii
Borbolya
Alakja: 1-1,5 m magas, sűrűn
ágas, gömbölyded cserje
Levele: épszélű, tojásdad, felül
élénkzöld, ősszel sárga-vörös, vagy
vörös
Virágja sárga, kívül kissé pirosas,
májusban nyílik
Termése fényes piros, sokáig a
bokron marad
Talajban nem válogat

Berberis x ottawensis
’Superba’
Ottawai borbolya
Alakja: 2-3 méteres cserje, felfelé
törő, majd lehajló ágakkal
Levelei fénytelen sötétvörös, ősszel
piros
Virágja aranysárga, kívül vörössel
futtatva
Talajra igénytelen, szárazságtűrő.
Csak napon színeződik el a lombja

Berberis thunbergii
’Atropurpurea’
Japán borbolya
Alakja: 1-1,5 m magas,
gömbölyded cserje
Levele kihajtástól sötétpirosak,
ősszel élénkpirosra színeződnek
Virágja: aranysárga, kissé
pirosas árnyalattal. Májusban
virágzik
Termése hosszúkás tojásdad,
fényes-piros, lombhullás után a
vesszőket díszíti
Felhasználás: Napra ültessük

Berberis Thunbergii
’Atropurpurea Nana’
Törpe japán vérborbolya
Alakja: 30-50 cm magasra
növő, sűrűn ágas törpecserje
Levele kicsi, barnásvörös,
ősszel kárminpiros
Talajjal szemben nem igényes,
mérsékelten száraz a
legmegfelelőbb
Felhasználás: napra ültessük

Berberis th. ’Bagatelle’
Japán borbolya
Alakja: kb. 40 cm magas törpe
növekedésű cserje
Levél: 1-1,5 cm-esek, barnás,
később feketés vörös, majd ősszel
skarlátvörös
Virág: sárgák és kis csomókban
nyílnak
Talaj: Jó minőségű talaj
Fényigény: napos helyre ültessük.
Sziklakertekbe vagy sövénynek is
alkalmas.

Berberis thunbergii
’Carmen’
Japán vérborbolya
Alakja: 1,5-2 m-es kecsesen
széthajló, vékony ágrendszerű
bokor
Levele: hosszúkás, fényes,
sötétbordó, ősszel intenzív
kárminpiros
Felhasználás: mérsékelt
szárazságot, száraz levegőt jól
tűri

Berberis thunbergii
’Kobold’
Japán törpe borbolya
Alakja: 50cm magas,
gömb alakú
Levele: fényes zöld,
ősszel sárgászöld
Virág: sárgás-vöröses
virága májusban nyílik
Napos helyet igényel.
Nyírható.

Berberis thunbergii
’Maria’
Sárga oszlopos borbolya
Alakja: 1m magas, oszlopos
formájú, lassú növekedésű
Levele: sárga színű
Napos, félárnyékos helyre
ültessük. Átlagosnál kicsit
több öntözést igényel.

Berberis th. ’Pow wow’
Alacsony, oszlopos japán borbolya
Alakja: 0,8-1,2m magas egyedülállóan
karcsú, törpe lombhullató cserje.
Levél: tavasszal aranysárga, vöröses
árnyalattal a levélvégeken, majd az idő
előrehaladtával egyre zöldebbé válnak a
levelek, melyeket fehér foltok díszítenek.
Jól tűri a szárazságot.

Berberis thunbergii
’Red Chief’
Piros levelű borbolya
Alakja: 2-3 méteres, ritkás ágú,
vékony vesszejű cserje
Levele: hosszúkás fénylő
sötétvörös, ősszel kárminpiros
Virágja sárga
Termése piros, sokáig a bokron
marad
Felhasználás: jó feltalajú földbe,
napra kerüljön

Berberis thunbergii ’Red
Pillar’
Oszlopos vérborbolya
Alakja: 1-1,5 m-re növő, felfelé törő ágú,
oszlopos növésű cserje
Levelei élénk vörös színűek
Felhasználás: Napos helyre telepítsük,
mert szép színe csak ott alakul ki,
alacsonyabb sövény kialakítására alkalmas.

Berberis thunbergi Red
Rocket
Oszlopos vérborbolya
Alakja: 2-3m-t is elérő, lassú,
szabálytalan növekedésű cserje
Levelei: élénkpiros színűek
Virágai sárgák, Április-Május hónapban
nyílnak
Termése piros
Talaj: enyhén savas talajt kedveli
Felhasználás: napos, vagy félárnyékos
helyre ültessük, lombhullató növény

Berberis thunbergii
’Rose Glow’
Borbolya
Alakja: 1m magas, gömbölyded
cserje
Levele: fiatal hajtásai vörösek,
majd fehéres-rózsaszínes foltok
jelennek meg rajta
Virág: sárga, kissé pirosas
Termés: piros
Napos, félárnyékos helyre
ültessük.

Berberis vulgaris
Közönséges borbolya
Alakja: 2-3 m-es cserje
Levelei: hosszúkás sötétzöld,
ősszel vörös
Virágja: átható szagú, sárga,
mely fürtökben, májusban nyílik
Termése. Piros
Felhasználás: száraz
domboldalra, öntözés nélküli
parkba, napra telepítsük

Berberis x frikartii
’Amstelween’
Örökzöld törpe borbolya
Alakja: szabálytalan
formájú, 1-2m magas,
örökzöld
Levele: sötétzöld színű
Virág: sárga virágai
májusban nyílnak
Termés: sárga
Napos helyet igényel

Berberis x media ’Red
Jewel’
Fényes levelű piros borbolya
Alakja: 1-1,5 méter magas kissé
lapított gömb alakú cserje
Levele: fényes barnásvörösek,
ősszel pedig élénkebb vörösre
színeződnek
Virágja sárga, április végén,
májusban nyílik
Felhasználás: lehetőleg napos
helyre ültessük

Berberis x media
’Parkjuweel’
Fényes levelű borbolya
Alakja: 1-1,5 méter magas, kissé
lapított gömb formájú cserje
Levél: 1,5-3cm hosszú és 1cm széles,
fényeszöld, télre megbarnul és lehullik.
Virág: sárga színű, májusban nyílik
Napos, félárnyékos helyre való,
mérsékelten szárazságtűrő.
Szoliternek és sövénynek is alkalmas.

Buddleja davidii ’Black
Knight’
Sötétlila nyári orgona
Alakja: 2-3 méteres erős
növekedésű, ritkás elágazású bokor
Virágja: feketéslila, júliustól
szeptemberig virágzik, a legsötétebb
virágszínű nyári orgona
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz talajt kedveli
Felhasználás: napos helyre ültessük.

Buddleja davidii
’Border beauty’
Bordóslila nyári orgona
Alakja: 2-3 méteres közepes
növekedésű bokor
Virágja: illatos, bordóslila színű,
júliustól szeptemberig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz talajt kedveli
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Buddleja davidii
’Empire Blue’
Kék virágú nyári orgona
Alakja: 2-3 m-es sokágú, széles
bokrú cserje
Virágja: lilás sötétkék., júliustól
szeptemberig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz talajt kedveli
Felhasználás: napos helyet
kedveli

Buddleja davidii
’Nanho Blue’
Törpe kék virágú nyári orgona
Alakja: 1-1,5 m-es sűrűn
elágazó, vékony vesszőjű cserje
Levele: kisebb, hosszú, lándzsás
Virágja liláskék, a hajtásom
csúcsán, júliustól szeptemberig
nyílnak
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz talajt kedveli

Buddleja davidii ’Pink
Delight’
Rózsaszín virágú nyári orgona
Alakja: 2-3 m-es sűrűn ágas
cserje
Virágja: nagy bugájú, rózsaszín,
júliustól szeptemberig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz legyen
Felhasználás: napos helyet
kedveli

Buddleja davidii ’Royal
Red’
Piros virágú nyári orgona
Alakja: 2-3 méteres, sűrűn ágas
cserje
Virágja: bíborpiros, nagybugájú,
júliustól szeptemberig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz legyen
Felhasználás: napos helyet kedveli

Buddleja davidii ’White
Ball’
Fehér törpe nyári orgona
Alakja: 1 m magas, kompakt
habitusú, felfelé törekvő
Levelei: nemezesen szürkék
Virágja: fehér, júliustól szeptemberig
virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz legyen
Felhasználás: napos helyre kerüljön

Buddleja davidii ’White
Profusion’
Fehér nyári orgona
Alakja: 2-3 méter magas, erős
növekedésű bokor
Virágja: hófehér, júliustól
szeptemberig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag,
mérsékelten száraz legyen
Felhasználás: napos helyre kerüljön

Buddleja x weyeriana
’Sungold’
Sárga nyári orgona
Alakja: 2-3m magas cserje
Virág: sárga színű virágai
nyáron nyílnak
Napos helyre ültessük

Buxus microphylla
’Herrenhausen’
Puszpáng
Alakja: 35-40cm magas és 5570cm széles lapított gömb
formájú, lassú növekedésű sűrű
örökzöld cserje.
Levél: apró, enyhén fényes,
tojásdad.
Virág: nem virágzik
Erős fagykárt okozhat benne.

Buxus sempervirens
Örökzöld puszpáng
Alakja: 4-6 m-es sűrűn ágas,
örökzöld cserje
Levele: Bőrnemű, kemény, fénylő
sötétzöld
Virágja: apró, sárgászöld, illatos,
április-májusban nyílik
Felhasználás: félárnyékba, vagy
árnyékba ültessük, főleg sövénynek
ültetik, mert a metszést jól tűri.

Buxus sempervirens
’Blauer Heinz’
Puszpáng
Alakja: 50-100 cm magas, lassú
növekedésű, tömött, gömbölyded
örökzöld bokor
Levele: kicsi, kihajtáskor
kékeszöld, később sötétzöld
Felhasználás: félárnyékba, vagy
árnyékba ültessük, alacsony
sövénynek kiváló, esetleges
szárazságot jól tűri

Buxus sempervirens
’Suffruticosa’
Gömb puszpáng
Alakja: 1 m magas, lassú
növekedésű, tojásdad alakú
örökzöld puszpáng
Levele: fényes sötétzöld
Felhasználás: félárnyékba, vagy
árnyékba ültessük, alacsony
sövénynek kiváló, esetleges
szárazságot jól tűri

Buxus sempervirens
’Variegata’
Tarka puszpáng
Alakja: 1,5-2 m magas, széles,
erőteljes, mereven felfelé törő, lassú
növekedésű örökzöld cserje
Levele: sárgával tarkázott, fényes
sötétzöld, tojásdad alakú
Virágja: sárgászöld, jelentéktelen,
április-májusban nyílik
Felhasználás: félárnyékba, vagy
árnyékba ültessük.

Callicarpa bodinieri
var. ’Giraldii’
Kínai lilabogyó
Alakja: 1-2 m-es cserje
Virágja: lilásrózsaszín
Termése: fénylő lilásibolya
színű, gyöngyszerű,
szeptember-novemberben érik,
sokáig a bokron marad
Talaj: mérsékelten száraz
legyen
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Callicarpa bodinieri
’Profusion’
Lilabogyó
Alakja: 1,5-2 m magas, terebélyes cserje
Levelei: ősszel lilára színeződnek
Virágja: jelentéktelen, nem feltűnő
Termése: több, nagyobb és szebb színű
termést hoz.
Talaj: mérsékelten száraz legyen
Felhasználás: napos helyre ültessük

Calycanthus floridus
Illatos fűszercserje
Alakja: 1,8-3 m-re megnövő
cserje vagy fa.
Levél: fényes, sötétzöld, ovális
formájú, aromás illatú
Virág: Barnás, erős illatú
Áprilistól júliusig nyílnak. Édes
botcserjének is nevezik a virágok
édes illata miatt.
Termés: barna gyümölcsök
(magtokok), ősszel érnek meg, és
egész télen kitartanak
Közepes vízigényű, általános, jó
vízvezetésű talajba, napos,
félárnyékos helyre ültessük.

Camellia japonica ’Alba
Plena’
Fehér virágú kamélia
Alakja: 1-1,5m magas fás szárú
örökzöld.
Levél: sötétzöld, hosszúkás, fényes
Virág: február-márciusban nyílik,
fehér színű 8cm átmérőjű
Csak savanyú talajban tartható,
félárnyékba való, nem
szárazságtűrő. Öntözni
csapadékvízzel a legjobb. Nagy
méretű edényben is tartható. Kb. -12
fokig fagyálló.

Camellia japonica
’Brushfield’s Yellow
Sárga virágú kamélia
Alakja: 1-1,5m magas fás szárú
örökzöld.
Levél: sötétzöld, hosszúkás, fényes
Virág: február-márciusban nyílik,
sárgás színű 8cm átmérőjű
Csak savanyú talajban tartható,
félárnyékba való, nem
szárazságtűrő. Öntözni
csapadékvízzel a legjobb.
Nagyméretű edényben is tartható.
Kb. -12 fokig fagyálló.

Camellia japonica ’Lady
Campbell’
Piros virágú kamélia
Alakja: 1-1,5m magas fás szárú
örökzöld.
Levél: sötétzöld, hosszúkás, fényes
Virág: február-márciusban nyílik, sárgás
színű 8cm átmérőjű
Csak savanyú talajban tartható,
félárnyékba való, nem szárazságtűrő.
Öntözni csapadékvízzel a legjobb. Nagy
méretű edényben is tartható. Kb. -12
fokig fagyálló.

Camellia x williamsii
’Debbie’
Rózsaszín virágú kamélia
Alakja: 2,5-4m magas,
gyorsnövekedésű, bokrosodó
örökzöld cserje.
Levél: zöld színű, fényes, tojásdad
Virág: mutatós, rózsaszín, áprilistól
májusig virágzik.
Félárnyékos helyre, jó vízelvezetésű,
tápanyagban gazdag, savanyú talajba
ültessük.
Télálló.

Campsis radicans
’Yellow Trumpet’
Sárga virágú trombitafolyandár
Alakja: 5-10 m-re
léggyökerekkel kapaszkodik
Levelei: nagy, páratlanul
szárnyasan összetett
Virágja: nagy, csöves-tölcséres,
sárga színű
Virágzás: júliustól
szeptemberig
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Campsis radicans
Trombitafolyandár
Alakja: 5-10 m-re léggyökerekkel
kapaszkodik
Levelei: nagy, páratlanul
szárnyasan összetett
Virágja: nagy, csöves-tölcséres,
kívül narancssárga, belül sárga, a
pártakarima skarlátvörös, júliustól
szeptemberig nyílnak
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Canna
Kána
Alakja: 1,5 – 2 m magasra
nő. Igen erőteljes növekedésű
Fényigényes. Közepes
vízigényű. Fagyérzékeny
Levele: Zöld vagy bordó
színű. Szárra felfutók,
osztatlanok, terebélyesek, ép
szélűek
Virága: piros vagy sárga
színű

Caragana arborescens
Borsófa
Alakja: 3-5 méterre növő bokor,
vesszői zöldek
Levelei: párosan, szárnyasan
összetett
Virágja: sárga pillangós, kis
csomókban nyílik
Virágzás: május
Talaj: meszes, laza, meleg talajt
kedveli

Carpinus betulus
Gyertyán
Alakja: 20-25 méteres fa, széles
tojásdad koronával
Levele: hosszúkás, élénkzöld, ősszel
sárga
Felhasználás: nem túl igényes,
metszést kitűnően tűri, magas,
nyírott sövény kialakítására alkalmas

Caryopteris clandonensis
’Summer Sorbet’
Sárga-tarka kékszakáll
Alakja: 1-1,2 méter magas, sűrű,
szétálló ágú lombhullató cserje vagy
félcserje
Levél: hosszúkásak, sárgák, zöldek és
illatosak
Virág: Kék színű
Virágzási idő: augusztus-szeptember
Napos, meleg helyet, laza talajt kíván.
Mérsékelten szárazságtűrő.

Caryopteris x
clandonensis ’Heavenly
Blue’
Angol kékszakáll
Alakja: 80-100 cm-es, sűrűn ágas
félcserje
Virágja: égszínkék, a hajtásokon
augusztus-szeptemberben
tömegesen nyílik
Talaj: mérsékelten laza talajt
kedveli
Felhasználás: sziklakertbe,
rézsűkre, kőedénybe ültethető.

Caryopteris x clandonensis
’Kew Blue’
Kínai kékszakáll
Alakja: 80-100 cm-es sűrűn ágas
félcserje
Virágja: Sötétkék, gazdagon virágzik
augusztus- szeptemberben
Talaj: mérsékelten laza talajt kedveli
Felhasználás: sziklakertbe, rézsűkre,
kőedényekbe ültethető.

Caryopteris ’First
choice’
Kékszakáll
Alakja: 1-1,5 méterre növő
kompakt lombhullató bokros
félcserje
Levele: szürkészöld, alul
halványabb, illatos
Virágja: mélykék, augusztustólszeptemberig virágzik
Felhasználás: napos meleg helyet
kedveli

Ceanothus ’Concha’
Kék virágú táskavirág
Alakja: 1,5-2méter magas és széles
szabálytalan alakú cserje.
Levél: középzöld színű, apró méretű
Virág: nagyon szép sötétkék
bugavirágzat, tavasz végén, nyár
elején virágzik
Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb
talajigénye, napos helyre való.
Némileg fagyérzékeny.

Ceanothus ’Perle Rose’
Rózsaszín táskavirág
Alakja: 1-1,5méter magas és széles
szabálytalan alakú cserje.
Levél: középzöld színű
Virág: rózsaszín bugavirágzat, tavasz
végén, nyár elején virágzik
Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb
talajigénye, napos helyre való. Némileg
fagyérzékeny.

Ceanothus ’Puget Blue’
Kék táskavirág
Alakja: 2méter magas és széles
szabálytalan alakú cserje.
Levél: sötétzöld színű
Virág: kék bugavirágzat, áprilistól
júliusig nyílik
Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb
talajigénye, napos helyre való.
Némileg fagyérzékeny.

Chaenomeles ’Crimson and
Gold’
Piros virágú japánbirs
Alakja: 1 m-es, de a magasságánál
szélesebb, sűrű ágrendszerű bokor
Levele: széles, tojásdad, fényes
sötétzöld
Virágja: igen nagy, sötétvörös, porzói
aranysárgák
Termése: sárga, lapított gömb alakú,
bőven termő
Felhasználás: napra ültessük

Chaenomeles speciosa
’Nivalis’
Fehér virágú japánbirs
Alakja: 1-2 m magasra növő, sűrű ágú
cserje
Virágja: fehér, lombfakadás előtt hozza,
április-májusban nyílik
Termése: Sárgászöld, birs alakú, illatos
termése lombhullás után is a bokron
marad
Felhasználás: napra ültessük

Chaenomeles x superba
’Clementine’
Japánbirs
Alakja: 1-1,5méter magas
lombhullató cserje
Levél: tojásdad alakú, fűrészes
szélű
Virág: Narancsos piros színű
Napos helyre való, meszes talajt
nem kedveli.

Chaenomeles x superba
’Fire Dance’
Piros virágú japánbirs
Alakja: 1 m magas, széles,
lombhullató cserje
Levele: fényes sötétzöldek
Virágja: bíbor színű, márciusáprilisban nyílnak
Termése: sárga színű almatermés,
termése lombhullás után is a bokron
marad
Felhasználás: napra ültessük

Chaenomeles x superba
Nicoline
Piros virágú japánbirs
Alakja: 1-1,5 m-es, széles bokrú
cserje
Levelei: tojásdad, fényes
sötétzöld
Virágja: igen nagy, élénk
skarlátvörös szirmokkal
Termése: sárga almatermés
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Choisya ’Aztec Pearl’
Mexikói narancsvirág
Alak: gyorsan növő örökzöld cserje
Levél: hosszúkás, fényes, sötétzöld
Virág: rózsaszín-fehér, illatos
Virágzási idő: május, de gyakran nyár végén
és ősszel újra virágzik
Talaj: termékeny, jó vízelvezetésű legyen
Fényigény: napos helyet igényel
Télálló, bár a levelek erős szél és fagy hatására
sérülhetnek.

Clematis ’Hagley Hibrid’
Iszalag
Alakja: 2-2,5 m-re megnövő, gyors
növekedésű cserje
Virág: mályva-rózsaszín
Virágzási idő: júliustól szeptemberig
Talaj: tápanyagigényes, jó vízelvezetésű
talajt szereti
Fényigény: napos helyet kedvel
Vízigény: közepesen vízigényes, nem
szereti a pangó vizet
Ideális kerítések, falak, lugasok vagy
akár öreg fatörzsek befuttatására is.

Clematis ’Multi Blue’
Kerti iszalag
Alakja: 2,5-3méterre növő
kúszócserje
Levél: hármasan összetett
Virág: kék teltvirágú, nyár elején és
kora ősszel virágzik
Félárnyékos helyet kedvel,
nedvességigényes.

Clematis ’Nelly Moser’
Rózsaszín virágú kerti iszalag
Alakja: 2,5-3méterre növő kúszócserje
Levél: hármasan összetett
Virág: lilásrózsaszínű, középen széles
sötétrózsaszín csíkkal, nyár elején és
kora ősszel virágzik
Félárnyékos helyet kedvel,
nedvességigényes.

Clematis ’Niobe’
Iszalag
Alakja: 2,5-3 m-re megnövő
cserje.
Virág: bordó színű, enyhén
illatos, szimpla virágú
Virágzási idő: tavasz közepe,
nyár vége – ősz eleje
Fényigény: napos, félárnyékos
helyet kedveli
Vízigény: közepesen vízigényes,
a pangó vizet kerülni kell

Clematis ’Piilu’
Iszalag
Alakja: 1,5 - 2m-re megnövő cserje
Levél: zöld színű
Virág: halványlila színű, sötét lilás-piros
sávval, nem illatos
Virágzási idő: késő tavasz - kora nyár
késő nyár – kora ősz
Az első alkalommal dupla-, a második
alkalommal szimpla virágokat hoz
Talaj: tápanyagigényes, szereti az enyhén
meszes talajt
Fényigény: fényigényes
Vízigény: közepesen vízigényes, nem
szereti a pangó vizet

Clematis gr. ’Warszawska
Niké’
Iszalag
Alakja: 3-4 m-re megnövő, gyors
növekedésű cserje
Virág: bíbor - lila színű, aranysárga
porzóval
Virágzási idő: júniustól szeptemberig
Talajigény: termékeny, humuszos talaj
Vízigény: erősen vízigényes
Fényigény: napos helyet kedveli
Ideális kerítések, falak, lugasok
befuttatására.

Cornus alba
’Elegantissima’
Fehértarka levelű som
Alakja: 3 méter magas, és széles,
közepes növekedésű, felfelé álló,
sötétpiros vesszejű cserje
Levelei: zöldek, fehér színű
szegéllyel
Virágja: sárgásfehér, májusban
nyílnak

Cornus alba
’Gouchaultii’
Sárgatarka levelű som
Alakja: 1-2 m magas, majdnem
szabályos gömb alakú, lombhullató
cserje
Levelei: zöldek, sárga színű
szegéllyel
Virágja: sárgásfehér, májusjúniusban nyílik
Termése: fehér színű
Felhasználás: félárnyékos helyet
kedveli

Cornus alba
’Kesselringi’
Feketevesszejű som
Alakja: 2 m magas, de 3 m
szélesre növő lombhullató
cserje, ősszel vesszője fekete
színű
Levelei: zöldesbarna, ősszel
kárminpirora színeződik
Virágja: fehér színű

Cornus alba ’Spaethii’
Sárgatarka levelű som
Alakja: 1,5-2 m magas, széles
bokrú lombhullató, piros
vesszőjű cserje
Levele: kihajtáskor
bronzossárgák, később zöldek,
aranysárga szegéllyel
Felhasználás: napos, meleg
helyre ültessük

Cornus kousa
Csillagsom
Alakja: 5-15 m magas,
lombhullató cserje.
Levél: nagy, tojásdad, ívelt,
párhuzamos erű. Széle csipkés.
Fellevél: nagyok, tojásdadok,
fehérek, krémszínűek,
sárgásfehérek esetleg
rózsaszínűek.
Virág: a fellevelek között
csomóban nyílnak, kicsik, zöldes
színűek.
Termés: piros, húsos
Félárnyékos helyen, tápanyagban
gazdag, jó vízelvezetésű talajban
érzi jól magát. Fagytűrő.

Cornus kousa
’Chinensis’
Kínai csillagsom
Alakja: 4-6 m magas
Levele: világoszöld, ősszel
vörös
Virág: fehér virágait
májusban hozza, termése
piros
Mészmentes talajt,
félárnyékos helyet igényel.

Cornus mas
Húsos som
Alakja: 4-6 m magas,
lombhullató nagy bokor
Levelei: tojásdad, fényeszöldek,
ősszel sárgára színeződnek
Virágjai: apró sárgák, tavasszal
nyílnak
Termése: hosszúkás piros, ehető
Talaj: laza meszes talajt kedveli

Cornus sanguinea
Veresgyűrű som
Alakja: 3-4 m magas terjedő tövű
cserje
Levelei: sötétzöld színűek, ősszel
liláspirosra színeződnek
Virágja: fehér, erős illatú, májusjúniusban nyílik
Termése: fényesfekete,
bogyószerű
Felhasználás: jó szárazságtűrő,
rézsűk megkötésére alkalmas

Cornus stolonifera
’Flaviramea’
Sárga vesszejű som
Alakja: 1,5-2 m magas
lombhullató cserje, vesszői
zöldessárga
Levelei: nagy sötétzöldek, alul
kékeszöld levelei vannak
Virágja: kicsi, sárgásfehér,
május-júniusban nyílik
Termése: fehér, gömbölyded

Corylus avellana
Közönséges mogyoró
Alakja: 3-5 méter magas
lombhullató cserje, vagy
többtörzsű bokorfa
Virágja: összetett, porzós
virágai tél végén nyílnak
Termése: tojásdad
makktermés, ehető, fehérjékben
és olajokban gazdag
Felhasználás: több növényt
ültessünk a megporzás miatt

Corylus maxima
’Purpurea’
Vérmogyoró
Alakja: 3-5 méter magas terebélyes
lombhullató bokor
Levelei: egész évben sötétvörösek
Virágai: piros színűek, februármárciusban nyílnak
Termése: ehető makktermés
Felhasználás: levelei napos helyen
színeződnek megfelelően

Cotinus coggygria
Cserszömörce
Alakja: 3-4 m magas
terebélyes, lombhullató cserje
Levelei: kerekdedek. Ősszel
narancs- vagy skarlátvörösre
színeződnek
Virágjai: apró, sárgák, ezekből
fejlődik ki a hosszú szőrökből
álló rózsaszínű buga
Felhasználás: lejtőkbe,
parkokba, nagyobb kertekbe
ültessük.

Cotinus coggyria ’Golden
Spirit’
Sárga cserszömörce
Alakja: 2,5-3méter magas terebélyes cserje
Levél: halványsárga színű
Virág: apró, fehér, júniusban nyílik.
Virágzás után látványos színes nagy buga
alakul ki.
Napos, meleg helyet kedvel, meszes talajon
érzi magát a legjobban.

Cotinus coggygria
’Royal Purple’
Bordó levelű cserszömörce
Alakja: 2-3 méter magas
lombhullató bokor
Levelei: egész évben
feketésvörösek
Virágja: bugavirágzat
mélyvörösek, virágzás után
tollas-szőrösek
Felhasználás: napos, meleg
helyre ültessük

Cotinus coggygria ’Young
Lady’
Cserszömörce
Alakja: 1-2méter magas, lassú
növekedésű lombhullató cserje,
kifejlett korában ovális alakú.
Levél: lombszíne középzöld
Virág: rózsaszín, májustól augusztusig
nyílik
Napos, félárnyékos helyre való. Az
ültetés évét kivéve jó szárazságtűrő
Edényben is tartható.

Cotoneaster dammeri
’Corall Beauty’
Szőnyeg madárbirs
Alakja: 25-30 cm magas, részben
felemelkedő, majd ívesen lehajló
örökzöldcserje
Virágjai: apró fehér virágok
júniusban nyílnak
Termése: fénylő korallpiros
bogyótermések
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyre ültessük.
sziklakertbe, sírokra kiváló.

Cotoneaster dammeri
’Schoon’
Madárbirs
Alakja: talajon elfekvő vagy
felemelkedő, ívesen lehajló ágú,
gyors növekedésű örökzöld cserje
Levele: hosszúkás, fényes zöld
Virágja: fehér, május-júniusban
nyílnak
Termése: piros bogyótermés
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba egyaránt ültethető.

Cotoneaster franchetii
Vaskoslevelű madárbirs
Alakja: 1,5méter magas, elhajló ágú
cserje
Levél: 2-3.5cm-es széles-lándzsás
levelei matt zöldek, ősszel
narancsvörösesre színeződhet. Télizöld
Virág: apró, fehér, júniusban nyílik
Termés: 1cm-es, narancsvörös színű,
hosszúkás, sokáig megmarad
Napos helyre való, csoportosan ültetve,
de sövénynek is alkalmas.

Cotoneaster horizontalis
Kerti madárbirs
Alakja: 40-60 cm magas, 3 m széles
elterülő növekedésű lombhullató
cserje
Levelei: kicsi, fénylő sötétzöld,
ősszel narancsvörösre színeződnek
Virágja: pirosló vagy fehér,
júniusban nyílik
Termése: korallpiros bogyótermés
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyet kedveli

Cotoneaster pro.
’Qeen of Carpets’
Törpe kerti madárbirs
Alakja: 20-30 cm magas,
lassú növekedésű örökzöld
cserje
Virágja: fehér színű, májusjúniusban nyílnak
Termése: piros bogyótermés
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyre ültessük

Cotoneaster pro. ’Streib’s
findling’
Törpe kerti madárbirs
Alakja: talajhoz simuló hajtású, lassú
növekedésű örökzöld törpecserje
Levele: Sötétzöld
Virágja: fehér, vagy pirosló, májusjúniusban nyílik
Termése: korallpiros, bogyótermés
Felhasználás: félárnyékos helyet
kedveli

Cotoneaster
’Radicans’
Kúszó madárbirs
Alakja: 10-20 cm magas
elterülő, talajtakaró örökzöld
cserje
Virágja: apró, fehér színű,
május-júniusban nyílik
Termése: piros bogyótermés
Felhasználás: párás,
félárnyékos helyet kedveli.

Cotoneaster radicans
’Eiholz’
Madárbirs
Alakja: 30-40 cm magas talajon
elfekvő, sűrűn elágazó fényes
levelű, örökzöld cserje
Virágja: apró, fehér, májusjúniusban nyílik
Termése: narancsvörös
bogyótermés
Felhasználás: napos, félárnyékos
helyet kedveli

Cotoneaster salicifolius
’Gnom’
Fűzlevelű madárbirs
Alakja: 10-20 cm magas elterülő,
talajtakaró örökzöld cserje
Levele: hosszúkás, lándzsás
Virágja: apró, fehér, májusjúniusban nyílik
Termése: piros bogyótermés

Cotoneaster sal.
’Herbstfeuer’
Madárbirs
Alakja: talajon fekvő, vagy
felemelkedő és ívesen lehajló
ágú, gyors növekedésű örökzöld
cserje
Virágai: fehérek, májusjúniusban nyílnak
Termése: piros bogyótermés
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük

Cotoneaster sal.
’Parkteppich’
Madárbirs
Alakja: 20-40 cm magas,
talajon elfekvő, vagy ívesen
lehajló 1m szélesre megnövő
örökzöld cserje
Virágja: fehér, júniusban nyílik
Termése: világos piros, sokáig a
bokron marad
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük

Cotoneaster sal.
’Repens’
Fűzlevelű madárbirs
Alakja: 40-50cm magas, 11.5m széles örökzöld
kúszócserje. Gyors
növekedésű, sűrűn elágazó
Levél: kerekded, sötétzöld
Virág: apró, fehér, júniusban
nyílik
Termés: piros
Napos, félárnyékos helyre való,
talajjal szemben nem igényes.
Kiváló talajtakaró, rézsűkre is.

Cotoneaster x suecicus
’Royal Beauty’
Madárbirs
Alakja: 25-30 cm magasra növő
örökzöld cserje
Virágja: apró, fehér, májusjúniusban tömegesen nyílnak
Termése: korallpiros bogyótermés
Felhasználás: napos, félárnyékos
helyet kedveli

Cotoneaster x
suecicus ’Skogholm’
Svéd madárbirs
Alakja: 0,8-1 méter magas, 12 méter széles örökzöld cserje
Virágja: fehér, májusjúniusban nyílik
Termése: korallpiros
bogyótermés
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyet kedveli.

Crataegus monogyna
Egybibés galagonya
Alakja: 3-6 m magas, szétálló
ágú cserje, vagy kis fa
Levelei: zöld színűek, ősszel
vörösre színeződnek
Virágja: fehér színű, májusjúniusban nyílik
Termése: gömbölyded, vörös
színű
Felhasználás: rézsűkbe,
öntözés nélküli parkokba is
ültethető

Cytisus x praecox
’Allgold’
Sárga virágú zanót
Alakja: 1-1,5 m magas
szürkészöld vesszejű, terebélyes
ágrendszerű lombhullató cserje
Virágja: vesszők oldalán nyílik,
aranysárga színű, belül
barnáspiros, illatos, áprilismájusban nyílik
Felhasználás: napos helyre
ültessük

Cytisus x praecox
’Boskoop Ruby’
Kárminpiros zanót
Alakja: 100-120cm magas
Levele: hosszúkás, lándzsás,
világoszöld
Virág: kárminpiros virága
május végén nyílik
Napos, félárnyékos helyre
ültessük

Cytisus x praecox ’Hollandia’
Lilásrózsaszín virágú zanót
Alakja: 1,5-2méter magas, lassú
növekedésű
Levél: 1-2cm-es lándzsás
Virág: lilásrózsaszín színű, májusban a
vesszők teljes hosszában tömegesen nyílik
Napos helyre kerüljön, mészmentes,
lehetőleg laza talajba. Gyenge talajon is
fejlődik.

Cytisus sc. ’Queen Mary’
Sárgás piros színű zanót
Alakja: 1-1,5 m magas zöld vesszejű
terebélyes ágrendszerű lombhullató
cserje
Virágja: vesszők oldalán nyílik
sárgáspiros színű, április-májusban
nyílik
Talaj: mészmentes laza talajt kedveli
Felhasználás: napos helyre ültessük

Deutzia gracilis
Fehér gyöngyvirágcserje
Alakja: 50-70 cm magas sűrű,
mereven felálló ágrendszerű
lombhullató cserje
Levelei: világoszöldek, lándzsa
alakúak
Virágja: illatos, fehér színű,
felálló fürtökben nyílik
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük

Deutzia gracilis
’Nikko’
Fehér gyöngyvirágcserje
Alakja: 50 cm magas
növekedésű, dúsan elágazó
lombhullató cserje
Levele: 3-5 cm lándzsa alakú
Virágjait nagy tömegben,
fürtökben, május-júniusban
hozza
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük

Deutzia gracilis ’Rosea’
Rózsaszín virágú gyöngyvirágcserje
Alakja: 1 m-es, sűrűn ágas, széles
bokrú cserje
Levele: hosszúkás-tojásdad vagy
lándzsás
Virágja: harang alakú, kívül
rózsaszín, belül fehér, májusjúniusban virágzik
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük

Deutzia x hybrida ’Magicien’
Rózsaszín gyöngyvirágcserje
Alakja: 1,5-2,5 méter magas, felfelé törő
ágú lombhullató cserje
Levél: hosszúkás
Virág: nagy rózsaszín, a közepén fehér
bemosódással. Virágzás ideje májusjúnius
Napos, esetleg félárnyékos helyre való,
tápdús talajt kedveli.

Deutzia sc. ’Codsall Pink’
Érdeslevelű gyöngyvirágcserje
Alakja: 2-3 m magas, felálló ágú,
erős növekedésű cserje
Levele: széles-lándzsás, fénytelen
sötétzöld
Virágja: fehér, kívül rózsaszín,
júniusban nyílik
Talaj: nem túl igényes, átlagos kerti
talajban jól fejlődik
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyre ültessük.

Elaeagnus angustifolia
Keskenylevelű ezüstfa
Alakja: 5-8 m magas növekedésű
lombhullató fa, vagy nagy bokor
Hajtásai többnyire tövisesek
Levelei: hosszúkás, felül zöld, a
fonákon ezüstfehér
Virágja: sárga, illatos, májusjúniusban virágzik
Termése: olajbogyóhoz hasonló,
fanyar ízű
Felhasználás: fény- és
melegkedvelő, jól metszhető,
magas sövénnyé alakítható.

Euonymus japonicus 'Kathy'
Fehértarka levelű kecskerágó
Alakja: kb. 80 cm-re megnövő, dús,
tömött lombú, örökzöld cserje
Levél: nagy, fehérrel szegélyezett.
Fényigény: Félárnyékos fekvés
Talaj: Üde, humuszos talajt kedveli
Alacsony tápanyagigényű
Öntözés: Közepes vízigényű
Felhasználása: kisebb kertek, parkok szép
lombú szolitere. Sövénynek is kiváló.
Télálló!

Euonymus alatus
’Compactus’
Szárnyas kecskerágó
Alakja: 1 m magas, lapított
gömb formájú lombhullató
cserje
Levele: zöld színűek, ősszel
skarlátvörösre színeződnek
Virágja: jelentéktelen
Termése: vörös tokba
elhelyezkedő narancssárga
magok
Talaj: üde, tápdús talajokat
kedveli

Euonymus europeus
Csíkos kecskerágó
Alakja: 2-5 m, magas növekedésű
lombhullató cserje
Levele: sötétzöld, ősszel
liláspirosra színeződik
Virágja: jelentéktelen
Termése: sötétrózsaszín, papsapka
alakú termésében narancssárga
színű magok fejlődnek
Felhasználás: napos helyre
ültessük.

Euonymus fortunei
’Emerald ’n Gold’
Sárgatarka kecskerágó
Alakja: 30-50 cm magas, eleinte
felfelé törő, majd később
oldalirányba is terjedő örökzöld
törpecserje
Levele: 1-2 cm-es, zöld, széle
aranysárga, ősszel pirosasra
színesedik
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük.

Euonymus fortunei
’Emerald Gaiety’
Fehértarka kecskerágó
Alakja: 30-50 cm magas, eleinte
felfelé törő, majd később talajon
fekvő örökzöld törpecserje
Levele: 1-2 cm-es, zöld, széle
fehér, ősszel egy része
rózsaszínre színesedik
Felhasználás: napra, vagy
félárnyékba ültessük,
talajtakarónak, vagy edények
beültetésére alkalmas.

Euonymus fortunei
’Harlequin’
Márványmintás kúszó kecskerágó
Alakja: 30-40centiméter magas
talajtakaró örökzöld cserje
Levél: zöld, fehér színű
márványozottsággal. Levelei kihajtáskor
krémfehérek.
Napos, félárnyékos helyre, üde, esetleg
mérsékelten száraz talajba.
Nagyon szép talajtakaró,
szegélynövénynek is alkalmas, illetve
edénybe is kerülhet.

Euonymus fortunei var.
’Radicans’
Kúszó kecskerágó
Alakja: 50cm magas talajon kúszó, vagy
légzőgyökérrel felkapaszkodó örökzöld
cserje.
Levél: 1-3cm nagyságú elliptikus,
fénytelen zöld
Félárnyékos helyet kedveli, üde talajba
kerüljön.

Euonymus japonicus
Japán kecskerágó
Alakja: 2-4 m, magasra növő,
erősen felfelé törő ágrendszerű
örökzöld cserje
Levele: fényes sötétzöld
Virága: jelentéktelen
Termése: lapított gömb alakú,
rózsaszín, narancsvörös
magköpennyel
Felhasználás: párás, félárnyékos
helyet kedveli. Metszést jól tűri,
sövénynek is alkalmas.

Euonymus japonicus
’Albomarginatus’
Fehértarka japán kecskerágó
Alakja: 2-3 m magas, erősen felfelé
törő, örökzöld cserje
Levele: fényes sötétzöld, széle fehér
színű
Virágja: jelentéktelen
Felhasználás: párás, félárnyékos
helyet kedveli. Metszést jól tűri,
sövénynek is alkalmas.

Euonymus japonicus
’Aureomarginatus’
Sárgatarka japán kecskerágó
Alakja: 2 m magas örökzöld cserje
Levele: fényes sötétzöld, széle
aranysárga
Virága: jelentéktelen
Termése: lapított gömb alakú,
rózsaszín
Felhasználás: párás, félárnyékos
helyet kedveli. Metszést jól tűri,
sövénynek is alkalmas.

Euonymus japonicus ’Ovatus
Aureus’
Sárgatarka törpe japán kecskerágó
Alakja: 60centiméter magas és széles
örökzöld cserje
Levél: fényes sötétzöld sárga levélszéllel.
Levele a díszértéke
Virág: jelentéktelen a virágzása
Termés: lapított gömb alakú, ritkán terem
Üde, tápdús talajt szeret, félárnyékos
helyre való.

Euonymus fortunei
’Sunspot’
Foltos kecskerágó
Alakja: 30-50 cm magas talajon
elterülő örökzöld cserje
Levele: sötétzöld, közepe
világossárga, télen halványpirosra
színesedik
Felhasználás: napos, vagy
félárnyékos helyre ültessük.
Talajtakarónak, enyhén nyírt
szegélynek alkalmas.

Exochorda x macrantha
’The Bride’
Dúsvirágú gyöngycserje
Alakja: 1-1,5 m magas, széthajló
ágú lombhullató cserje
Levele: matt zöld színű
Virágai: hófehérek, csoportokban,
májusban nyílnak
Termése: 5 bordájú, tüsző
Felhasználás: napos helyre
ültessük.

Fallopia aubertii
Kínai iszalag
Alakja: akár 10méteresre megnövő
kúszócserje
Virág: fehér virágú, nyár közepétől
nyár végéig virágzik. Virágai 5-8mm
nagyságúak, laza buga virágzatban
nyílnak.
Talajban nem túl válogatós, nagy
szárazságban érdemes bőségesen
öntözni. Nem csak rácsokra,
kerítésekre, hanem falakra is képes
felkúszni.

Festuca glauca ’Harz’
Deres csenkesz
Alakja: 20cm magas félgömb formájú
párnákat képző félörökzöld évelő
díszfű
Levél: zöldeskék színű
Virág: 30cm magasságú, júniusjúliusban nyílnak,
Kimondottan napos, meleg, száraz
helyre ültessük, sziklakertbe kiváló.
Tavasszal az elszáradt levelektől meg
kell tisztítani.

Ficus Carica
Füge
Alakja: nálunk 4-5 méteres,
lombhullató bokor
Levele: nagy, tenyeresen
öblösen 3-5 karéjú, sötétzöld
Termése: körte alakú, édes,
ehető
Felhasználás: fényigényes,
védett helyet kíván,
fagyérzékeny.

Fothergilla major
Levél: kerekded, fogas,
Virágleple apró fehéres, harang alakú
Teljes belombosodásakor és virágzáskor
csinos bokor, de nehezen szaporítható

Forsythia giraldiana
’Goldrausch’
Aranyvessző
Alakja: 2-3 méter magas, felálló
hajtásrendszerű lombhullató
cserje
Virágja: aranysárga színű,
március-áprilisban nyílik
Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza, virágzó sövénynek
alkalmas.

Forsythia x intermedia
Aranyvessző
Alakja: 2-3 m, magas
növekedésű lombhullató cserje
Virágja: március-áprilisban
hármasával hozza aranysárga,
hosszú bibeszárú virágait.
Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza, virágzó sövénynek
alkalmas.

Forsythia x intermedia
’Flojor’
Aranyvessző
Alakja: 60-80 cm széles, zömök,
lassú növekedésű, lombhullató
törpecserje
Levele: hosszúkás-lándzsás
Virágja: aranysárga színű, márciusáprilisban bőségesen nyílik
Felhasználás: napos helyre ültessük,
sziklakertek díszítésére alkalmas.

Forsythia ovata
’Tetragold’
Aranyvessző
Alakja: 1-1,5m magas, lassú
növekedésű cserje.
Virága: nagy, sárga, tavasz elején
virágzik
Levele: világoszöld
Napos, félárnyékos helyre ültessük,
az átlagos kerti talajt kedveli, nem
igényel sok vizet.
Jól tűri a városi környezetet.

Forsythia viridissima
’Kumson’
Aranyvessző
Alakja: 90-120cm-re megnövő
lombhullató cserje
Levél: tarka
Virág: halványsárga, tél végétől
tavasz közepéig virágzik.
Talajban nem válogat, nem igényel
sok vizet, napos, félárnyékos,
árnyékos helyre ültethető.
Szeretik a madarak, a méhek és a
pillangók.

Forsythia viridissima
’Weber’s Bronx’
Törpe aranyvessző
Alakja: 50 cm magas, sűrű
ízközű lombhullató törpecserje
Virágja: aranysárga, márciusáprilisban nyílik
Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza.

Frangula alnus
Kutyabenge
Alakja: 1-3 m magas, lazán ágas
cserje vagy alacsony termetű fa.
Levele: 2-7 cm szórt állású,
visszás tojásdad.
Virága: Öttagú, zöldesfehér színű
Termése: bogyótermései pirosból
lilás-feketére érnek
Felhasználása: Kérgéből,
leveléből és terméséből
festékanyagot vonnak ki.
Kérge erős hashajtó hatású,
emodint tartalmaz.

Griselinia littoralis
Kapuka
Alakja: kb. 6 m-re növő
örökzöld cserje.
Levél: ovális, fényes,
sárgászöld
Virág: apró, sárgászöld,
kétlaki,
Termékeny, jó vízelvezetésű
talajba, napos, félárnyékos
helyre ültessük.

Griselinia littoralis
’Variegata’
Kapuka
Alakja:1,5-2,5 m-re növő, örökzöld
cserje
Levél: halványzöld színű, tojásdad
Virág: apró, sárgászöld, tavasztól
nyárig virágzik
Napos, védett helyre, termékeny, jó
vízelvezetésű talajba ültessük.
Közepesen vízigényes.
A városi környezetet is jól tűri.

Hedera colchica
’Arborescens’
Bokorborostyán
Alakja: 1-1,5 méteres torz,
gömbölyded bokorrá fejlődik,
árnyékba ültetve visszaalakul
kúszóvá
Levele: tojásdad, kihegyezett
csúcsú, fényes sötétzöld
Virágja: sárgászöld, szeptemberben
nyílik
Termése: feketéslila bogyótermés

Hedera colchica
’Sulphur Heart’
Tarkalevelű kaukázusi borostyán
Alakja: talajon kúszó, vagy
léggyökerekkel magasba
felkapaszkodó cserje
Levele: ép szélű, széles, tojásdad
alakú, sötétzöld alapon sárga tarka
Talaj: üde, humuszos talajt kedveli
Felhasználás: félárnyékba
ültessük, jó talajtakaró, de falra,
vagy fatörzsre felfuttatva igen
mutatós. Fagytól védeni kell.

Hedera alg. ’Gloire de
Marengo’
Borostyán
Alakja: 2-2,5méterre megnövő örökzöld
kúszócserje. Fiatalon a talajon fut,
megerősödés után kapaszkodnak fel.
Levél: Fényes zöld, fehér szegéllyel
Virág: halványzöld, szeptemberben
nyílik
Félárnyékos helyet kíván, de tűző napon
is megmarad. Várostűrő, egyszerűen
gondozható, közepes vízigényű,
fagytűrő.

Hedera colchica ’Dentata
Variegata’
Kaukázusi borostyán
Alakja: 5méter magasra és szélességben
elkúszó örökzöld növény.
Levél: nagy, tojásdad lefele konyuló, tarka
Virág: halványzöld, szeptemberben nyílik
Árnyéktűrő, egyszerűen gondozható,
várostűrő. Talajban nem válogat, közepes
vízigényű, fagytűrő.

Hedera helix
Közönséges borostyán
Alakja: léggyökereivel 20-30 m
magasra is felkapaszkodik
Levele: fehér erezetű, sötétzöld színű
Talaj: üde, tápdús, humuszos talajt
igényel, de jól tűri a rosszabb
talajviszonyokat is
Felhasználás: kiváló árnyéki
talajtakaró, falak befuttatására is
alkalmas.

Hedera helix ’Goldchild’
Sárgatarka borostyán
Alakja: léggyökereivel 20-30 m
magasra is felkapaszkodik
Levele: tojásdad alakú, zöld, a széle
sárga színű
Virágja: sárgászöld, szeptemberben
nyílik
Felhasználás: félárnyékos vagy
árnyékos helyre ültessük, kiváló
árnyéki talajtakaró, falak
befuttatására is alkalmas.

Hedera helix ’Little
Diamond’
Borostyán
Alakja: 30-50cm-re megnövő
bokrosodó, örökzöld cserje.
Levél: szürkészöld, krémfehér színű
szegéllyel.
Közepesen vízigényes, napos,
félárnyékos helyre ültessük

Hedera helix ’Miniature
Needlepoint’
Borostyán
Alakja: 1,8-2,5m-re nő meg.
Levél: 3 vagy 5 karéjú
Félárnyékos, árnyékos helyre ültessük.
Erősen vízigényes.
A termése és a levele mérgező.
Konténerbe vagy kaspóba is ültethető.

Hedera helix ’Yellow
Ripple’
Borostyán
Alakja: kb. 9-12m-re nő meg.
Levél: halványzöld, sárga
szegéllyel
Virág: sárgászöld színű, ősz
közepétől tél elejéig virágzik
Közepesen vízigényes, napos,
félárnyékos helyre ültessük.
A növény minden része
mérgező!

Hibiscus syriacus
Szíriai mályvacserje
Alakja: 2-4 méter magasra növő,
felfelé álló ágú, lombhullató
cserje
Levelei: elszórtan helyezkednek
el, tojásdadok, erősen fogazottak
Virágja: szimpla,
lilásrózsaszínek, júliustól
szeptemberig nyílnak
Talaj: nedves, üde talajt kedveli
Felhasználás: napra ültessük.

Hibiscus syr. ’Duc de
Brabant’
Teltvirágú mályvacserje
Alakja: 2-2.5méter magas
lombhullató cserje
Levél: későn kihajtó, tojásdad
alakú, széles fogakkal
Virág: teltvirágú, 10cm átmérőjű
sötét rózsaszín, gyakran fehér
csíkok jelennek meg rajta
Napos helyre való, tápdús talajt
igényel.

Hibiscus syr. ’Oiseau Bleu’
(’Blue Bird’)
Kék mályvacserje
Alakja: 2-2.5méteres felfelé törő ágú
lombhullató cserje
Levél: tojásdad alakú, 3karéjú,
középzöld
Virág: 10cm átmérőjű, liláskék színű,
a töve sötétpiros. Júliustól hónapokon
át virágzik.
Napos, meleg helyre való, tápdús talajt
szeret.

Hibiscus syriacus
’Woodbridge’
Mályvacserje
Alakja: 2-2,5 m magas,
lombhullató díszcserje
Virágja: rubinpiros színű, töve
sötétpiros, július-szeptemberben
nyílik
Talaj: közepes vízellátású talajt
igényel
Felhasználás: csoportosan ültetve
sövényként is mutatós.

Hippophae rhamnoides
Homoktövis
Alakja: 3-5 méteres, sok
gyökérsarjat hozó cserje, tövisszerű
rövidhajtásokkal
Levele: 2-6 cm-es, szálas-lándzsás,
felül szürkészöld, alul ezüstfehér
Virágja: kétlaki, jelentéktelen
Termése: narancssárga, bogyószerű,
augusztustól díszít
Talaj: meszes talajt kedveli
Felhasználás: talajmegkötésre
alkalmas.

Hydrangea anomala
’Petiolaris’
Kúszó hortenzia
Alakja: 1-1,5 méteres bokor, vagy
léggyökerekkel 5-10 méterre
felkapaszkodó cserje
Levele: kerek-tojásdad, fényeszöld,
ősszel sárga
Virágja: fehér, illatos, bogernyőkben
jelennek meg június-júliusban
Felhasználás: tűző naptól védett falak,
fatörzsek befuttatására, vagy virágos
bokornak alkalmas.

Hydrangea macr.
’Gerda Steiniger’
Liláskék hortenzia
Alakja: 1.5méter magas és széles
cserje
Virág: alumínium tartalmú
műtrágya nélkül rózsaszín, annak
használatával kékes színű.
Tápanyagban gazdag, nedves,
savanyú kémhatású talajba való,
félárnyékba ültessük.
Tavasszal az idős hajtásokat tövig
vágjuk vissza, az elnyílt
virágzatokat is ekkor távolítsuk el.

Hydrangea macr. ’King
George’
Kerti hortenzia
Alakja: 1-1,5 méter magas, gyéren
ágas, dekoratív cserje
Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé
vastag
Virágja: nagy méretű, 10-18 cm
átmérőjű, halvány pirosas, júniusjúliusban nyílik
Talaj: savanyú talajt igényel
Felhasználás: félárnyékba ültessük,
fagyérzékeny.

Hydrangea macrophylla
’Nikko Blue’
Kerti hortenzia
Alakja: 1-1,5 méter magas, gyéren
ágas, dekoratív cserje
Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé
vastag
Virágja: nagy méretű, 10-18 cm
átmérőjű kék színű, június-júliusban
nyílik
Talaj: savanyú talajt igényel
Felhasználás: félárnyékba ültessük,
fagyérzékeny.

Hydrangea macrophylla
’Soeur Therese’
Kerti hortenzia
Alakja: 1-1,5 m magas, gyéren ágas,
dekoratív cserje
Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé
vastag, sötétzöld színű
Virágja: nagy méretű, 10-18 cm
átmérőjű fehér színű, június-júliusban
nyílik
Talaj: savanyú talajt igényel
Felhasználás: félárnyékba ültessük,
fagyérzékeny

Hydrangea pan. ’Limelight’
Bugás hortenzia
Alakja: 2 méter magas, gyors növekedésű
cserje.
Levél: nagy, élénkzöld
Virág: nagy virágai kezdetben zöldek,
később fehéresek.
Virágzási idő: július közepe - szeptember
Talajigény: Savanyú kémhatású (tőzeges)
talajba ültessük
Fényigény: Félárnyékot kedveli
Vízigény: Közepes vízigényű
Évelőágyakba csoportosan, vagy
szoliternek ültethető. Télálló!

Hydrangea pan. ’Pink
Lady’
Hortenzia
Alakja: kb. 1,2-3 m magas, gyors
növekedésű cserje.
Virág: nagy, kezdetben
krémszínű, a szezon végére
rózsaszín, júliustól szeptemberig
virágzik
Közepes vízigényű, átlagos kerti
talajba, napos, félárnyékos helyre
ültessük.

Hydrangea pan.’Ruby’
Hortenzia
Alakja: 2,5-4m magas
Levél: ovális, sötétzöld
Virág: fehér színű, nyáron rózsás-piros
árnyalatúvá válik
Napos helyre, tápanyagban gazdag, jó
vízelvezetésű talajba ültessük.
kb.-15 fokig télálló.

Hydrangea pan. ’Vanilla
Fraise’
Bugás hortenzia
Alakja:1,5-2 méter magas
különlegesen gazdagon virágzó
hortenziafajta
Virág: laza, piramis alakú,
nagyméretű, krémszínű virágok
ősszel rózsaszínre, később
sötétvörösre színeződnek
Virágai télen is a bokron maradnak.
Napos esetleg félárnyékos helyre
ültessük.

Hypericum calycinum
Örökzöld orbáncfű
Alakja: 30-40cm magas, terjedő
tövű örökzöld félcserje
Levél: 5-10cm nagyságú,
sötétzöld, ép szélű
Virág: 5-7cm átmérőjű,
aranysárga, júliustól
szeptemberig folyamatosan
nyílik
Napra és árnyékba is alkalmas.
Humuszos talajt igényel, a túl
száraz talajt már nem viseli el.

Hypericum ’Hidcote’
Orbáncfű
Alakja: 1-1,5 méter magas és széles
cserje
Levél: 4-5cm hosszú, fénytelen zöld
színű, áttelelő
Virág: 5-7 cm átmérőjű, fénylő
aranysárga, júniustól októberig
dúsan virágzik
Tápdús talajt és napos helyet szeret.
Télálló.

Hypericum x inod. ’Elstead’
Orbáncfű
Alakja: 1 méter magasra növő félörökzöld
cserje
Levél: 4-5cm hosszú, fénytelen zöld színű,
összemorzsolva aromás illatú
Virág: sárga, nyár közepétől őszig tömegesen
nyílnak
Termés: virágokból fejlődnek, narancsvörös
színűek
Tápdús talajt és napos helyet szeret. Télálló.

Hypericum x inod.
’Rheingold’
Szagtalan orbáncfű
Alakja: 80-100 cm magas
és széles, gyors növekedésű
télizöld cserje
Levél: fényeszöld,
hosszúkás tojásdad
Virág: aranysárga,
bogernyőben gazdagon
nyílik júliustól októberig
Termés: bogyószerű,
pirosas, majd sötétbarna
Humuszos, jó vízelvezetésű
talajt és napos-félárnyékos
helyet kedvel. Télálló.

Hypericum x
moserianum ’Tricolor’
Kisvirágú tarka orbáncfű
Alakja: 30-80 cm magas és széles
télizöld cserje
Levél: megnyúlt elliptikus, matt
zöld, fehér-rózsaszín szegéllyel
Virág: 3-4cm átmérőjű, sárga,
július-szeptemberben nyílik
Jó vízellátású talajt, naposfélárnyékos helyet igényel.
Hidegebb télen visszafagyhat, de
újból kihajt

Ilex x alt. ’Golden King’
Nagylevelű tarka magyal
Alakja: 4-6méter magas és 3-5méter
széles kúpos formájú örökzöld cserje
Levél: nagyméretű hosszúkás, néha
kissé tüskés, középen sötétzöld, a
szélein élénksárga
Virág: apró, fehér, nőivarú
Termés: fényespiros, kissé megnyúlt
gömb alakú
Napos, félárnyékos fekvést kedveli.
Sövénynek és szoliternek is
alkalmas, jól formázható.

Ilex x altaclerensis
’Lawsoniana’
Magyal
Alakja: 4-6m magas, széles,
örökzöld
Levele. sárga-tarka
Virág: fehér virágai tavasszal
jelennek meg
Termés: piros színű
Félárnyékos helyet igényel

Ilex aquifolium
Közönséges magyal
Alakja: nagy bokor, vagy 6-10m magas
kúpos koronájú fa
Levél: örökzöld, fényes sötétzöld, széle
fodros, szúrós
Virág: illatos fehér, május-júniusban
nyílik
Termés: élénkpiros, borsó nagyságú
bogyó
Tápanyagban gazdag talajt jobban
kedveli, félárnyékos helyre való.

Ilex aquifolium
’Alaska’
Magyal
Alakja: 3-4m magas, kúp
alakú bokor
Virág: nőivarú, fehér, apró,
illatos
Termés: fényes piros
Félárnyékos, védett helyre
ültessük

Ilex aquifolium 'Ferox
Argentea'
Magyal
Alakja: kb. 3-4m magas, lassú
növekedésű, bokrosodó
örökzöld cserje.
Levél: sötétzöld, tüskés,
ezüstfehér szegéllyel
Virág: fehér, májustól júniusig
virágzik
Termés: ősszel érik, mérgező
Tápanyagban gazdag talajba,
napos félárnyékos helyre
ültessük. Szárazságtűrő.

Ilex aguifolium ’Silver
Queen’
Ezüstszegélyű magyal
Alakja: 4-6méter magas és 2.53méter széles örökzöld cserje
Levél: levelei fiatalon
rózsaszínűek, kifejletten
feketészöldek, krémfehér
szegéllyel.
Tápanyagban gazdag talajt és a
napos, félárnyékos fekvést
kedveli.

Ilex meserveae ’Blue
Angel’
Magyal
Alakja: 2-2,5 m magas, sűrűn
ágas szélesedő, vagy felfelé törő
örökzöld cserje
Levél: tojásdad alakú fényes
kékeszöld, szúrós
Termés: gömbölyű, fényes
piros, nagyobb méretű
Normál talajt, Napos-félárnyékos
helyet igényel. Elég jó télálló.

Ilex meserveae ’Blue Princess’
Magyal
Alakja: 2-3m magas, széles kúp alakú,
sűrűn elágazó örökzöld cserje
Levél: kékes sötétzöld színű, szúrós
Termés: fényes piros, kissé megnyúlt
gömb alakú, gazdagon terem
Erős napsütéstől védett, tápdús helyet
kedvel. Ne ültessük túl száraz helyre!

Jasminum nudiflorum
Téli jázmin
Alakja: 2-4 méterre támaszkodva,
vagy lecsüngve növő, zöld vesszejű
cserje
Levél: sötétzöld színű, 3 levélkéjű
Virág: sárga színű, kora tavasszal
nyílik
Napos-félárnyékos helyet kedvel,
nincs különösebb talajigénye,
mérsékelten szárazságtűrő

Kerria japonica ’Picta’
Fehértarka boglárkacserje

Alakja: 1-1, 5 m magas, lassú
növekedésű cserje
Levél: fehértarka színű
Virág: sárga virágú, dekoratív
díszcserje.
Üde, humuszos talajba, árnyékos
helyre ültessük. Közepes
vízigényű, télálló.

Kerria japonica ’Pleniflora’
Boglárkacserje
Alakja: 2-2,5 méter magas, zöld vesszejű,
felfelé törő ágú cserje
Levél: 3-6 cm nagyságú, fűrészes szélű,
hosszan kihegyezett
Virág: aranysárga, teltvirágú, tavasz
derekától nyár elejéig virágzik
Humuszos, jó vízelvezetésű talajt és
napos-félárnyékos fekvést kedveli a
legjobban. Télálló.

Kolkwitzia amabilis ’Pink
Cloud’
Viráglonc
Alakja: 2-2,5 m magas, terebélyes
cserje
Virág: rózsaszín-sötétrózsaszín,
rendkívül sok virágot hoz
Talajjal szemben nincs igénye,
mérsékelten szárazságtűrő.
Szoliterként, esetleg
cserjecsoportokba ültetve ajánlott.

Lavandula angustifolia
Levendula
Alakja: 80-100 cm magas,
örökzöld cserje
Levél: világoszöld, keskeny,
keresztben átellenes
Virág: ibolyakék színű, hosszú
szárral
Napos helyre, jó vízelvezetésű
talajba ültessük, szárazságtűrő.

Lavandula angustifolia
’Arctic Snow’
Angol levendula
Alakja: 30-45 cm-re megnövő
örökzöld cserje
Levele: szürkészöld színű, illatos
Virága: fehér színű, illatos, tavasz
végétől nyár közepéig virágzik
Napos helyre ültessük, nem igényel
sok vizet, szárazságtűrő.
Szeretik a méhek és a pillangók.

Lavandula ang.
’Brabants Lust’
Angol levendula
Alakja: 30-45 cm-re
megnövő, örökzöld cserje
Levél: ezüstös szürke
Virág: lila színű, vonzza a
méheket és a pillangókat.
Virágzási idő: tavasz végenyár közepe
Öntözés: szárazságtűrő
Fényigény: napos helyre
ültessük

Lavandula
angustifolia
’Cedar Blue’
Levendula
Alakja: 40cm magas
Virág: kék színű, júniusaugusztusban nyílik
Napos, fekvést, meszes talajt,
metszést igényel.

Lavandula angustifolia
’Dwarf Blue’
Sötétkék virágú levendula
Alakja: 40-60 cm magas, örökzöld
Levél: szürkészöld színű, lándzsás alakú
Virág: kék-liláskék színű, júliusszeptemberben nyílik
Jó vízáteresztő talajt, napos helyet
igényel.
Tavasszal vissza kell vágni, hogy sűrű,
tömött legyen.

Lavandula ang. ’Goldburg’
Levendula
Alakja: 40-50cm-re megnövő, lassabban
nő, mint a többi levendula
Virág: kékeslila
Vonzza a méheket és a pillangókat.
Virágzási idő: június – augusztus
Levél: zöld, arany szegéllyel
Talaj: jó vízáteresztő, semleges vagy
enyhén lúgos legyen
Öntözés: nem igényel sok vizet
Fényigény: napos helyet kedveli

Lavandula ang.
’Grosso’
Hibrid levendula
Alakja: 30cm magas
kompakt növekedésű
Levél: Ezüst színű, lándzsás
alakú
Virág: liláskék színű, júliusaugusztusban nyílik
Jó vízáteresztő talajt, napos
helyet igényel.
Tavasszal vissza kell vágni.

Lavandula angustifolia
’Hidcote’
Sötétlila virágú levendula
Alakja: 30cm magas, kompakt
növekedésű, örökzöld félcserje
Levél: keskeny-lándzsás, illatos,
ezüstösen molyhos
Virág: sötét liláskék, júliusaugusztusban nyílik
Jó vízáteresztő talajt, napos helyet
igényel.
Tavasszal vissza kell vágni.

Lavandula angustifolia
’Loddon Pink’
Rózsaszín levendula
Alakja: 50 cm magas
Virág: rózsaszín virága júniusban
nyílik
Napos, fekvést, meszes talajt,
metszést igényel

Lavandula angustifolia
’Rosea’
Rózsaszín virágú levendula
Alakja: 35centiméter magas cserje
Levél: keskenyek, épek, hosszúak,
szürkés-zöldek. Molyhos levelei erősen
illatosak
Virág: halvány rózsaszín, júniusszeptemberben nyílik
Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő
talajt kedvel.
2 évente vissza kell vágni, hogy tömött
legyen.

Lavandula ang. ’Imperial
Gem’
Bíborszínű levendula
Alakja: 60centiméter magas és
45centiméter széles sűrű, aromás
cserje
Levél: zöld színű, hosszúkás
Virág: bíborlila színű, illatos, júliusszeptemberben nyílik
Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő
talajt kedvel.
1-2 évente tavasszal vissza kell
vágni, hogy tömött legyen.

Lavandula st. ’Otto Quast’
Spanyol levendula
Levél: ezüstös zöld
Virág: lila
Virágzási idő: tavasz vége - nyár eleje
Közepesen erős növekedésű.
Fényigény: Fényigényes.
Talaj: A jó vízelvezetésű talajt kedveli.
Öntözés: Pangó vizet kerülni kell!

Lavandula stoechas
’Papillon’
Francia levendula
Alakja: 60centiméter magas és széles
cserje
Virág: Sötét bíbor színű aromás,
májustól augusztusig virágzik
Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő
talajt kedvel.
1-2 évente tavasszal vissza kell vágni,
hogy tömött legyen.

Lavatera maritima
Mályva fa
Alakja: 1-3 m-re megnövő fa
Levél: spirálisan helyezkednek
el, szélük karéjos
Virág: 4-12 cm nagyságú,
fehér, rózsaszín vagy piros színű
Virágzási idő: nyár vége – ősz
közepe
Talaj: homokos vagy agyagos
talaj
Öntözés: nem igényel sok vizet

Leucothoe 'Zeblid'
Fürtöshanga
Alakja: 1 - 1,5 m magasra megnövő
Levél: zöld, ősszel vörösre színeződő
Virág: fehér, tavasszal virágzik.
Védett fekvésbe, napos vagy félárnyékos
helyre, rendszeresen öntözött, savanyú
talajba ültethető.
Pangó vízre érzékeny.

Ligustrum ibota
’Musli’
Fagyal
Alakja: 100cm magas
Levele: sárga-tarka
Virág: fehár virág nyáron
Napos, félárnyákos helyre
ültessük. Metszést igényel

Ligustrum ovalifolium
Télizöld fagyal
Alakja: 3-4m magasra és 2-3 m
szélesre növő, sűrű, télizöld
cserje
Levél: elliptikus, fényes
sötétzöld
Virág: krémfehér, illatos,
júniusban nyílik
Termés: fekete gömbölyű bogyó
Normál talajt, napos félárnyékos
helyet igényel, jó várostűrő
Kiváló sövénynövény.

Ligustrum
’Vicaryi’
Fagyal
Alakja: 2-3m magas
Levele: télizöld, sárgászöld
színű, ősszel és télen
bronzszínű
Napos helyet igényel,
metszést igényel.

Ligustrum vulgare
Közönséges fagyal
Alakja: 3-4 m magas
lombhullató cserje
Levél: sötétzöld, hosszúkáslándzsás alakú
Virág: bugában június-júliusban
nyílik, illatos, fehér
Termés: fénylő, fekete bogyó
Nincs talajigénye, naposfélárnyékos helyre való.
Nyírott sövénynek alkalmazzák.

Ligustrum vulgare
’Lodense’
Törpe közönséges fagyal
Alakja: 1méter magas, lassú
növekedésű igénytelen, lombhullató
cserje
Levél: sötétzöldek
Virág: sárgásfehér színű, illatos,
májustól júliusig nyílik
Termés: fénylő fekete bogyó
Nincs talajigénye, napos-félárnyékos
helyre való.
Nyírott vagy akár nyíratlan sövénynek
is való.

Liquidambar styraciflua
Amerikai ámbrafa
Alakja: kb. 20 m magasra megnövő
díszfa.
Levele: zöld színű, szárnyasan karéjos,
szórt állású, széle ép, ősszel sárgára vagy
lilásvörösre színeződik
Termése: 3 cm-es csüngő, toktermés,
tavaszig a fán marad.
Napos vagy félárnyékos helyre, savanyú
talajba ültessük. Átlagos vízigényű.

Liriodendron tulipifera
Tulipánfa
Alakja: 30-35m magas fa
Levél: ősszel aranysárga színű
Virág: tulipánszerű, zöldessárga
színű, júniusban nyílik
Termés: toboz
Tápdús, mélyrétegű talajba, napra
ültessük

Lonicera ’Heckrotti’
Kúszólonc
Alakja: 4-5 méter magasra kúszó cserje
Levél: hosszúkás, a virágzat alatt
összenőnek
Virág: kívül húspiros, belül narancsossárga színű
Humuszos kerti talajt igényel, naposfélárnyékos helyre ültessük.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan
alkalmas.

Lonicera x
heckrottii
’Goldflame’
Kúszólonc
Alakja: 2-3m magas, enyhe
teleken télizöld
Virág: Sárga és piros,
illatos, júliusban nyílik
Napra ültessük, metszést jól
tűri

Lonicera ’Henryi’
Borostáslevelű lonc
Alakja: szőrös hajtású, örökzöld
kúszócserje
Levél: 4-9cm-es, hosszúkás, fénylő
sötétzöld, a fonáka halványzöld
Virág: sárgásvörösek, nyáron
nyílnak, a hajtás végén és a levél
hónaljában helyezkednek el
Termés: fekete bogyó
Humuszos talajt és félárnyékos
helyet kedvel igazán.

Lonicera japonica ’Halliana’
Japán kúszólonc
Alakja: 6 méter magasra kúszó, télizöld
cserje
Levél: 3-8cm nagyságú tojásdad alakú
Virág: fehér és sárga virágú, rendkívül
intenzív illatú, hónapokon át virágzik
Termés: fekete bogyó
Humuszos talajt kedveli, napos félárnyékos
helyre ültessük.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan
alkalmas.

Lonicera nitida ’Red Tips’
Vörösen kihajtó mirtuszlonc
Alakja: 40-60centiméter magas
lombhullató cserje
Levél: fényes zöld színűek, hajtásvégek
levelei kihajtáskor bordóak
Virág: világossárga, májusban nyílik
Napos, félárnyékos helye való. Védett
helyre kell tenni, és takarni kell, mert
fagyérzékeny. Talajra nem igényes.

Lonicera nitida
’Elegant’
Mirtuszlonc
Alakja: 1-1,5 m magas, sűrű ágú
kúszócserje
Levél: 1,5 cm-es, hosszúkás
tojásdad alakú, mattzöld
Virág: fehér színű, májusjúniusban nyílik
Termés: 5mm-es, fényló piros
bogyó, melyet a lomb eltakar
Normál kerti talajt, naposfélárnyékos helyet igényel.

Lonicera nitida
’Maigrün’
Mirtuszlonc
Alakja: 50-100 cm magas és
széles, elterülő, sűrű örökzöld
cserje
Levél: kicsi, tojásdad, fényes
középzöld
Virág: krémfehér, májusban
nyílik
Termés: bíborszínű bogyó
Normál kerti talajt, naposfélárnyékos helyet igényel.
Várostűrő, télálló

Lonicera nitida ’Silver
Beauty’
Lonc
Alakja: mutatós örökzöld cserje
Levél: ezüstös-szürke, krémszínű
szegéllyel
Virág: illatos, apró, fehér
Virágzási idő: tavasz vége – nyár
közepe
Termés: lila, kerek bogyós termés,
nyáron érik (szeretik a madarak)
Talaj: jó vízelvezetésű talajba ültessük
Vízigény: kevés vizet igényel,
szárazságtűrő!
Fényigény: napos helyre ültessük

Lonicera nitida ’Twiggy’
Mirtuszlonc
Alakja: 1-1,5 m magas, gyorsan növő
örökzöld cserje.
Levél: keskeny, sárga
Virág: apró, illatos krémfehér színű
virágok, melyek tavasszal nyílnak
Napos féleárnyékos helyre ültessük

Lonicera nitida
’Baggesens Gold’
Sárga mirtuszlonc
Alakja: 1-1,5 m magasra növő,
felfelé álló hajtású örökzöld cserje
Levél: apró méretű, sárga színű
Termés: ibolyalila színű bogyó
Talajra nem igényes, félárnyékos
helyet kíván, közepes vízigényű.

Lonicera pileata
Örökzöld lonc
Alakja: 0,5m magas, 1-1,5 m
széles elterülő cserje
Levél: fényes sötétzöld, 1,52,5 cm hosszú
Virág: májusban nyílik, sárga
színű
Termés: 5mm-es ibolyalila
bogyó
Talajra nem igényes, közepes
vízigényű, várostűrő

Lonicera pileata
’Moss Green’
Törpelonc
Alakja: 0,4-0,6 m magas, 11,5 m széles elterülő
növekedésű cserje
Levél: fényes zöld színű,
örökzöld
Virág: világossárga,
májusban nyílik
Termés: ibolyalila színű
bogyó
Átlagos kerti talajt igényel,
közepes vízigényű, várostűrő

Lonicera x brownii
’Dropmore Scarlet’
Narancssárga virágú kúszó lonc
Alakja: 2-3 m magasra
felkapaszkodó lombhullató cserje
Levél: elliptikus alakú, sötétzöld
Virág: élénkvörös-narancsvörös,
június-októberben nyílik
Humuszos talajt és napos-félárnyékos
helyet igényel, télálló.
Kerítések, rácsok befuttatására
kiválóan alkalmas.

Lonicera x tellmaniana
Magyar lonc
Alakja: 5-6m magasra növő, erőteljes
növekedésű cseje
Levél: 5-10cm, tojásdad alakú, sötétzöld,
a fonáka hamvas
Virág: aranysárga színű, május-júniusban
nyílik
Humuszos talajt és napos-félárnyékos
helyet igényel, télálló.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan
alkalmas.

Magnolia ’Betty’
Liliomfa
Alakja: 3 m méter magas bokor
Virág: Külső része vöröses lila, a
belseje fehér, nagy méretű. Virágzási
ideje április-május.
Humuszos, jó vízellátású, savanyú
kémhatású talajon érzi magát igazán
jól.

Magnolia ’Kobus’
Japán liliomfa
Alakja: 5-6 m magas cserje, vagy
kis fa, kúkos koronájú
Virág: hófehér, hatszirmú,
lombfakadás előtt nyílik
Humuszos, jó vízellátású, savanyú
kémhatású talajon érzi magát igazán
jól. Enyhén meszes talajt is elviseli.

Magnolia x soulangeana
Nagyvirágú lilomfa
Alakja: 3-5 m magas, terebélyes,
lombhullató cserje
Levél: sötétzöld, visszás-tojásdad,
vagy ellipszis alakú
Virág: harang alakú, felálló, kívül
vöröses, belül fehér színű,
lombfakadás előtt nyílik
Humuszos, jó vízellátású, savanyú
kémhatású talajon érzi magát
igazán jól.

Magnolia soulangeana ’Alba
Superba’
Fehér nagyvirágú liliomfa
Alakja: nagyobb termetű, akár 5-6méter
magasra megnövő felfelé törő bokorfa
Virág: kehely alakú, krémfehér színű,
lombfakadás előtt virágzik
A többi liliomfához hasonlóan savanyú
talajt igényel.

Mahonia bealei
Keleti mahónia
Alakja: 1-1.5méter magas örökzöld
cserje felálló, alig elágazó ágakkal
Levél: 30-40cm-es bőrszerű, felül
kékeszöld, alul világosabb
Virág: halványsárga, illatos 715cm-es fürtökben februármárciusban nyílnak
Termés: kékesfekete díszes bogyó
Üde talajt és félárnyékos fekvést
kedvel.

Nandina domestica
’Firepower’
Japán szentfa
Alakja: 1,5m magas,
örökzöld
Levél: ősszel vörös
Virág: nyár közepén fehér
virágokból álló bugákat hoz
Termés: gömbölyű, vörös
színű.
Napra ültessük

Olea europaea
Olajfa
Alakja: kb. 8-15 m-re megnövő
fás szárú örökzöld fa vagy cserje.
Levele: ezüstös zöld, nyúlánkan
hosszúkás
Virága: apró, fehér, második
évtől jelennek meg
Termése: csonthéjas, 1–2,5 cm
hosszú, vékony húsú, zöld,
később lilás színű

Osmanthus heterophyllus
’Purpureus’
Illatvirág
Alakja: 2-3méter magas felálló gömbölyded
formájú örökzöld cserje
Levél: 2-6cm-es elliptikus, bőrszerű, a
szélén 2-4 tüskék fogazással, sötétzöld,
kihajtáskor sötétbordó színűek
Virág: fehér, illatos, szeptember-októberben
nyílik
Termés: 1-1.2cm-es hosszúkás tojásdad kék
bogyó
Világos helyre, de ne a tűző napra kerüljön.

Parrotia persica
Perzsafa
Alakja: 6-10méter magas, széles
lombhullató bokorfa
Levél: 6-10cm-es sötétzöld, fonáka
világosabb, ősszel szép sárgás-vörös
Virág: sárgás színű vörös porzókkal,
márciusban nyílik
Termés: 1-2cm-es barna tok
Napos fekvést és humuszos, nedves talajt
kedvel

Parthenocissus
quinqefolia
Vadszőlő
Alakja: 8-10 méter magasra
kúszóm, gyors növekedésű
cserje
Levél: 15cm-es 5 karéjú leveli
sötétzöldek, ősszel
skarlátvörösre színeződnek
Virág: nyár második felében
nyílik, fehér színű, nem jelentős
Termés: 8mm-es hamvaskék
bogyó
Talajban nem válogat, várostűrő

Parthenocissus
tricuspidata ’Veitchii’
Tapadókorongos vadszőlő
Alakja: 15-20 méter magasra
felkapaszkodó, gyors növekedésű
cserje
Levél: széles-tojásdad, háromkaréjú,
sötétzöld, ősszel bepirosodik
Virág: sárgászöld, kis bogernyőkben
nyár második felében nyílik
Termés: hamvas, kékesfekete bogyó
Normál talajt, napos-félárnyékos
helyet igényel, télálló, várostűrő

Passiflora amb. ’Amethyst’
Kenyai lilagolgota
Alakja: kúszócserje, rácsra, pergolára
kell futtatni
Virág: féltenyérnyi nagyságú, lila
színű
Termés: gömbölyű vagy tojásdad
alakú toktermés, piros, narancssárga
vagy sárga színű.
Napos, félárnyékos helyet igényel,
nedvességigényes, fiatalon
fagyérzékeny

Passiflora caerulea
’Constance Elliot’
Fehér virágú golgotavirág
Alakja: 3-4 méteresre megnövő
kúszónövény
Levél: 5-7 karéjos, 10-15cm széles,
sötétzöld
Virág: hófehér, csillag alakú,
májustól szeptemberig virágzik
Nem fagytűrő, dézsás növényként
kell kezelni, télen fagymentes,
világos helyen kell teleltetni.
Teleltetés előtt vissza kell vágni.

Passiflora ’Purple Haze’
Bíbor golgotavirág
Alakja: kúszócserje, rácsra,
pergolára kell futtatni
Virág: féltenyérnyi nagyságú,
liláskék színű
Termés: gömbölyű vagy tojásdad
alakú toktermés, piros, narancssárga
vagy sárga színű.
Napos, félárnyékos helyet igényel,
nedvességigényes, fiatalon
fagyérzékeny

Passiflora ’Victoria’
Golgotavirág
Alakja: 2-3 méteresre megnövő
kúszónövény
Levél: 5-7 karéjos, 10-15cm széles,
sötétzöld
Virág: rózsaszínes lila, egész nyáron át
virágzik
Napos helyet kedvel, közepes vízigényű.
Nem fagytűrő, dézsás növényként kell
kezelni, télen fagymentes, világos helyen
kell teleltetni. Teleltetés előtt vissza kell
vágni.

Pennisetum
alopecuroides
’Hameln’
Díszfű
Alakja: 80-100cm magas
Levél: zöld
Virág: fehér-rózsaszín
bugavirágzat júliustól
októberig
Napos helyre ültessük.

Pennisetum ’Little Bunny’
Törpe tollborzfű
Alakja: 20-30cm magasra növő díszfű
Levél: sötétzöld színűek, hosszú
lándzsásak, oldalra hajlóak
Virág: nyáron gazdagon hozza fehéresbarnás színű virágait
Napos helyet, nedves talajt szeret.

Pennisetum ’Rubrum’
Tollborzfű
Alakja: 1m méter körüli magasságra
növő fűféle.
Levél: hosszúkásak, bíborpiros-bronzos
színben játszanak
Virág: Hosszúkásak, rózsaszínűek,
nyáron nyilnak
Napos helyre való, vízigényes. Kora
tavasszal kifakadás előtt kell
visszavágni 5-10cm nagyságúra.

Perovskia ’Blue spire’
Sudárzsálya
Alakja: 1-1,5 méter magas
szürke hajtású lombhullató
cserje
Levél: ezüstszürke, mélyen
szeldelt
Virág: éves hajtás végén 30cm
hosszan liláskék színben nyílik
Talajban nem válogat,
szárazság- és fagytűrő, napos
helyet igényel.

Philadelphus ’Beauclerk’
Jezsámen
Alakja: 1,5-2.5méter magasra és szélesre
növő lombhullató cserje
Levél: sötétzöld, kerekded formájú
Virág: nagyon illatos, fehér színű, májusjúniusban virágzik
Jó vízelvezetésű talajt, napos, félárnyékos
helyet kedvel.

Philadelphus
coronarius
Közönséges jezsámen
Alakja: Akár 3 magasra növő,
felálló hajtású lombhullató
cserje.
Levél: kihegyezett tojásdad
alakú 4,5-9 cm hosszú
Virág: május-júniusban nyílik,
fehér, illatos, 5-9 virágú
fürtökben állnak
Talajban nem válogatós, napos
fekvést igényel, várostűrő.

Philadelphus
coronarius ’Aureus’
Aranylombú jezsámen

Alakja: 1,5-2 méter magas
cserje, laza ágrendszerű
Levél: sárga színű
Virág: fehér színűek,
illatosak
Átlagos talajba ültethető
napos, félárnyékos helyre.
Ültethető szoliterként, vagy
cserjecsoportba is.

Philadelphus
’Silberregen’
Jezsámen
Alakja: 80-100cm magas
cserje
Levél: világoszöld, hosszúkás
Virág: fehér virágait májusjúniusban hozza
Talajban nem válogat, napos,
félárnyékos helyre egyaránt
ültethető. Szoliterként és
cserjecsoportokban is jól mutat.

Phormium ’Jester’
Alakja: kb. 1 m magasra nő meg.
Örökzöld.
Levél: élénk rózsaszín, lime-zöld
szegéllyel
Virág: piros színű, ősz elején
virágzik.
Napos, félárnyékos helyre ültessük,
talajban nem válogat, nem igényel sok
vizet.

Phormium ’Maori Queen’
Alakja: 1,5 m magasra nő meg.
Örökzöld.
Levél: olajzöld, pirosas rózsaszín
szegéllyel, később a szegélyek
krémszínűek lesznek
Virág: piros színű, júliusban virágzik.
Napos, félárnyékos helyre, tápanyagba
gazdag, jó vízelvezetésű talajba
ültessük.

Phormium ’Yellow
Wawe’
Alakja: 0,5-1,2 m-re nő meg.
Örökzöld
Levél: zöld szélű, világossárga
csíkos
Virág: Nyáron virágbugákat
fejleszt, melyek a bokor
közepéből törnek elő,
magasságuk a 4-5 m is elérhetik
Napos helyre ültessük, talajban
nem válogat, nem igényel sok
vizet.

Photinia fraseri 'Camilvy'
Korallberkenye
Alakja: 2-3 m magasra megnövő,
örökzöld levelű, tűzpiros hajtású cserje.
Virága: fehér színű, laza fürtökben
nyílnak májusban.
Napos helyet és mérsékelten száraz
talajt kedvel.
Friss hajtásai télen enyhén
károsodhatnak, szárazságtűrő.
Sövénynek, szoliternek is egyaránt

Photinia x fr. ’Little Red
Robin
Törpe korallberkenye
Alakja: 1méter magas, felálló ágú,
sűrű lombú örökzöld cserje
Levél: fényes sötétzöld levelei
fiatalon lilás bíborpirosak
Virág: tavasz végén hozza 10cmes virágzatát
Napos-félárnyékos helyet kedvel,
fagyérzékenysége miatt védett
helyre kerüljön. Alacsony
sövénynek is alkalmas.

Photinia x fraseri
’Red Robin’
Korallberkenye
Alakja: 2-3m magasra növő,
sűrű lombú, felálló, örökzöld
cserje
Levél: kezdetben liláspirosas,
majd sötétzöld
Virág: késő tavasszal hozza
virágait
Szárazságtűrő, védettebb
fekvést igényel, télen kicsit
visszafagyhat, de nem
károsodik ettől.

Physocarpus
opulifolius ’Andre’
Hólyagvessző
Alakja: 2.5méter magasra
növő lombhullató cserje
Levél: középzöld, ősszel
bronzos-barnás árnyalatú
Virág: május-júniusban hozza
fehér virágait
Fénykedvelő, átlagos talajba
való, közepes vízigényű.

Physocarpus
opulifolius ’Dart’s
Gold’
Sárga levelű hólyagvessző
Alakja: 2-4m magas cserje, lassú
növekedésű
Levél: kihajtáskor sárga, később
aranysárga
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, talajban ne válogatós.
Szoliterként és
sövénynövényként is mutatós.

Physocarpus opulifplius
’Diabolo’
Vörös levelű hólyagvessző
Alakja: 3-4méter magasra megnövő
lombhullató cserje
Levél: sötétvörös-barnásvörös színű,
fűrészes szélű 3-5 karéjú
Virág: tavasz végén hozza 5cm-es
álernyőben a virágait, amelyek
fehérek krémsárga középpel
Rendkívül ellenálló, talajban nem
válogatós cserje. Fényigényes,
közepes vízigényű.

Physocarpus op.
’Lady in Red’
Hólyagvessző
Alakja: 1m magas és széles,
lombhullató cserje
Levél: barnás-pirosas színű
Virág: rózsaszín virágai
nyáron jelennek meg
Napos heylre ültessük,
talajban nem válogat.

Physocarpus
opulifolius ’Luteus’
Sárga levelű hólyagvessző
Alakja: 2-4m magas cserje,
lassú növekedésű
Levél: kihajtáskor sárga, később
sárgászöld vagy bronzsárga
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, talajban ne válogatós.
Szoliterként és
sövénynövényként is mutatós.

Physocarpus opulifolius
’Red Baron’
Vörös levelű hólyagvessző

Alakja: 1,5-2m magas, lombhullató
cserje
Levél: barnásvörös, karéjos
Virág: fehér színű, bogernyőben nyílik
júniusban
Napos, félárnyékos helyre ültessük,
talajban ne válogatós.
Szoliterként és sövénynövényként is
mutatós.

Pieris jap. ’Flaming Silver’
Tarka levelű babérhanga
Alakja: 1méter magas és széles
örökzöld cserje
Levél: kihajtáskor piros, később
fényes zöld, fehér szegéllyel.
Virág: fehér színű, egész tavasszal
nyílik, csüngő virágfürtöt alkotnak.
Napos, félárnyékos helyet kedvel,
védett fekvésbe kerüljön, savanyú
kémhatású talajt szereti.

Pieris japonica ’Forest
Flame’
Babérhanga
Alakja: 1méter magas és széles
örökzöld cserje
Levél: kihajtáskor piros, később
fényes zöld
Virág: fehér színű, egész
tavasszal nyílik, csüngő
virágfürtöt alkotnak.
Napos, félárnyékos helyet
kedvel, védett fekvésbe
kerüljön, savanyú kémhatású
talajt szereti.

Potentilla fruticosa
’Abbotswood’
Fehér pimpó
Alakja: 60cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje
Levél: zöld
Virág: fehér
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú talajt kedvel,
egyébként igénytelen.

Potentilla fruticosa
’Elisabeth’
Törpe sárga pimpó
Alakja: alacsony, 40-60cm magasra
növő lombhullató cserje
Virág: nagy sárga virágait, májustól
szeptemberig hozza
Elég igénytelen, talajban nem
válogatós, napos, félárnyékos helyre
való, közepes vízigényű.

Potentilla fr.
’Daydown’
Cserjés pimpó
Alakja: 30-50cm magas
Levél: középzöld színű
Virág: krémszínű virágai
májustól szeptemberig
díszítenek
Napos helyre ültessük.

Potentilla fruticosa
’Goldfinger’
Sárga pimpó
Alakja: 80-120cm magas, felálló cserje
Virág: világossárga virágait gazdagon
hozza
Talajban nem válogatós, de a meszes talaj
nem kedveli.
Napos, félárnyékos helyre egyaránt
ültethető.

Potentilla fruticosa
’Klondike’
Sárga pimpó
Alakja: 35-40cm magas cserje
Virág: aranysárga, szirmai kissé
hátrahajlóak
Talajban nem válogatós, de a
meszes talajt nem kedveli.
Egyébként igénytelen. Napos,
félárnyékos helyre egyaránt
ültethető.

Potentilla fruticosa
’Kobold’
Sárga törpe pimpó
Alakja: 60cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje
Levél: zöld
Virág: élénksárga
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú talajt kedvel,
egyébként igénytelen.

Potentilla fruticosa ’Manchu’
Törpe fehér pimpó
Alakja: 30-40centiméter magas
lombhullató törpecserje
Virág: 2.5cm átmérőjű, tiszta fehér színű,
egész nyáron át nyílik
Elég igénytelen, talajban csak a meszeset
nem kedveli, napos, félárnyékos helyre
való, közepes vízigényű.

Potentilla fr.
’Mango Tango’
Cserjés pimpó
Alakja: 30-50cm magas
Levél: középzöld színű
Virág: sárga virágai
májustól szeptemberig
díszítenek
Napos helyre ültessük.

Potentilla fruticosa
’Marian Red Robin’
Piros pimpó
Alakja: 80cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje
Levél: zöld
Virág: piros
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú talajt kedvel,
egyébként igénytelen.

Potentilla fruticosa
’Pink Queen’
Rózsaszín pimpó
Alakja: 80cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje
Levél: zöld
Virág: rózsaszín
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú talajt kedvel,
egyébként igénytelen.

Potentilla fruticosa
’Primrose Beauty’
Krémszínű pimpó
Alakja: 60-80cm magas,
szélesen elterülő, finom ágú
cserje
Levél: kékeszöld
Virág: halványsárga, krémszínű
Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú talajt kedvel,
egyébként igénytelen.

Potentilla fruticosa ’Red
Lady’
Piros pimpó
Alakja: 40-60cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje
Virág: piros, később fakuló színű
Napos, félárnyékos helyre ültessük,
savanyú talajt kedvel, egyébként
igénytelen.

Prunus incisa ’Kojou-nomai’
Fuji cseresznye
Alakja: kompakt növekedésű,
lekerekített formájú, impozáns
lombhullató díszcserje.
Piros rügyeiből kora tavasszal hozza
rózsaszín virágait, levelei hosszúkásak,
zöldek, melyek ősszel narancssárgává
színeződnek.
Talajtípus: Közömbös
Télállóság: -20 fokig télálló
Tápanyagigény:
Közepesen tápanyagigényes
Vízigény: Közepes vízigény
Fényigény: Teljes napfény

Prunus l. ’Caucasica’
Babérmeggy
Alakja: 2-3 méter magas,
nagyon szép, örökzöld növény.
Árnyékban is jól fejlődik.
Sövénynek vagy önálló
bokornak is szép.
.

Prunus
laurocerasus
’Etna’
Babérmeggy
Alakja: 2m magasra növő,
jó télálló cserje
Levél: kerekded, sötétzöld,
fényes, bőrszerű
Virág: fehér virágait
május-júniusban hozza
Szárazságtűrő, talajban
nem válogatós.

Prunus laurocerasus
’Kleopatra’
Babérmeggy
Alakja: 1 m magas, erős
növekedésű, a fagyot jól tűri.
Betegségekre nem érzékeny.
Levele: , Lombozata fényes
sötétzöld, fakadáskor
élénkvöröses színű.
Viárga: fehér
Felhasználása: Nyírt vagy
szabad sövénynek, szoliterként
vagy edényes
díszítőnek alkalmas.

Prunus laurocerasus
’Mano’
Babérmeggy
Alakja: szabálytalan formájú,
1-2m magas, örökzöld cserje,
normál növekedési erélyű
Levél: sötétzöld
Virág: fehér virága májusjúniusban jelenik meg
Termés: fekete
Jó szárazságtűrő, talajban nem
válogatós, napos és
félárnyékos helyre is
ültethetjük.

Prunus laurocerasus
’Marbled White’
Márványmintás babérmeggy
Alakja: 4-4.5méter magasra is megnövő
örökzöld cserje
Levél: Fényes sötétzöld, fehér
márványmintás tarkasággal
Virág: fehér, illatos virágait tavasszal
hozza
Termés: fekete színű bogyókat hoz,
melyek mérgezőek!
Napos és árnyékos helyre is való,
talajban nem válogat.

Prunus
laurocerasus
’Rotundifolia’
Babérmeggy
Alakja: 2-3m magas, gyors
növekedésű
Levél: nagy, tojásdad,
fogazott, fényes, világoszöld
Virág: ritkán virágzik
Kemény teleken visszafagy.
Napos fekvésbe ültessük.

Prunus laurocerasus
’Otto Luyken’
Babérmeggy
Alakja: 1-1,5m magas, felálló,
sűrű ágú, széles bokrú
Levél: hosszúkás-lándzsás,
fényes, sötétzöld
Virág: füzérben nyíló fehér
virágai május-júniusban jelennek
meg
Termés: bogyószerű
Humuszos, agyagos talajt kedveli,
mész-és várostűrő. Félárnyékos
helyre ültessük.

Prunus laurocerasus
’Schipkaensis’
Babérmeggy
Alakja: 2-3m magas, laza ágú,
örökzöld serje
Levél: széles, fényes, sötétzöld
Virág: májusban gazdagon jelennek
meg virágai füzérvirágzatban
Talajban nem válogat.

Prunus spinosa
Kökény
Alakja: 2-4m magas, mereven
felálló, tövises ágú cserje
Levél: elliptikus
Virág: lombfakadás előtt nyíló
fehér virágainagy tömegben
jelennek meg áprilisban
Termés: kékesfekete, hamvas
Talajban nem válogatós,
mészkedvelő, várostűrő,
erősen sarjadzó cserje.

Prunus triloba ’Multiplex’
Teltvirágú babarózsa
Alakja: 2-3 méter magas, sűrűn
elágazó, szélesen felfelé törekvő cserje,
vagy kis fa
Levél: zöldek, ősszel bronzos
színeződésűek
Virág: telt, rózsaszín, április körül
nyílik
Metszeni elvirágzás után kell, hogy
minél több új hajtása legyen.
Átlagos kerti talajba, napra ültessük.
Mészkedvelő.

Pyracantha coccinea
’Kasan’
Piros tűztövis
Alakja: nagyon erős növésű,
ellenálló, 1,5-2m magas
Levél: tompazöld
Virág: apró, fehér
Termés: gazdagon és
rendszeresen terem, öntermékeny.
Talajban nem válogat,
szárazságtűrő, mésztűrő, napra
ültessük.

Pyracantha coccinea
’Mohave’
Piros tűztövis
Alakja: 1,5m magasra növő,
gyors növekedésű cserje
Levél: fényes, zöld, tüskés
Virág: apró, fehér
Termés: Piros bogyói nagy
csoportokban jelennek meg, és
a tél végéig megmaradnak
Metszéskor az első éves
hajtásokat ne vágjuk le.
Szárazságtűrő, talajban nem
válogat.

Pyracantha coccinea
’Orange Glow’
Narancssárga tűztövis
Alakja:2-3 méter magas bokor, laza
ágú
Virág: apró fehér, gazdagon virágzik
Termés: fénylő narancspiros, sokáig
megmarad a növényen
Jó télálló, a nyári forróságot is
elviseli. Talajra nem igényes,
szárazságtűrő. Napos, félárnyékos
helyre való.

Pyracantha coccinea
’Red Column’
Piros tűztövis
Alakja: erős növekedésű, 2-3
méter magasra növő, felfelé törő
ágakkal
Virág: apró fehér
Termés: fénylő piros, bőven
terem
Jó télálló, talajra nem igényes,
szárazságtűrő. Napos,
félárnyékos helyre való.

Pyracantha ’Soleil d’Or’
Sárga tűztövis
Alakja: 1,5-2m magas bokor, ágai
széthajlóak, sűrűn állóak
Virág: apró, fehér
Termés: világossárga termései
bogernyőben, nagy tömegben jelennek
meg
Jó télálló, gazdagon termő cserje, talajban
nem válogat, szárazságtűrő. Napos,
félárnyékos helyre való.

Pyracantha ’Teton’
Törpe tűztövis
Alakja: 1,2-1,5m magas,
oszlopos, örökzöld törecserje
Levél: kisebb, mint a többi
tűztövisé, egész évben fényes
sötétzöld színű
Virág: apró fehér
Termés: világos narancssárga
Napos, félárnyékos helyre,
bármilyen talajba ültethetjük,
szárazságtűrő.

Rhododendron ’Bengal’
Tűzpiros havasszépe
Alakja: 1,5m magas és széles
örökzöld cserje
Virág: piros virágait a hajtások
végein hozza május-júniusban
Üde, humuszos, savanyú kémhatású
talajt és félárnyékos helyet kedvel.
Védett helyre ültessük.

Rhododendron
catawbiense
’Cunningham’s
White’
Fehér havasszépe
Alakja: 1-3m magas, széles
bokor, gazdag virágzással
Virág: május-júniusban a
hajtások csúcsán 15-20 virágú
virágzatban nyílik fehér
színben
Üde, laza, humuszos, savanyú
talajt kedveli. Félárnyékba
ültessük.

Rhododendron
’Elisabeth’
Piros havasszépe
Alakja: 1,5m magas és széles
örökzöld cserje
Virág: sötétpiros virágait a
hajtások végein hozza májusjúniusban
Üde, humuszos, savanyú
kémhatású talajt és napos,
félárnyékos helyet kedvel. Védett
helyre ültessük.

Rhodotypos scandens
Hószirom
Alakja: 1-2 m magas és széles, felálló
lombhullató cserje
Levél: tojásdad, fűrészes szélű, középzöld
Virág: fehér, négyszirmú, májusjúniusban nyilik
Termés: fényes fekete, borsónyi méretű,
szeptembertől februárig díszít
Normál kerti talajt, napos-félárnyékos
helyet igényel. Télálló, várostűrő.

Rhus typhina
Ecetfa
Alakja: 4-5m magas cserje
vagy kis fa, vastag ágú, több
törzsű, szélesen elterülő
Levél: nagyméretű,
szárnyalt, őszi színe fénylő
narancsvörös
Virág: felálló fürtökben
jelenik meg
Termés: sötétvörös, tömött
bugákban sokáig a fán
marad
Talajban nem válogat,
mésztűrő, várostűrő.

Rhus typhina ’Dissecta’
Szeldelt levelű ecetfa
Alakja: 3-4m magas, lassabb
növekedésű és elterülőb növésű, ágai
gyakran a talajon elfekvők
Levél: szárnyalt levelei finoman
szeldeltek, ősszel intenzíven
színeződnek
Termés: sötétvörös, tömött bugákban
tartósan a fán marad
Talajban nem válogat, mésztűrő,
várostűrő.

Ribes sang. ’Pulborough
Scarlet’
Kárminpiros virágú díszribiszke
Alak: 1-3 m magas, felálló ágú,
lombhullató cserje.
Levél: matt, sötétzöld színű
Virág: fürtjei nagyok, sötétvörösek,
fehér középpel.
Üde, humuszos kerti talajba, napos
fekvésbe ültessük. Nem jól viseli a
szárazságot, mérsékelten várostűrő
Teljesen télálló, kórokozókkal
szemben ellenálló.
Felhasználását tekintve, szoliterként,
cserjefoltokba, vagy nyírt sövénynek
alkalmas

Rosa ’Knirps’®
Alakja: 30 cm magas, kompakt, sűrűn
elágazó
Levél: fényes sötétzöld
Virág: sötétrózsaszín, tömve telt, ernyőben
álló
Felhasználása: házikerben, edényes
ültetésre, balkonládába
Szabadalmi oltalommal védett, engedély
nélkül szaporítani tilos!

Rosa ’Miniature
Pink’
Talajtakaró rózsa
Alakja: 50-70cm magas,
elágazó cserje
Levél: sötétzöld, fényes
Virág: rózsaszín, egész
nyáron díszít
Napos helyre ültessük,
talajtakarása kiváló.

Rosa ’Miniature Red’
Piros virágú talajtakaró rózsa
Alakja: 50-70cm magas, dúsan
elágazó cserje
Levél: fényes sötétzöld
Virág: sötétpiros színűek, nagy
tömegben jelennek meg, egész
nyáron át nyílnak
Talajban nem válogatós.
Jó talajtakaró. Kis csoportokba,
vagy nagyobb ágyásokba ültetve
nagyon mutatós.

Rosa ’Rote the Fairy’
Talajtakaró rózsa
Alakja: 50cm magas elágazó cserje
Levél: sötétzöld, fényes
Virág: piros, egész nyáron díszít
Napos helyre ültessük, talajtakarása és
cserjecsoportokba egyaránt alkalmas.

Rosa rugosa
Japán rózsa
Alakja: 1-1,5m magas, széles
foltokká növő rózsa
Levél: szárnyalt, fényes,
sötétzöld, ősszel sárga, ráncos
felületű
Virág: kis ernyőben álló
sötétrózsaszín , illatos virágait
májustól fagyokig hozza.
Termés: narancsvörös színű,
Talajban nem válogatós,
várostűrő, mészérzékeny.
Sövénynek, cserjecsoprtokba
is alkalmas.

Rosa rugosa ’Alba’
Japán rózsa-fehér
Alakja: 1-1,5m magas, széles
foltokká növő rózsa
Levél: szárnyalt, fényes, sötétzöld,
ősszel sárga, ráncos felületű
Virág: kis ernyőben álló fehér ,
illatos virágait májustól fagyokig
hozza.
Termés: narancsvörös színű,
Talajban nem válogatós, várostűrő,
mészérzékeny.
Sövénynek, cserjecsoprtokba is
alkalmas.

Rosa the Fairy ’Orange’
Talajtakaró rózsa
Alakja: 50cm magas elágazó cserje
Levél: sötétzöld, fényes

Virág: narancspiros, egész nyáron
díszít

Napos helyre ültessük, talajtakarása
és cserjecsoportokba egyaránt

Rosa ’The Fairy White’
Talajtakaró fehér törperózsa
Alakja: 70-90cm magas, dúsan
elágazó rózsa
Levél: fényes, sötétzöld
Virág: tömveteltek, fehér színűek,
nagy tömegben jelennek meg
Talajban nem válogatós.
Jó talajtakaró. Kis csoportokba vagy
nagyobb ágyásokba ültetve nagyon
mutatós.

Rosmarinus off.
’Caprii’
Rozmaring
Alakja: bokrosodó örökzöld
cserje
Virág: apró kék virágok
Vonzza a méheket és a
pillangókat.
Virágzási idő: tavasz
Levél: hosszúkás, sötétzöld
színű, illatos
Talaj: vályog vagy homok
Fényigény: napos helyet kedveli
Öntözés: nem igényel sok vizet,
szárazságtűrő!

Salix caprea
Kecskefűz
Alakja: 3-5 m magas cserje, vagy kis fa,
felálló ágrendszerű
Levél: 10cm-es, széles elliptikus,
mattzöld
Virág: a hímivarú barkák 5 cm hosszúak,
sárga színűek, március-áprilisban nyílnak
Talajra nem igényes, csak a száraz
helyeket nem tűri. Sok vizet is elviseli.

Salix int. ’Hakuro
Nishiki’
Tarka levelű fűz
Alakja: 1m magas és
széles, lombhullató, lassú
növekedésű
Levél: fehér-rózsaszínzöld foltos. A zöld
részeket metszéssel kell
kordában tartani
Edényben is nevelhető.
Üde, tápdús talajt, napot,
metszést igényel.
Vízigényes.

Salix rosmarinifolia
Serevényfűz
Alakja: 1,5m magas cserje,
feálló ágakkl
Levél: szálas-hosszúkás,
lefelé irányuló, sötétzöld,
vékony. Színén kopasz,
fonákán ezüstös, selymes
szőrzetű
Virág: a termős virágok
csaknem gömb alakúak, a
barkavirágok kicsik
Termés: toktermés

Sambucus n.
’Laciniata’
Bodza
Alakja: 2,5-3 m-re megnövő
cserje.
Levél: mélyen szeldelt
levelű
Virág: illatos, fehér színű,
nyjúniusban nyílik
Szeretik a méhek, a
pillangók és a madarak.
Talajban nem válogat,
napos, félárnyékos helyet
kedvel, közepes vízigényű.

Santolina chamaecyparissus
Ezüstöscipruska
Alakja: 30-50cm magas cserje
Levél: ezüstös színű, illatos
Virág: sárga gombszerű
Talajban nem válogatós, szárazságtűrő.
Napos helyre ültessük. Sziklakertek, támfalak
mutatós növénye. Tavasszal teljesen vissza
kell metszeni, hogy nyáron tömöttebb legyen.

Santolina rosmarinifolia
Zöld cipruska
Alakja: 30-50cm magas bokros, örökzöld
cserje
Levél: zöld, illatos
Virág: sárga gömbszerű virágait nyáron
hozza
Laza szerkezetű, levegős, meszes talajt
kedveli.
Napfényes helyre ültessük. Alacsony nyírott
sövénynek és szoliternövényként is
mutatós.

Skimmia japonica ’Rubella’
Örökzöld japán dérbabér
Alakja: 1méter magasra növő örökzöld
cserje
Levél: sötétzöld, vastag, bőrszerű
Virág: tavasszal nyílik rózsaszínű, az
orgonáéhoz hasonló formájú felálló
virágzata
Termés: nincs termése, mivel ez a fajta
hímnemű
Jó várostűrő, a meszes talaj kivételével
minden talajra való, félárnyékba
kerüljön.

Sorbaria sorbifolia ’Sem’
Tollasgyöngyvessző
Alakja: 1,5m magas, széles cserje
Levél: hosszúkás, világoszöldessárgás
Virág: fehér, júniusban nyílik
Talajban nem válogatós, igényel,
gyorsan növő és terjedő növény.

Spiraea betulifolia ’Tor’
Nyírlevelű gyöngyvessző
Alakja: 0,5-1méter magas sűrű
ágú lombhullató cserje
Levél: zöld színű, kerekded, a
nyírfáéhoz hasonló, ősszel
színeződik
Virág: fehér színűek,
sátorvirágzatban júniusban nyílnak
Napos fekvést, üde kerti talajt
igényel.

Spiraea japonica
’Albiflora’
Fehér virágú gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, erezett
halványzöld
Virág: lapos sátorvirágzatban
június-júliusban nyílik, fehér
színű
Üde kerti talajt, napos fekvést
kedveli

Spiraea japonica
’Anthony Waterer’
Piros virágú gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, erezett
halványzöld
Virág: lapos
sátorvirágzatban júniusjúliusban nyílik, rózsaszín
Üde kerti talajt, napos
fekvést kedveli

Spiraea japonica
’Dart’s Red’
Piros virágú gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, halványzöld
Virág: lapos sátorvirágzatban
június-júliusban nyílik, sötét
rózsaszín
Üde kerti talajt, napos fekvést
kedveli

Spiraea japonica
’Genpei’
Fehér-rózsaszín virágú
gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, halványzöld
Virág: lapos
sátorvirágzatban júniusjúliusban nyílik, fehér és
rózsaszín
Üde kerti talajt, napos
fekvést kedveli.

Spiraea japonica
’Goldflame’
Sárga levelű gyöngyvessző
Alakja: 60-80cm magas cserje
Levél: kihajtáskor narancsvörös,
később aranysárgák, majd
halványzöldek
Virág: lilásvörös
Talajtakarónak vagy alacsony
sövénynek kiváló.

Spiraea japonica
’Goldmound’
Sárga levelű gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: sárga színű
Virág: halványrózsaszín
virágait júniustól hozza
Szoliternövényként és
cserjecsoportokba egyaránt
alkalmas. Talajban nem
válogatós.

Spiraea japonica
’Little Princess’
Gyöngyvessző
Alakja: szélesen elterülő,
alacsony bokor
Levél: világoszöld színű
Virág: halványrózsazsín
virágait június-júliusban
hozza
Üde, kerti talajt, napos
fekvést igényel.
Talajtakarásra és
sövénynövényként egyaránt
mutatós.

Spiraea japonica
Japán gyöngyvessző
Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, erezett
halványzöld
Virág: lapos sátorvirágzatban
június-júliusban nyílik,
rózsaszín
Üde kerti talajt, napos fekvést
kedveli

Spiraea nipponica
’June Bride’
Gyöngyvesző
Alakja: 2m magas, felálló, majd
elálló ágú cserje.
Levél: 3-5 karéjú, sötétzöld,
korán fakadó.
Virág: fehér, 5cm-es
virágzatban, az éves vesszők
teljes hosszában, májusban
nyílnak.
Üde, középkötött, tápdús talajt
igényel. Városűrő. Szoliterként
vagy cserjecsoportba is
alkalmas.

Spiraea nipponica ’Snowmound’
Nipponi gyöngyvessző
Alakja: 1,2-2,5m magas, hajtása mereven
felálló, majd széthajló, vörösbarna, bordás.
Levél: elliptikus, sötétzöld, fonáka kékes
Virág: fehér, félgömb alakú virágzat
május-júniusban.
Üde, humuszos talajt, napos, meleg helyet
igényel, mésztűrő. Szoliterként vagy
cserjecsoportba is alkalmas.

Spiraea x cinerea
’Grefsheim’
Gyöngyvessző
Alakja: 1,2-1,5m magas
cserje, sűrű, felfelé törő,
majd széles ívben bókoló
hajtásokkal
Levél: keskeny, lándzsás,
tompazöld vagy szürkészöld,
ősszel pedig sárga
Virág: fehér virágai az éves
vesszők teljes hosszában
gazdagon jelennek meg
áprilisban
Üde, humuszos kerti talajt
igényel.

Spiraea x vanhouttei
Kerti gyöngyvessző
Alakja: 2m magas, felálló, majd
elálló ágú cserje.
Levél: 3-5 karéjú, sötétzöld, korán
fakadó.
Virág: fehér, 5cm-es virágzatban,
az éves vesszők teljes hosszában,
májusban nyílnak.
Üde, középkötött, tápdús talajt
igényel. Városi klímát jól tűri.
Szoliterként vagy cserjecsoportba is
alkalmas.

Symphoricarpos albus
Fehér hóbogyó
Alakja: 1-1,5m magas,
terjedőtövű, vékony ágú cserje.
Levél: kerekded, szürkészöld
színű.
Virág: fehér-rózsaszín virága nem
feltűnő, június-augusztusban
nyílik.
Termés: gömbölyű, fehér bogyó,
sokáig a bokron marad.
Talajban nem válogatós, a városi
klímát jól tűri. Szoliterként vagy
cserjecsoportba is alkalmas.

Symphoricarpos
orbiculatus
Korallbogyó
Alakja: 1-1,5m magas, terjedő
tövű, vékony ágú cserje.
Levél: kerekded, világoszöld
Virág: fehér-rózsaszín virága nem
feltűnő, június-augusztusban nyílik.
Termés: először rózsaszín, majd
érés után korallvörös bogyó, sokáig
a bokron marad.
Talajban nem válogatós, várostűrő.
Szoliterként vagy cserjecsoportba is
alkalmas.

Symphoricarpos x
chenaultii
Pettyes hóbogyó
Alakja: 1,5-2m magas, sűrű
növésű, felálló cserje. A
hajtásvégek bókolók.
Levél: sötétzöld, ovális, korán
fakadó, későig maradó.
Virág: nem feltűnő, rövid
füzérekben június-júliusban jelenik
meg.
Termés: gömbölyded piros bogyó.
Talajban nem válogatós, mésztűrő.
Szoliterként vagy cserjecsoportba is
alkalmas.

Symphoricarpos x
chen. ’Hancock’
Pettyes hóbogyó
Alakja: 50cm magas,
elterülő ágú, gyors
növekedésű cserje. Elfekvő
ágai legyökeresednek.
Talajban nem válogat.
Rézsűk beültetésére,
talajtakarásra egyaránt
kiváló.

Symphoricarpos x
doorenbosii ’Magic Berry’
Hóbogyó
Alakja: 1m magas, elálló ágú, szőrös
hajtású cserje.
Levél: széles tojásdad, sötétzöld,
fonáka világoszöld.
Virág: rövid, végálló, a levél alatt
fürtökben nyílik.
Termés: liláspiros bogyótermése
júniustól jelenik meg.
Szoliterként vagy cserjecsoportba is

Syringa ’Josée’
Jósika-orgona
Alakja: 3-4méter magas, mereven
felálló ágú lombhullató cserje
Levél: 6-12cm-es, széles elliptikus,
sötétzöld
Virág: rózsaszínes, kissé illatós, májusjúniusban nyílik, kicsit később, mint a
közönséges orgona
Üde kerti talajba, félárnyékos helyre
való.

Syringa meyeri ’Palibin’
Törpe orgona
Alakja: 1,5m magas, sűrű, vékony
ágú cserje.
Levél: sötétzöld, tojásdad
Virág: 4-8cm-es bugákban a hajtások
végén júniusban jelennek meg.
Bimbója világos piros, kinyílva fehérrózsaszínes.
Talajban nem válogatós, várostűrő.
Szoliterként vagy cserjecsoportba is
alkalmas

Syringa patula ’Miss
Kim’
Orgona
Alakja: 2-2,5m magas, széles bokor
Virág: sötétrózsaszín
Talajban nem válogat. Napos helyet
igényel, de jól tűri a félárnyékot is.
Vágott virágként kedvelt.

Syringa vulgaris
Orgona
Alakja: 3-5m magasra növő, erősen
terjedő tövű, igénytelen cserje.
Levél: szív alakú, tagolatlan, sötétzöld
színű.
Virág: bugavirágzat, liláskék színű,
szimpla.
Tápdús talajt, sok fényt igényel.
Fagytűrő. Alakító metszését az
elvirágzás után végezzük el.

Syringa v. ’Belle de
Nancy’
Orgona
Alakja: kb.2-3 m-re megnövő
lombhullató cserje.
Levél: élénkzöld, szív alakú, ép
szélű, tagolatlan
Virág: rózsaszín, dupla virágú,
erős illatú, tavasszal virágzik.
Ideális vágott virágnak.
Tápdús talajba, napos helyre
ültessük. Vízigényes. Alakító
metszést az elvirágzás után
végezzük el.

Syringa v. ’Michel
Buchner’
Orgona
Alakja: 2-4m-re megnövő lombhullató
cserje.
Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű,
tagolatlan
Virág: duplavirágú, lilásrózsaszín, erős
illatú, tavasszal virágzik.
Ideális vágott virágnak.
Tápdús talajba, napos helyre ültessük.
Közepesen vízigényes. Alakító
metszést az elvirágzás után végezzük el

Syringa v. ’Mme
Florent Stepman’
Fehér orgona
Alakja: kb.3m-re megnövő
lombhullató cserje.
Levél: élénkzöld, szív alakú, ép
szélű, tagolatlan
Virág: fehér, erős illatú,
tavasszal virágzik.
Ideális vágott virágnak.
Tápdús talajba, napos helyre
ültessük. Közepesen vízigényes.
Alakító metszést az elvirágzás
után végezzük el

Syringa vulgaris ’Mme
Lemonie’
Fehér virágú orgona
Alakja: 3-4méter magas, mereven
felálló ágú lombhullató cserje
Virág: nagyméretű, 20-25cm hosszú
tömött bugában, bimbós állapotban
sárgásfehér, kinyílva hófehér színű
Átlagos kerti talajba, napos, félárnyékos
helyre ültessük.

Syringa vulgaris
’Nadezhda’
Orgona
Alak: 2,5 – 3 m magasra megnövő
cserje
Levél: világoszöld, ép szélű
Virág: halványlila, illatos, ideális
vágott virágnak
Virágzási idő: tavasz közepétől nyár
elejéig virágzik
Talaj: tápanyagban gazdag legyen
Fényigény: napos helyre ültessük
Vízigény: nem igényel sok vizet
Szeretik a madarak, a méhek és a
pillangók.

Syringa vulgaris ’Président
Grévy’
Orgona
Alak: 2,5 - 3,5 m magasra megnövő
cserje
Virág: duplaszirmú, kék, illatos,
ideális vágott virágnak
Virágzási idő: május
Levél: sötétzöld színű
Talaj: tápanyagban gazdag legyen
Fényigény: napos helyre ültessük
Vízigény: nem igényel sok vizet
Jól tűri a városi környezetet.

Syringa v. ’Prince
Wolkonsky’
Orgona
Alakja: kb.3m-re megnövő lombhullató
cserje.
Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű,
tagolatlan
Virág: vöröses-rózsaszín, erős illatú,
tavasz végétől nyár elejéig virágzik.
Ideális vágott virágnak.
Tápdús talajba, napos helyre ültessük.
Közepesen vízigényes. Alakító metszést
az elvirágzás után végezzük el.

Tamarix tetrandra
Tamariska
Alakja: 3m magas, laza ágú
cserje, hajtása bókoló, vörösbarna.
Levél: pikkelyszerű, lándzsás,
élénkzöld.
Virág: az éves vesszőkön kis
füzérekben nyílik áprilismájusban, apró, rózsaszín.
Laza, száraz, üde talajt igényel,
mészkedvelő, várostűrő.
Szoliterként vagy
cserjecsoportokba is alkalmas.

Ulmus pumila
’Puszta’
Pusztaszil
Alakja: Nyírott sövény
kialakítására kiváló cserje.
Levél: hosszúkás, tojásdad,
hegyes, fogazott, fonákjuk
szőrös, színe középzöld
Virág: április-májusban hozza
fehér virágait
Mély termőrétegű talajt
igényel, napos, félárnyékos
helyre ültessük.

Viburnum lantana
Ostorménbangita
Alakja: 3-5m magas, felálló,
csillagszőrös ágú cserje.
Levél: tojásdad, sűrűn szőrözött,
korán fakadó, későn hulló
Virág: 10cm-es bogernyőbe
csoportosuló sárgás-fehér virágai
Termés: kezdetben piros, később
fekete, lapos.
Talajban nem válogatós,
várostűrő.

Viburnum opulus
Kányabangita
Alakja: 3-4m mgas, lombhullató
cserje, tőhajtásai mereven
felállóak, oldalhajtásai bókolók.
Levél: 3-5 karéjú, világoszöld,
ősszel piros.
Virág: fehér, lapos bogernyőben
nyílik
Termés: piros bogyó, ami télen is
az ágakon marad
Nedves, tápdús talajt, napos,
félárnyékos helyet igényel.

Viburnum op.
’Compactum’
Törpe kányabangita
Alakja: 1m magas,
lombhullató, koronája gömb
alakú
Virág: fehér
Termés: piros színű,
augusztustól szeptemberig
díszít
Mészkedvelő, napra,
félárnyékba is ültethető.

Viburnum
rhytidophyllum
Ráncos levelű bangita
Alakja: 3-4m magas,
gömbölyded koronájú, örökzöld
cserje, hajtásai barnák
Levél: széles lándzsás, bőrszerű,
fényeszöld, fonákán sárgásbarna
Virág: sárgásfehér, lapos
bogernyőben május-júniusban
nyílik
Üde, tápdús, kötött talajt,
félárnyékot igényel. Várostűrő.

Viburnum x
’Bodnantanse Dawn’
Kikeleti bangita
Alakja: 2-3m magas, erőteljesen
felfelé törő ágú cserje
Levél: erezett, fényeszöld, kissé
bronzos árnyalatú.
Virág: kora tavasszal lombfakadás
előtt hozza rendkívül illatos
virágait.
Átlagos kerti talajt, napos,
félárnyékos helyet igényel.

Viburnum x burkwoodii
Tavaszi bangita
Alakja: 1-2 m magas télizöld
cserje, laza ágakkal.
Levél: tojásdad, elliptikus alakú,
fényes, sötétzöld, fonákán szürke
nemezes
Virág: bimbóban rózsaszín,
bogernyőben kinyílva fehér, erős
illatú.
Üde, tápdús talajt, félárnyékos
fekvést igényel.
Szoliterként vagy
cserjecsoportokba is alkalmas.

Viburnum x burkwoodii
’Anne Russel’
Bangita
Alakja: 1-2 m magas télizöld cserje,
laza ágakkal.
Levél: tojásdad, elliptikus alakú,
fényes, sötétzöld, fonákán szürke
nemezes
Virág: bogernyőben kinyílva fehér
Üde, tápdús talajt, félárnyékos
fekvést igényel.
Szoliterként vagy cserjecsoportokba
is alkalmas

Vinca major
’Maculata’
Erezett levelű nagy meténg
Alakja: talajtakarásra kiválóan
alkalmas, legfeljebb 30cm
magasra növő kúszócserje
Levél: sárga-tarka, nagy, erezett
Virág: kék virágait májusban
hozza
Árnyéki talajtakarásra kiváló,
talajban nem válogatós.

Vinca major ’Variegata’
Tarka levelű nagy meténg
Alakja: talajtakarásra kiválóan
alkalmas, legfeljebb 30cm magasra
növő kúszócserje
Levél: tojásdad, hegyes csúcsú,
vastag, bőrszerű, fényes, sötétzöld,
fehér-tarka
Évelőágyásba, támfalak felső
peremére, balkonládákba is
ültethető. Nagy felületet takar. Tél
végén az elfagyott hajtásokat vissza
kell vágni, tőről korán kihajt.

Vinca major ’Wojo’s Jem’
Sárga foltos nagy meténg
Alakja: talajtakarásra kiválóan alkalmas
maximum 30centiméter magasságú
elterülő cserje
Levél: kerekded, bőrszerű, fényes, a levél
széle zöld, a közepe sárga színű
Virág: lila virágait májusban hozza
Talajban nem válogat, félárnyékos,
árnyékos helyre való. Kiváló árnyéki
gyeppótló.

Vinca minor
Kis meténg
Alakja: 15cm-es elfekvő,
legyökeresedő szárú, örökzöld
kúszócserje
Levél: hosszúkás-elliptikus
fényes sötétzöld
Virág: világoskék, áprilisban
nyílik
Laza, humuszos, üde, tápdús talajt
igényel
Talajtakaró, árnyéki gyeppótló.

Vinca minor ’Gertrude
Jekyll’
Fehér virágú meténg
Alakja: lasú növekedésű,
legyökerező hajtású kúszócserje
Levél: hosszúkás-elliptikus
Virág: fehár virágait gazdagon
ontja áprilistól júliusig
Üde, humuszos talaj, párás,
meleg, félárnyékos fekvés.

Vinca minor
’Illumination’
Tarka levelű meténg
Alakja: talajtakarásra kiválóan
alkalmas kúszócserje
Levél: hosszúkás tojásdad alakú,
sárga tarka
Virág: liláskék színű, áprilistól
nyílik
Üde, humuszos talaj, párás, meleg,
félárnyékos fekvés.

Vinca minor ’Ralph
Schugart’
Meténg
Alakja: kb.10 cm magas,
talajtakaró örökzöld cserje
Levél: sötétzöld színű, fehér
szegéllyel
Virág: kék színű
Virágzási idő: tavasztól nyár
elejéig
Talaj: jó vízelvezetésű talajba
ültessük
Fényigény: félárnyékot igényel

Vitex agnus-castus
Illatos barátcserje
Alakja: 1-3 méter magas,
terebélyes cserje
Levél: 5-7 levélkéből összetett,
aromás illatú
Virág: 10-15 cm-es felálló fürtben
nyílnak augusztustól októberig,
világos ibolyakék színűek
Napos helyet igényel, üde, vagy
félszáraz helyre való.
Értékes szoliter növény, de
csoportosan is ültethető

Weigela florida
Közönséges rózsalonc
Alakja: 2m magas cserje,
sűrűn elágazó ágrendszerű
Levél: hosszúkás, világoszöld
Virág:, rózsaszín virágait
május-júniusban hozza
Mélyrétegű, tápdús talajt
igényel.

Weigela florida
’Alexandra’
Vörös levelű rózsalonc
Alakja: 1-1,5m magas cserje
Levél: vörös levelű
Virág: sötétrózsaszín virágait
nagy mennyiségben hozza
májustól
Mélyrétegű, tápdús talajt igényel

Weigela ’Bristol Ruby’
Sötétpiros virágú rózsalonc
Alakja: 1,5 m magas cserje
Levél, üdezöld színű
Virág: élénk sötétpiros virágai
május-júniusban nyílnak
Átlagos kerti talajt igényel,
átültetést jól tűri.
A kiritkult, öreg növényeket
tavasszal erősen metszük vissza.
Elvirágzás után minden évben
metszük vissza az idős ágakat.

Weigela ’Candida’
Fehér virágú rózsalonc
Alakja: 2m magas cserje, sűrűn
elágazó ágrendszerű
Levél: hosszúkás lándzsa alakú
Virág: nagy, fehér virágait májusjúniusban hozza
Mélyrétegű, tápdús talajt igényel.

Weigela fl. ’Minor
Black’
Törpe rózsalonc
Alakja: 60-70cm magas, széles
gömb formájú, lombhullató
cserje
Levél: bíbor színű
Virág: sötét rózsaszín
Napos helyre ültessük. Ne
öntözzük túl!

Weigela florida ’Monet’
Háromszínű törpe rózsalonc
Alakja: 50-70centiméter magas,
sűrű lombhullató cserje
Levél: zöld színű, fehér
szegéllyel, és az egész levélen
rózsaszín árnyalat látható
Virág: rózsaszín, április végétől
júniusig nyílik
Üde, tápdús talajt kedvel.

Weigela florida ’Nana
Purpurea’
Vörös levelű törpe rózsdalonc
Alakja: 1-1,5m magas, gyenge
növekedésű bokor
Levél: feketés pirossal futtatott
Virág: hosszúkás, lilásrózsaszín
Nedves, savanyú, kerti talajt
igényli.

Weigela florida ’Pink
Princess’
Rózsaszín virágú rózsalonc
Alakja: 2m magas cserje, sűrűn
elágazó ágrendszerű
Levél: hosszúkás, világoszöld
Virág: rózsaszín virágait májusjúniusban hozza
Mélyrétegű, tápdús talajt igényel

Weigela ’Red Prince’
Rózsalonc
Alakja: 1,5m magas cserje, hajtásai bókolók
Levél: friss, élénkzöld
Virág: fényes, világospiros apró virágait
május-júniusban hozza nagy tömegben
Jó télálló fajta. Nedves, savanyú, kerti talajt
igényli.

Weigela fl.
’Suzanne’
Rózsalonc
Alakja: 1-1,5m magas
Levél: zöld színű, szélein
halványan sárga csíkos
Virág: halvány rózsaszín
virága júliusban jelenik
meg
Napra, félárnyékba
egyaránt ültethető.

Weigela fl. ’Tango’
Rózsalonc
Alakja: 60cm magas és
széles, sűrű ágú bokor
Levél: bíborvörös, matt
fényű
Virág: nagy, lilás vöröses
színű
Napos helyre ültessük.
Szoliterként és
cserjecsoportokban is
mutatós.

Weigela florida
’Variegata’
Tarka levelű gyöngyvessző
Alakja: 2m magas, gyenge
növekedésű bokor
Levél: sárga-tarka
Virág: hosszúkás, rózsaszín
Nedves, savanyú, kerti talajt
igényli.

Weigela fl. ’Wings of
Fire’
Rózsalonc
Alakja: 80-100cm magas
Levél: pirosas színű
Virág: rózsaszínű virága kora
nyáron megjelenik
Napos helyre ültessük.

Weigela
middendorffiana
Sárga virágú rózsalonc
Alakja: 1,5m magas cserje
Levél: világoszöld, hosszúkástojásdad alakú
Virág: sárga, május-júniusban
nyílik
Nedves, savanyú, kerti talajt
igényli.

Weigela ’Newport Red’
Piros virágú rózsalonc
Alakja: 2-3m magas, erős növekedésű
cserje, felfelé törő ágakkal. Vesszői
télen zöldek
Levél: hosszúkás, sötétzöld színű
Virág: piros, május-júniusban nyílik
Nedves, savanyú, kerti talajt igényel.

Wisteria sinensis
Kínai lilaakác
Alakja: 6-10m magasra kúszó,
lombhullató cserje
Levél: 20-30 cm-es szárnyalt,
összetett
Virág: kékes ibolya színű,
illatos, hosszú tömött fürtökben
jelenik meg
Termés: 10-15cm-es, magvas
Laza, humuszos, üde, tápdús
talajt igényel. Meszes talajt
nem kedveli. Várostűrő.
Pergolák, rácsok befuttatására
kiváló.

Yucca filamentosa
Pálmaliliom
Alakja: 1-1,5m magas növény
Levél: mereven felálló levelek
Virág: fehér virágait a nyár második
felében hozza
Homokos, meszes, tápdús talajon, tűző
napon érzi jól magát.

