Cedrus atlantica
Atlasz cédrus
Alakja: kezdetben gyors növekedésű, 15-20 m
magasra növő fa. Eleinte a koronaforma kúp
alakú, később szétterülő.
Lombja: tűlevelei szúrósak és csomóban ülnek
az ágakon.
Termése: tobozai az első évben zöldek, majd a
második, harmadik évben éretten bebarnulnak.
Igénye: meleg napos fekvést igényel talajban
nem válogat.
Felhasználása: szoliter faként ültessük.

Chamaecyparis lawsoniana
Alumii
Acélszürke levelű hamisciprus
Alakja: közepesen erős növekedésű, tömött
kúp alakú növény.
Lombja: pikkelylevelei acél szürkék.
Igénye: meszes, száraz helyet nem kedveli.
Nálunk télálló.
Felhasználása: sövény kialakítására kiváló,
de növénycsoportba szép színfolt is lehet.

Chamaecyparis lawsoniana
Bautzener Blue
Acélszürke levelű hamisciprus

Chamaecyparis lawsoniana
Blue Surprise
Kék meglepetés hamisciprus
Alakja: 1-2m magas, lassú növekedésű
hamisciprus
Levél: világoskék színű, nem szúrós.
Hajtásai kezdetben tömöttek, később pedig
kihegyesedő alakú.
Egyenletes vízellátást, párás fekvést, napos
vagy félárnyékos helyet igényel.
Felhasználása: kiskertekbe szoliterként
vagy balkonládákba is ültethető.

Chamaecyparis lawsoniana
Columnaris
Acélkék oszlopos hamisciprus
Alakja: 6-10m magasra növő, közepes növekedési
erélyű. Koronája keskeny tömött kúp alakú.
Levél: pikkelylevele acélkék színű
Meszes,
száraz
területekre
nem ajánlott,
páraigényes. Napos, félárnyékos helyre ültessük.
Felhasználása: nyírott sövényként, dézsába ültetve
is mutatós.

Chamaecyparis lawsoniana
Ellwoodii
Ellwoodii haiscpirus
Alakja: 2-3m magas, kezdetben lassú
növekedésű fajta, hajtásai sűrűn, mereven
felállnak, koronája oszlopos
Levél: acélkék színű

Fiatalon kissé fagyérzékeny, védett, párás helyet igényel.
Felhasználása: sírokra ültetve, szoliterként illetve nagyobb balkonládákba ültetve is
mutatós.

Chamaecyparis lawsoniana
Erecta Viridis
Zöld levelű hamisciprus
Alakja: 10-15m magas, ágai emreven
felfelé nőnek, szorosan zártak
Levél: pikkelylevelei sötétzöldek
Meszes talajt nem kedveli, páraigényes.
Felhasználása:
parkokba,
nagyobb
kertekbe ültethető.

Chamaecyparis
lawsoniana Fletcheri
Hamiscpirus
Alakja: 6-10m magasra növő,
közepes növekedési erélyű fajta,

felfelé álló, tömött hajtásai vannak, karcsú kúp koronájú
Levél: szürkészöld színű
Mészmentes, párás, nedves helyet igényel.
Felhasználása: szoliterként vagy kisebb csoportokban.

Chamaecyparis lawsoniana
Globus
Gömb hamisciprus
Alakja: 2m magasra növő, laza
ágrendszerű, kezdetben gömb, majd
idősebb
korában
tojásdad
alakú
hamisciprus
Levél: acélkék színű
Napos, félárnyékos, párás helyet igényel.
Felhasználása: szoliterként vagy kisebb
csoportokban,
de
alacsony
jelzősövényként is mutatós.

Chamaecyparis lawsoniana
Golden Wonder
Sárga levelű hamisciprus
Alakja: 4-6m magas, karcsú kúp koronájú,
vezér-és oldalhajtásai visszahajlóak
Levél: pikkelylevelei kezdetben sárgák, a
második évtől kezdve pedig sárgászöld
Védett fekvést igényel, hideg teleken a
fiatalabb
példányok
fagykárt
szenvedhetnek.

Felhasználása: szoliter, és sövénynövénynek is alkalmas.

Chamaecyparis lawsoniana
Ivonne
Sárga levelű hamisciprus
Alakja: 6-8m magas, közepes növekedési
erélyű,
karcsú
oszlopos
koronájú
hamisciprus
Levél: sárgás
Meszes talajt nem kedveli, jól viseli a telet.
Felhasználása:
szoliterként
vagy
csoportokban színfoltképzésre kiváló.

Chamaecyparis lawsoniana Pottenii
Hamisciprus
Alakja: 4-6m magas, lassú növekedésű, hajtásai
oldalirányban elhajlanak, tömött kúp koronájú
Levél: feltűnő, fényes zöld pikkelylevél
Védett, párás fekvést igényel.
Felhasználása: szoliterként és sövénynövényként.

Chamaecyparis lawsoniana
Silvania
Zöld levelű hamisciprus
Alakja: 6-8m magas, közepes növekedésű,
csavart kúp alakú hamisciprus
Levél: sötétzöld pikkelylevél
Gyökere átültetéskor érzékeny a sérülésekre.
Jó télálló fajta.
Felhasználás: szoliterként, csoportokba vagy
sövényként is mutatós.

Chamaecyparis lawsoniana
Stardust
Hamisciprus
Alakja: 6-8m magas, tömött kúp koronájú,
oldalágai sűrűn állnak, kissé visszahajlanak
Levél: kénsárga
Jó télálló, napégésre nem hajlamos.
Felhasználása:
szoliterként
illetve
csoportokban színfoltképzésre.

Chamaecypaeris Obtusa
Kagylóciprus
Alakja: 20-30m magas fa. Koronája fiatalon
kúp alakú.
Levél: fényeszöld, fonáka ezüstös
Toboza éretlenül zöld, éretten barna.
Párás helyet, savanyú talajt igényel.

Chamaecyparis lawsoniana Van
Pelt’s Blue
Hamisciprus
Alakja: 6-10m magasra növő, közepes növekedési
erélyű. Koronája keskeny tömött kúp alakú.
Levél: pikkelylevele ezüstösen zöld színű
Meszes, száraz területekre nem ajánlott,
páraigényes. Napos, félárnyékos helyre ültessük.
Felhasználása: nyírott sövényként, dézsába
ültetve is mutatós.

Chamaecyparis pisifera
Boulevard
Szavára hamisciprus
Alakja: 2-5m magas, lassú növekedésű, piramis
alakú
Levél: tűlevél, kezdetben ezüstös-kék, később
szürkés kék
Napos, párás, tápdús talajt igényel.
Felhasználása:
szoliterként,
sziklakertbe,
balkonládákba, dézsába.

x Cupressocyparis leylandii
Leyland ciprus
Alakja: 15-20m magas, gyors növekedésű,
kúp alakú, kezdetben laza szerkezetű, később
besűrűsödik
Meszes talajt, szárazságot nem szereti,
metszést jól tűri, sőt igényli is.
Felhasználása: elsősorban nyírott sövénynek
kiváló, de szoliterként is mutatós.

Cryptomeria japonica
Monstrosa Nana
Törpe japán sarlófenyő
Alakja: 1-1,5m magas, lassú növésű
törpefenyő. Szabálytalan lombozatú
Napos, félárnyékos fekvést, közepes
vízellátást, savanyú talajt igényel
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe.

Cupressocyparis leylandii
Castlewelan
Sárga Leyland ciprus
Alakja: Alakja: 15-20m magas, gyors
növekedésű, kúp alakú, kezdetben laza
szerkezetű, később besűrűsödik
Meszes talajt, szárazságot nem szereti,
metszést jól tűri, sőt igényli is.
Felhasználása:
elsősorban
nyírott
sövénynek kiváló, de szoliterként is
mutatós.

Ginkgo biloba
Páfrányfenyő
Alakja: 20-30m magas, lombhullató fa,
kezdetben kúpos, később ernyős jelleg a
koronája
Levél: háromszög alakúak, karéjosak,
ősszel sárgák
Várostűrő, talajban nem válogatós
Felhasználása:
szoliterként,
termős
példánya szemetel.

Juniperus chinensis Obelisk
Oszlopos kínai boróka
Alakja: 2-3m magas, lassú növekedésű, fiatalon
oszlop
alakú,
később
ágrendszere
szabálytalanná válik
Levél: tűlevele kékesszürke árnyalatú
Talajban nem válogatós, szárazságtűrő.
Felhasználása: szoliterként és csoportokban.

Juniperus chinensis Stricta
Oszlopos boróka
Alakja: 2m magas, kezdetben oszlopos,
később kúpos alakú, hajtásai sűrűn állnak
Levél: tűlevele szürkészöld színű, szúrós
Jó szárazságtűrő, teljes napfényt igényel.
Felhasználása:
szoliterként,
sziklakertbe
illetve csoportokba.

Juniperus chinensis Stricta
Variegata
Tarka oszlopos boróka
Alakja: 2m magas, kezdetben oszlopos,
később kúpos alakú, hajtásai sűrűn állnak
Levél: tűlevele szürkészöld színű, sárga
foltokkal tarkítva, szúrós
Jó szárazságtűrő, teljes napfényt igényel.
Felhasználása: szoliterként, sziklakertbe
illetve csoportokba.

Juniperus communis Arnold
Oszlopos boróka
Alakja: 1-2m magas, keskeny oszlopos
formájú
Talajban nem válogatós, szárazságtűrő.
Felhasználása: szoliterként és csoportokban.

Juniperus communis Hibernica
Oszlopos boróka
Alakja: 3-5m magas, csúcshajtásai nem
hajlanak el, sűrű ágrendszerű, zárt, tömött
formát alkot
Levél: szürkészöld tűlevél
Napos, párás fekvést igényel, szárazságtűrő,
talajban nem válogatós.
Felhasználása: szoliterként és csoportokban.

Juniperus communis Sentinel
Boróka
Alakja: 1,8-2m magas, lassú növekedésű, karcsú
oszlop alakú
Napos fekvést kedvel
Felhasználása: szoliterként és csoportokban.

Juniperus horizontalis
Andorra Compact
Acélszürke henyeboróka
Alakja: 50cm magas, 1m átmérőjű, ágai
vízszintes növekedésűek, a friss hajtások
vége viszont felálló
Levél: zöld
Talajra nem igényes, napos, félárnyékos
fekvést kedveli.
Felhasználása:
szoliterként,
sziklakertekbe, talajtakarónak is.

Juniperus horizontalis
Blue Chip
Kék henyeboróka
Alakja: 50cm magas, talajon fekvő
hajtásrendszerű
Levél: tűlevelei világoskékek, télen
lilás árnyalatúak
Napos helyet igényel.
Felhasználása:
sírokra,
balkonládákba, sziklakertekbe.

Juniperus horizontalis
Plumosa
Zöld henyeboróka
Alakja: 30-60cm magas, 1,5m
átmérőjű, ágai kezdetben felfelé
nőnek, majd oldalra hajolva
elfekszenek
Levél:
szúrós
tűlevelei
szürkészöldek, télen lilásbarnák
Napos, félárnyékos helyen is megél,
meszes talajt nem kedveli.
Felhasználása: szoliter, talajtakaró.

Juniperus horizontalis
Wiltonii
Kék kúszóboróka
Alakja: 20-30cm magas, 2-3m
széles, elfekvő ágrendszerű
Napos,
félárnyékos
helyre
ültessük.
Felhasználása:
balkonládákba,
sziklakertbe.

Juniperus x media
Old Gold
Sárga kúszóboróka
Alakja: 0,5-1m magas, lassú
növekedésű,
elfekvő
ágrendszerű
Levél:
sárga,
de
télen
bronzosodik
Napos, félárnyékos helyen is
megél, talajban nem válogatós,
szárazságtűrő.
Felhasználása:
sziklakertbe,
talajtakaróként.

Juniperus x media Mint
Julep
Zöld kúszóboróka
Alakja: 1,5m magas, 3-4m széles,
hajtásai
alacsonyan,
szélesen
elterülnek
Levél: mentazöld
Szárazságtűrő, fényigényes.
Felhasználása: alacsony sövényként,
szoliterként.

Juniperus x media
Pfitzeriana
Zöld kúszóboróka
Alakja:
2-3m
magas,
és
ugyanilyen
széles,
elhajló
ágrendszerű.
Kissé meszes talajon is megél,
közepes vízigényű.
Felhasználása:
rézsűk
megkötésére,
talajtakarónak,
szoliterként egyaránt mutatós.

Juniperus x media
Pfitzeriana Aurea
Sárga terülőboróka
Alakja: 1,5-2m magas, ágai a talaj felett
szélesen elterülnek
Kissé meszes talajon is megél, közepes
vízigényű.
Felhasználása: rézsűk megkötésére,
talajtakarónak, szoliterként egyaránt
mutatós.

Juniperus x media
Pfitzeriana Glauca
Kúszóboróka
Alakja: 1,5m magas, ágai a
talaj felett szélesen elterülnek
Kissé meszes talajon is megél,
közepes vízigényű.
Felhasználása:
rézsűk
megkötésére,
talajtakarónak,
szoliterként egyaránt mutatós.

Juniperus sabina
Nehézszagú boróka
Alakja: 1-1,5m magas, szélesen
elterülő, terebélyes
Levél: sötétzöld pikkelylevél
Savanyú és kissé meszes talajon is
megél, napigényes, szárazságtűrő.
Felhasználása: rézsűk megkötésére,
talajtakarónak, szoliterként egyaránt
mutatós.

Juniperus sabina Blaue
Donau
Kék Duna boróka
Alakja: 1-1,5m magas, szélesen
elterülő, terebélyes
Levél: kékeszöld pikkelylevél
Savanyú és kissé meszes talajon is
megél, napigényes, szárazságtűrő.
Felhasználása: rézsűk megkötésére,
talajtakarónak, szoliterként egyaránt
mutatós.

Juniperus sabina
Tamariscifolia
Tamariska levelű kúszóboróka
Alakja: 1-1,5m magas, szélesen
elterülő, terebélyes
Levél: sötétzöld pikkelylevél
Savanyú és kissé meszes talajon is
megél, napigényes, szárazságtűrő.
Felhasználása: rézsűk megkötésére,
talajtakarónak, szoliterként egyaránt
mutatós.

Juniperus sabina
Tiszakürt
Tiszakürt boróka
Alakja: 1m magas, szélesen elterülő,
terebélyes,
hajtásai
egymásra
rétegeződnek
Levél: sötétzöld pikkelylevél
Savanyú és kissé meszes talajon is
megél, napigényes, szárazságtűrő.
Felhasználása: rézsűk megkötésére,
talajtakarónak, szoliterként egyaránt
mutatós.

Juniperus sabina
Variegata
Sárga-tarka kúszóboróka
Alakja: 1m magas, 2m szélesen
elterülő, terebélyes
Levél: szürkészöld pikkelylevél,
fehér foltokkal tarkítva
Savanyú és kissé meszes talajon
is
megél,
napigényes,
szárazságtűrő.
Felhasználása:
rézsűk
megkötésére,
talajtakarónak,
szoliterként egyaránt mutatós.

Juniperus scopulorum
Moonglow
Boróka
Alakja: 6-8m magas, zárt kúp alakú
Levél: ezüstös pikkelylevél
Talajban nem válogat, nem túl nedves, napos
helyre ültessük, jó télálló
Felhasználása: elsősorban szoliterként.

Juniperus scopulorum Springbank
Boróka
Alakja: 6-8m magas, laza, széles, kúp alakú,
hajtásai vékonyak
Levél: szürkészöld pikkelylevél
Talajban nem válogat, nem túl nedves, napos
helyre ültessük, jó télálló
Felhasználása: elsősorban szoliterként.
Tavasszal vágjuk vissza az oldalágait, hogy
tömöttebb legyen a növény.

Juniperus scopulorum
Skyrocket
Rakétaboróka
Alakja: 6-8m magas, gyors növekedésű,
keskeny oszlop alakú
Levél: szürkészöld pikkelylevél
Szárazságtűrő, fényigényes.
Felhasználása:
szoliterként,
kisebb
csoportokba.

Juniperus squamata Meyeri
Meyeri himalájai boróka
Alakja: 3-5m magas, szabálytalan alakú,
felálló ágrendszerű, gyakran több törzset
nevel
Levél: kékesszürke tűlevél
Meszes talajt nem kedveli, inkább tűző
napon, savanyú, párás közegben érzi jól
magát.
Felhasználása:
szoliterként,
csoportosan.

Juniperus virginiana
Pseudocupressus
Oszlopos boróka
Alakja: 4-8m magas, mereven felfelé álló
ágak, oszlopos korona
Levél: szürkészöld tűlevél
Talajjal
szemben
igénytelen,
közepes
vízigényű, párás helyet igényel
Felhasználása: szoliterként, csoportosan.

Juniperus virginiana
Grey Owl
Boróka
Alakja: 1,5-2m magas, elfekvő
ágrendszerű
Levél: kékesszürke pikkelylevél
Mészkedvelő, közepes vízigényű.
Felhasználása:
szoliterként,
csoportosan.

Larix decidua
Vörösfenyő
Alakja: 20-40m magas, kúpos koronájú
Levél: tűlevelei csomókban állnak, ősszel
sárgára színeződnek, és lehullanak
Felhasználása: szoliterként, csoportosan

Picea abies
Közönséges luc
Alakja: 25-40m magas, gyors növekedésű,
kúpos koronájú
Levél: fényes, sötétzöld tűlevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést igényel.
Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.

Picea glauca Conica
Cukorsüvegfenyő
Alakja: 2-3m magas, tömött kúp alakú, lassú
növekedésű
Levél: vékony, puha, világoszöld
Félárnyékba, párás helyre ültessük
Felhasználás: sziklakertekbe, balkonládákba.

Picea Omorika
Szerb luc
Alakja: 10-15m magas, gyors növekedésű,
karcsú, kúpos kornájú, rövid oldalhajtásai
ívesen felállók
Levél: tűleveleinek fonáka ezüstös, színe
fényeszöld
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést igényel.
Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.

Picea pungens
Ezüst fenyő
Alakja: 15-20m magas, kúpos koronájú
Levél: ezüstös, szürkészöld
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést igényel.
Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.

Pinus mugo
Havasi törpefenyő
Alakja:
2-3m
magas,
lassú
növekedésű, hajtásai kissé elfekvőek
Levél: sötétzöld tűlevél
Napos fekvést igényel, szárazságtűrő
Felhasználása:
szoliterként,
csoportokba.

Pinus mugo Mops
Mops törpefenyő
Alakja: 0,5-1m magas, lapított
gömb koronájú
Szárazságtűrő, napos fekvést
igényel.
Felhasználása: sziklakertekbe,
dézsákba, szoliterként.

Pinus nigra
Feketefenyő
Alakja: 10-15m magas, széles
kúpos koronájú
Levél: sötétzöld tűlevél
Szárazságtűrő,
napos
fekvést
igényel.
Felhasználása: nagyobb kertekbe,
parkokba,
szoliterként
és
csoportosan is.

Pinus sylvestris
Erdei fenyő
Alakja: 15-20m magas, széles
kúpos koronájú
Levél: sötétzöld tűlevél
Szárazságtűrő, napos fekvést
igényel.
Felhasználása:
nagyobb
kertekbe, parkokba, szoliterként
és csoportosan is.

Pseudotsuga menziesii
Duglászfenyő
Alakja: 20-30m magas, kúpos koronájú
Levél: megdörzsölve narancs illatú
Megnyúlt tojás alakú, lecsüngő toboza éretten
egészben hullik le.
Szárazságtűrő, napos fekvést igényel.
Felhasználása: nagyobb kertekbe, parkokba,
szoliterként és csoportosan is.

Taxus baccata
Közönséges tiszafa
Alakja:
4-6m
magas,
lassú
növekedésű, örökzöld, széles, kúpos
koronájú
Közepes vízigényű, napos fekvést
igényel.
Felhasználása:
szoliterként,
csoportban illetve nyírott sövényként.

Taxus baccata Fastigiata
Oszlopos tiszafa
Alakja: 4-7m magas, több azonos rangú
hajtással felfelé törő, oszlopos fajta
Levél: sötétzöld tűlevél
Fiatalon fagyérzékeny.
Nőnemű, rendszeresen terem, a termés sokáig
rajta marad.
Felhasználása: sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Brabant
Brabant tuja
Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos
koronájú, közepes növekedési erélyű
Levél: világoszöld pikkelylevél, télen
kissé megbarnul
Közepes vízigényű, napos vagy
félárnyékos fekvést kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan
sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Columna
Oszlopos tuja
Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú,
közepes növekedési erélyű
Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé
megbarnul
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan
sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis
Danica
Törpe gömbtuja
Alakja: 50-60cm magas, lapított
gömb alakú, lassú növekedésű
Levél: világoszöld pikkelylevél,
télen kissé megbarnul
Közepes vízigényű, napos vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása:
sírokra,
sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Europe Gold
Sárga oszlopos tuja
Alakja: 3-5m magas, közepes növekedési erélyű
örökzöld, koronája kúpos
Levél:
fiatalon
aranysárgák,
kásőbb
halványzöldek
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli
Felhasználása: szoliterként és csoportokban
színfoltképzésre.

Thuja occidentalis Globosa
Gömbtuja
Alakja: 1-2m magas, lassú növekedésű,
koronája gömb alakú
Levél: zöld pikkelylevél, mely télen
kissé megbarnul
Közepes
vízigényű,
napos
vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe,
szoliterként.

Thuja occidentalis Golden
Globe
Sárga gömbtuja
Alakja: 0,5-1m magas, lassú növekedésű,
koronája gömb alakú
Levél: zöldessárga pikkelylevél
Közepes
vízigényű,
napos
vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe,
szoliterként.

Thuja occidentalis Holmtsrup
Tuja
Alakja: 3-4m magas, zárt, sűrű ágú, keskeny kúp
koronájú
Levél: élénkzöld pikkelylevél, mely télen kissé
bebarnul
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli
Felhasználása:
sírokra,
sziklakertekbe,
szoliterként.

Thuja occidentalis
Kobold
Törpe gömbtuja
Alakja: 50cm magas, lassú
növekedésű, koronája félgömb,
gömb alakú
Levél: sötétzöld pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása:
sírokra,
sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Little
Champion
Gömbtuja
Alakja: 50cm magas, lassú
növekedésű, koronája gömb alakú
Levél: zöld pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása:
sírokra,
sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Pyramidalis
Compacta
Tuja
Alakja: 4-6m magas, közepes növekedési erélyű,
karcsú kúpos koronájú
Levél: világoszöld pikkelylevél, m ely télen kissé
bebarnul
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést
kedveli
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Lori
Tuja

Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos
koronájú, közepes növekedési erélyű
Levél: világoszöld pikkelylevél, télen
kissé megbarnul
Közepes
vízigényű,
napos
vagy
félárnyékos fekvést kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan
sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Rheingold
Sárga tuja
Alakja: 2-3m magas, széles, kúpos koronájú
Levél: aranysárga pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként,
szoliterként.

Thuja occidentalis Smaragd
Smaragd tuja
Alakja: 4-6m magas, oszlopos kornájú
Levél: fénylő sötétzöld pikkelylevél, mely télen is
megőrzi színét
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli.
Felhasználása: nyíratlan sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Sunkist
Sárga tuja
Alakja: 3-5m magas, széles kúp koronájú
Levél: pikkelylevele fakadáskor sárga, később
zöldessárga, télen pedig bronzos árnyalatú
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe,
szoliterként.

Thuja occidentalis Stolwijk
Tuja
Alakja: 4-6m magas, közepes növekedési erélyű,
széles kúp koronájú
Levél: világoszöld pikkelylevél, kihajtáskor fehér
hajtásvégekkel
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést
kedveli
Felhasználása: szoliterként és csoportokba
egyaránt.

Thuja occidentalis Tiy
Tim
Törpe gömbtuja
Alakja: 50cm magas, lassú
növekedésű,
koronája
lapítot
félgömb, gömb alakú
Levél: zöld pikkelylevél, mely télen
kicsit megbarnul
Közepes vízigényű, napos vagy
félárnyékos fekvést kedveli
Felhasználása:
sírokra,
sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Wagneri
Tuja
Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú,
közepes növekedési erélyű
Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé
megbarnul
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan
sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Yellow Ribbon
Sárga tuja
Alakja: 2-4m magas, karcsú kúp koronájú
Levél: zöldessárga pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli. Meszes talajon is megél.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként,
szoliterként.

Thuja orientalis Aurea Nana
Sárga tuja
Alakja: 1,5-2m magas, kissé szabálytalan kúpos
koronájú
Levél: zöldessárga pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos
fekvést kedveli. Meszes talajon is megél.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként,
szoliterként.

Thuja plicata Atrovirens
Óriás tuja
Alakja: 10-15m magasra növő, kúp koronájú
Levél: sötétzöld, illatos pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést
kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként,
szoliterként.

Thuja plicata Aurea
Sárga óriás tuja
Alakja: 10-15m magasra növő, kúp koronájú
Levél: sötétzöld, illatos pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést
kedveli.
Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként,
szoliterként.

Pinus mugo var. pumilio
Törpefenyő
Alakja: 2-3m magas, alakja lapos,
félgömb vagy széles kúp.
Levele: változó méretű, fiatal tobozai
lilásbarnák, barnára érnek.
Igénye: hazai körülmények között
szinte mindenhol ültethető.
Felhasználása: magról szaporított
növényeket forgalmaznak, melyek
változó tulajdonságúak. Nagyobb
felületek beültetésére, kőedényekbe,
tetőkertekbe ültethető.

