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Tisztelt Vásárlóink!  

Nagy örömünkre szolgál, hogy átnyújthatjuk Önöknek új, 2022. szeptemberi 
katalógusunkat, melyben tájékoztatjuk Önöket kínálatunkról és árainkról.  

Kertészetünkben folyamatosan bővülő választékkal továbbra is díszcserjéket és 
évelő növényeket termesztünk. Az árjegyzékben rövid leírással próbáljuk segíteni 
a megfelelő növények kiválasztását. Mivel a növényeket termesztőedényben 
neveljük, így az év bármely időszakában ültethetőek. Arra fokozottan vigyázunk, 
hogy a növények minősége megfelelő legyen.  

Megrendeléseiket fogadjuk telefonon, e-mail-ben, levélben, vagy személyesen. 
Fizetés az áru átvételekor készpénzben, vagy megegyezés szerint átutalással 
lehetséges. Az ár változtatás jogát fenntartjuk!  

Termesztő telephelyünkön számos, az árjegyzékben nem szereplő növényeket is 
kínálunk kisebb mennyiségben. A növényekkel kapcsolatos kérdéseikre továbbra 
is szívesen válaszolunk személyesen, telefonon, levélben.  

Reméljük, növénykínálatunkkal felkeltettük érdeklődésüket, és hamarosan 
vásárlóink között tudhatjuk Önöket.  

  

Debrecen, 2022. szeptember 4.  

  

  Tisztelettel:  
Fántics kertészet  

  



  



 

Évelők  
  

Aegopodium podagraria „Variegata”  300.-  
Tarka levelű podagrafű   

Felálló szárú, tarackolva terjedő, 20-40 cm magas tarka levelű 
növény. Napon, árnyékban megél. A szárazságot nem szereti. 
Kitűnő talajtakaró.  
  

Alyssum saxatile  300.-  
Szirti ternye  

Zömök termetű, szürkészöld levelű évelő. Élénksárga, illatos 
virágai április-májusban nyílnak nagy tömegben. Sziklakertbe, 
szárazon rakott falakba ültethető.  

  
Androsace sarmentosa  300.-  

Indás gombafű  
5-10 cm magas, ezüstös levelű, tőlevélrózsás évelő. Élénk 
rózsaszín virágai május-júniusban nyílnak. Sziklakertbe 
ültethető. Téli nedvességre érzékeny.  
  

Androsace sempervivoides  300.-  
Kövirózsaszerű gombafű  

5-8 cm magas, örökzöld levelű, tőlevélrózsás évelő. Élénk 
rózsaszín virágai május-júniusban nyílnak. Sziklakertbe 
ültethető.  
  

Anemone sylvestris                                                         400.-  
  Erdei szellőrózsa  

Terjedő tövű, bokros évelő. Fehér virágai április – májusban 
nyílnak. Nedves, meszes talajban érzi jól magát. Szeptemberben 
újra virágzik.  

    



Aquilegia caerulea „Biedermeier”  

Harangláb   
Rövid, 30-40 cm magas virágszárakon nyílnak élénk árnyalatú 
virágai április-májusban. Sziklakertbe, évelőágyba illik.  

  

300.-  

Aquilegia hybrida  
Harangláb   

60-80 cm magas virágszárakon nyílnak hosszú sarkantyús, élénk 
színű virágai április-májusban. Évelőágyba, fák világos 
árnyékába ültethető.  
  

300.-  

Armeria maritima  
Pázsitszegfű   

Párnás növekedésű, keskenylevelű évelő. Virágai halványlilák, 15-
20 cm magas szárakon május-júniusban hozza.  

  

300.-  

Armeria maritima „Alba”  
Pázsitszegfű   

Az előző fajta fehér virágú változata. Egész nyáron virágzik, sokkal 
többet, mint az alapfaj.  
  

250.-  

Aster alpinus  
Havasi gerebcsin  

15-20 cm magas, gyepet alkotó, felálló szárú évelő. Rózsaszín 
vagy ibolyakék, margarétaszerű virágai május-júniusban nyílnak. 
Nagyobb sziklakertbe, évelőágyak előterébe ültethető.  
  

300.-  

Aster dumosus  300.-  
Őszirózsa   

Fehér, rózsaszín, világoskék virágait szeptembertől fagyokig 
hozza 25-30 cm magas szárakon. Igénytelen.  
  

    
  



Astilbe chinensis var. pumila  400.-  
Kínai tollbuga  

Júliustól augusztusig virágzó, 30-40 cm magas lilásrózsaszín 
virágú évelő. Tóparti kiültetésre is alkalmas, vízigényes, 
félárnyékot kedveli.  
  

Astilbe x arendsii Showstar                                    400.-  
Tollbuga  

Bokros növekedésű évelő.pasztel színű virág bugái 30 – 35 cm 
magasak.hűvös, párás félárnyékos részeket kedveli. A száraz 
klímát nem szereti.  
  

Bergenia cordifolia  300.-  
Szívlevelű bőrlevél  

Örökzöld leveleivel díszít napos, árnyékos helyeken is. 30-50 cm 
magas, sokoldalúan használható évelők, rózsaszín virágai tél 
végén nyílnak.  
  

Campanula carpatica                                                        300.- 
Kárpáti harangvirág  

Alacsony, 15-20 cm magas évelő. Június – augusztusban nyílnak 
harang alakú kék virágai. Évelő ágyba, sziklakertbe ültessük.  

  
Campanula cochlearifolia                                                           300.-  

Törpe harangvirág  
 A  kék harang alakú bókoló virágai Június – júliusban 10 -15 cm 
magas szárakon nyílnak. Meszes, sovány talajt szereti. 
Sziklakertek, támfalak növénye.  
  

Campanula glomerata                                                       300.-  
 Csomós harangvirág  

Ibolyakék virágai csomókban 30 – 35 cm magas szárakon 
nyílnak. Napos, meleg, mérsékelten száraz, talajt kedvel.   
Évelő ágyak kedvelt igénytelen növénye.   
  

  



Campanula glomerata Alba  300.-  
Csomós harangvirág  

30-35 cm magas, kissé terjedő tövű évelő. Fehér virágai tömött 
csomókban, nyár elején nyílnak. Nagyobb sziklakertbe, 
évelőágyba ültessük.  
  

Campanula poscharskyana  300.-  
Balkáni harangvirág  

10-20 cm magas, kissé terjedő tövű évelő. Élénkkék virágai egész 
nyáron nyílnak. Nagyobb sziklakertbe, talajtakarónak, évelőágyba 
csoportosan ültessük. Félárnyékos helyet, üde talajt igényel.  
  

Campanula rapunculoides  300.-  
Kányaharangvirág  

70-80 cm magas, felálló szárú évelő. Sötétkék, harang alakú virágai 
hosszú fürtben nyílnak egész nyáron át. Évelőkertbe, vadvirágos 
kertbe illik.  
  

Coreopsis grandiflora „Sunray”  300.-  
Menyecskeszem  

Féltelt, aranysárga virágai júniustól szeptemberig nyílnak, 35-40 
cm magasságban. Napra, félárnyékba ültessük.  
  

Coreopsis rosea „American Dream”  300.-  
Menyecskeszem  

20-25 cm magas, laza habitusú, terjedő tövű évelő. Egész nyáron 
át nyílnak rózsaszínű, kicsi virágai.  

     
Dianthus grationapolitanus Badenia  300.-  

Pünkösdi szegfű  
Párnás gyepet alkotó, 10 – 15 cm magas, igénytelen, ciklámenpiros 
 virágú évelő. Igénytelen, szárazság tűrő sziklakerti növény.  

  

  



Dianthus myrtinervius  300.-  
Mirtuszlevelű szegfű  

Sűrűn gyepes, örökzöld 10 – 15 cm magas évelő. Virágai 10 – 15 
cm magas szárakon nyílnak, sötét rózsaszínűek. Napon, sovány 
talajban érzi jól magát. Sziklakertek, virágágyak növénye.  
  

Dianthus plumarius  300.-  
Tollasszegfű  

25-30 cm magas, párnát alkotó évelő. Illatos, egyszerű virágai május-
júniusban nyílnak. Szegélynek ültetve, évelőágyban nagyon dekoratív. 
Tartós vágott virág.  
  

Dianthus spiculifoliu  
Tűlevelű szegfű  

Tűhegyes leveleivel tömött szőnyeget alkot. Május – júniusban 
nyílnak 20 – 25 cm – es szárakon fehér,rojtos  szírmú  virgai. 
Sziklakertben, napos évelő ágyban érzi jól magát.  
  

300.-  

Dianthus „Whatfield Wisp”  
Törpe szegfű  

Május-júniusban nyílnak rózsaszín virágai 10-15 cm-es szárakon.  

300.-  

Echinacea purpurea „Magnus”  
Kasvirág  

Júliustól hozza rózsaszín virágait 90 cm magas szárakon. Lombja 
kissé pirosas színű.  
  

400.-  

Erica carnea  
Erika  

30-40 cm magas, örökzöld törpe cserje. Ősszel hozza kicsi, 
tömeges virágaikat. Savanyú talajt kedvel. Fehér, piros és 
rózsaszín fajta van.  
  

400.-  



Erigeron alpinus  
Küllőrojt   

20-30 cm magas, igénytelen évelő. Liláskék virágait egész 
nyáron hozza. Évelőágyak előterébe, nagyobb sziklakertekbe, 
talajtakarónak ültethető.  
  

300.-  

Festuca glauca   300.- 
Kék csenkesz   

Keskeny világító kék levelei 15-20 cm hosszúak. Évelő ágyakba, 
napos helyre ültessük. Jól tűri a szárazságot.  
  

Gaillardia x grandiflora „Kobold”  300.-  
Törpe kokárdavirág  

25-30 cm magas, kompakt, bokros évelő. Sárga és piros tarka 
virágai hosszan és gazdagon nyílnak. Évelőágyba, sziklakertbe 
ültethető.  

  
Geranium x cantabrigiense  300.-  

Gólyaorr  
25-30 cm magas, terjedő tövű évelő. Lilásrózsaszín virágai 
májustól júliusig nyílnak. Félárnyékos, tűző naptól védett helyre 
ültessük. Évelőágyba, sírbeültetésre, talajtakarónak kitűnő.  
  

Geranium sanguineum Striatum  400.-  
Piros gólyaorr  

Terjedő tövű, bokrosodó, 10 -15 cm magas, rózsaszín virágú 
évelő. Napos meleg fekvésben, tápanyag szegény talajban érzi jól 
magát.   
  

Geum chiloense  300.-  
Gyömbérgyökér   

40-60 cm magas, piros és sárga virágú évelő. Napos évelőágyba 
ajánljuk.  
  

  



Geum coccineum  300.-  
Skarlátvörös gyömbérgyökér   

25-30 cm magas, narancspiros virágú évelő. Napos, félárnyékos 
évelőágyba, nagyobb foltban ültessük.  
  

Gypsophylla repens „Rosea”  300.-  
Havasi fátyolvirág   

10-15 cm magas, elfekvő szárú évelő. Kicsi, rózsaszín virágai 
május-júliusban nyílnak laza virágzatban. Sziklakertbe, 
támfalakra, tetőkertbe ültethetjük.   

    
Hedera helix  300.-  

Borostyán  
Közismert fényes, örökzöld levelű árnyéki talajtakaró. Jól tűri a 
szárazságot és a városi klímát.  
  

 
Helenium autumnale                                                                   400.-  
Őszi napfényvirág  

Erőteljes növekedésű, 50 – 70 cm magas, felálló szárú évelő. 
Augusztus – októberben nyílnak sárga, narancs, piros virágai. 
Napos,meleg fekvést, tápanyagban gazdag talajt szereti. Évelő 
ágyak háttérnövénye.  
  

Helianthenum Pink Double                                                           400.- 
Napvirág  

Télizöld, bokros, 15 – 20 cm magas, élénkrózsaszín virágú cserje. 
Sziklakertekbe, rézsűkbe való növény.  
  

Helianthenum The Bridge                                                              400.- 
Napvirág  

Télizöld, bokros, 15 -20 cm magas cserje. Nagy fehér virágai 
vannak.  

  

  



Hemerocallis „Stella d’Oro”        450.-  
Törpe sásliliom  

30-35 cm magas évelő sásszerű levelekkel. Kicsi, sárga virágai 
májustól a fagyokig nyílnak. Sziklakertbe, virágágyak előterébe, 
teraszedénybe ültethető.   
  

Hemerocallis fajták  550.-  
Sásliliom   

Erőteljes növekedésű 80-100 cm magas hosszú életű növény. 
Virágai júniustól nyílnak. Jó szerkezetű, üde talajon gyorsan 
terjed. Narancssárga, bordó és citromsárga színben kapható.  

     
Hemerocallis fulva  

Sásliliom   
Erőteljes növekedésű 80-100 cm magas hosszú életű növény. 
Vörösessárga virágai júniustól nyílnak. Jó szerkezetű, üde talajon 
gyorsan terjed.  
  

450.-  

Heuchera micrantha „Palace Purple”  
Bíborlevelű tűzeső   

Bronzos lombszínű, 30 cm magas, dekoratív évelő. Krémszínű 
virágai jelentéktelenek. Közepesen igényes, mutatós növény.  
  

300.-  

Heuchera sanguinea „Leuchtkafer”  
Vérvörös tűzeső   

Nagy zöld levelei felett nyílnak 40 – 50 cm magas szárakon 
skarlátvörös virágai. Napos helyre, félárnyékba ültessük.  
  

300.-  

Hosta fajták  550.-  
Árnyékliliom   

Tarka vagy színes levelű évelők. Szoliternek, talajtakarónak vagy 
szegélyezésre alkalmas. Árnyékba, esetleg félárnyékba ültessük. 
Humuszban gazdag, üde talajt kedvel.  
  
A következő fajtákat forgalmazzuk:  
Amy Elisabeth: alacsony, világoszöld levél, sötétzöld széllel  
Blue Boy: közepes, hamvas kékeszöld levél  



Floradora: alacsony, világos kékeszöld levél  
Golden Tiara: alacsony, sötétzöld levél, sárga széllel  
Halcyon: középmagas, hamvaskék levél  
Lemon Delight:alacsony, keskeny, zöld levél, sárga széllel  
Lemon Lipis: alacsony, sárga, keskeny, hullámos levél  
Minute Man: középmagas, sötétzöld levél, széles fehér széllel  

Richland Gold: középmagas, sárga levél  
Wide Brim: középmagas, középzöld, széles sárga széllel  
Undulata Univittata: zöld levélszél, fehér közép, hullámos  
  

Hypericum olympicum  300.-  
Olimposzi orbáncfű  

20-30 cm magas, heverő szárú örökzöld évelő. Aranysárga, hosszú 
porzójú virágai egész nyáron nyílnak. Sziklakertbe, évelőágyak 
előterébe ültethető.  
  

Iberis gibraltarica                                                                       300.- 
Gibraltári tatárvirág  

Alacsony, 15 -20 cm magas örökzöld cserje. Fehér virágai április – 
májusban nyílnak. Melegkedvelő növény, közepesen száraz, 
meszes talajt szereti.  

Iberis sempervirens  300.-  
Örökzöld tatárvirág   

Alacsony, széles párnát alkotó félcserje. Hófehér virágai április- 
május hónapokban, végálló fürtökben nyílnak. Sziklakertekbe 
ültessük.  
  

Iris sibirica  450.-  
Szibériai nőszirom   

Középmagas, 1 cm széles levelű évelő. Világoskék virágai 
május-júniusban többesével nyílnak. Üde, tápanyagban gazdag 
talajon díszlik.  
  

Lavandula angustifolia                                                                 300.- 
Levendula  

Gömbölyded bokrú, 50 cm magas örökzöld, ezüstös lombú 
cserje. Levendula kék virágai 20 cm nagyságú fürtökben nyílnak. 



Sziklakertekbe, alacsony sövénynek, alkalmas növény. A 
szárazságot jól tűri.  

     
Leucanthemum margaritae  300.-  

Óriás margitvirág   
80-100 cm magas, nyáron virágzó évelő. Sárga közepű, fehér 
szirmú, nagy virágai vágott virágnak is tartósak.  
  

 Leucanthemum margaritae Snow Lady                                        300.- 
Törpe margitvirág  

Alacsony, bokros, 25 – 35 cm magas évelő. Arasznyi szárain 
nagy fehér virágok nyílnak. Napos, tápanyagban gazdag öntözött 
virágágyak növénye.   

  

Liatris spicata  300.-  
Díszcsorba   

Mélylila virágai 50-60 cm magas felálló virágszárakon nyílnak. 
Öntözött körülmények közé való.  

 
Linum perenne  300.-  

Évelő len  
40-50 cm magas, laza bokrot képező évelő. Égszínkék virágai 
egész nyáron át nyílnak. Jó vízáteresztő, sovány talajba, tűző 
napra való.  
  

Lychnis calcedonica                                                                     300.- 
Égőszerelem  

Felálló szárú 60 - 80 cm magas tűzpiros virágú évelő. Közepes 
vízigényű, tápdús talajt kedvelő növény. Évelőágyak háttér 
növénye.  

  

Lychnis viscaria Plena                                                                 300.- 
Balkáni enyvesszegfű  

Kárminrózsaszín virágai május – júniusban 35 – 40 cm-es 
szárakon hozza. Száraz sovány talajon szépen fejlődik. 
Évelőágyba, szegélynek ültessük.  

     



Lysimachia punctata                                                                   450.- 
Pettyegetett lizinka  

Kissé terjedő tövű, 60 – 80 cm magas  jól bokrosodó évelő. Sárga 
virágai a levelek tövében, július – augusztusban nyílnak. 
Évelőágyba, tápdús talajba ültessük.   

  

Lupinus polyphyllus  500.-  
Csillagfürt  

100-120 cm magas, nagyon dekoratív bokros évelő. Virágai hosszú 
virágfürtben nyílnak. Mészben szegény, középkötött talajt igényel. 
Színkeverékben kapható. Öntözött virágágyba ültessük.  

  

Nepeta x faassenii                                                                         300.-  
Kerti macskamenta  

Elágazó szárú, 25 – 30 cm magas kék virágú évelő. Napos, meleg 
helyen érzi jól magát. Sziklakert, évelőágy, szép növénye.  
  

Oenothera fruticosa                                                                     300.- 
Négyszögletes ligetszépe  

Felálló szárú, 40 – 50 cm magas, tőlevélrózsás levelű, sárga 
virágú évelő. Évelőágyba, normál kerti talajba ültessük.  

  
Origanum vulgare „Aurea”  300.-  

Arany oregánó  
30-40 cm magas, sárga levelű, halvány rózsaszín virágú évelő. 
Kitűnő fűszernövény. Sziklakertbe, kőfalra, fűszernövényes 
kertekbe ültethető.  
  

Pachysandra terminalis  300.-  
Japán kövérke  

20-25 cm magas, örökzöld levelű, talajtakaró évelő. Savanyú, 
mészmentes talajt kedvel. Árnyéki gyeppótlónak alkalmas.  

     



Phlox paniculata  
Bugás lángvirág   

Felálló szárú 60-70 cm magas bokrosodó évelő. Tápanyagban 
gazdag, öntözött körülmények között érzi jól magát. Több 
színben kapható.  
  

450.-  

Phlox subulata  
Lángvirág   

Alacsony növekedésű, korán virágzó, edzett, sziklakerti évelő. 
Virágai április-májusban nyílnak. Több színben kapható.  

300.-  

Physostegia virginiana „Alba”  
Fehér gyöngyajak   

80-100 cm magas, kissé terjedő tövű évelő. Fehér virágai 
júniustól szeptemberig nyílnak álfüzérben. Évelőkertek hátterébe, 
falusi kertekbe ültessük. Tartós vágott virág.  
  

300.-  

Physostegia virginiana „Rosea”  
Rózsaszín gyöngyajak   

80-100 cm magas, kissé terjedő tövű évelő. Rózsaszín virágai 
júniustól szeptemberig nyílnak álfüzérben. Évelőkertek hátterébe, 
falusi kertekbe ültessük. Tartós vágott virág.  
  

300.-  

Platycodon grandiflorus  
Léggömbvirág   

40-60 cm magas, nagyon dekoratív évelő. Nagy, liláskék, fehér 
vagy halványrózsaszín, csillag alakú virágai nagy, felfújt 
bimbókból nyílnak június-júliusban. Kitűnő évelőkerti növény.  

300.-  

Polemonium reptans  300.-  
Indás csatavirág  

30-40 cm magas, Kék virágai április-májusban nyílnak. Levelei 
dekoratívak, páfrányszerűek. Üde talajban, félárnyékos 
fekvésben érzi magát legjobban.  
  

  



Potentilla aurea   300.-  
Aranypimpó   

20-30 cm magas, évelőágyakba illő évelő növény. Virágai élénk 
sárgák, nagy tömegben nyílnak egész nyáron.  
  

Potentilla neumanniana  300.-  
Tavaszi pimpó   

10-15 cm magas, évelőágyak előterébe, sziklakertbe illő évelő 
növény. Élénk sárga virágai nagy tömegben nyílnak 
áprilismájusban, majd elszórva egész tenyészidőszakban.  
  

Potentilla nepelensis Miss Willmott                                             300.- 
Nepáli pimpó  

Felemelkedő szárú 30 – 40 cm magas élénkrózsaszín virágú 
évelő. Bármilyen kerti talajban jól érzi magát. Évelőágyba, 
cserjecsoportba ültessük.  
  

Primula  denticulata                                                                    300.-  
Gömbös kankalin  

Tőlevélrózsái között 20 – 30 cm magas szárakon nyílnak lila, 
tömött gömb alakú virágzatai. Félárnyékos, nedves, termékeny 
talajt kedveli.  

  

Prunella grandiflora  300.-  
Nagyvirágú gyíkfű   

Erőteljes növekedésű alacsony évelő. Rózsaszín, lila, fehér színű 
virágai nyáron folyamatosan nyílnak. 20-25 cm magas.  

     
Pulsatilla vulgaris  

Nyugati kökörcsin   
Liláskék virágai tavasszal nyílnak 30 cm-es szárakon. Később 
szőrös termésével díszít. Félárnyékos, mérsékelten száraz talajba 
ültessük.  
  

300.-  



Rudbeckia fulgida „Goldsturm”  
Kúpvirág   

Nagy, aranysárga, sötét közepű virágai 50-60 cm magas szárakon 
nyílik július-szeptemberben.  

  

400.-  

Salvia officinalis  
Orvosi zsálya  

40-60 cm magas, illatos levelű félcserje, régóta ismert gyógy- és 
fűszernövény. Normál kerti talajban, napos fekvésben jól fejlődik. 
Gyógynövénykertbe, nagyobb sziklakertbe, napos rézsűkbe, 
évelőágyba ültethető.  
  

300.-  

Santolina chamaecyparissus  
Ezüstlevelű cipruska  

30-40 cm magas, örökzöld félcserje. Áttelelő, fehéren molyhos 
levelei aromás illatúak. Sárga, gombszerű virágzatai nyáron 
nyílnak. Napsütötte rézsűkre, támfalra ültethető.  
  

300.-  

Saponaria ocymoides  
Gyepes szappanfű  

15-20 cm magas, heverő szárú évelő. Rózsaszín virágai nyár 
elején beborítják az egész növényt. Sziklakertbe, szárazon rakott 
falak réseibe ültetve a legszebb.  
  

300.-  

Sedum „Matrona”  300.-  
Varjúháj   

50-60 cm magas, pozsgás levelei bronzos árnyalatúak. Rózsaszín 
bogernyőben nyíló virágai ősszel nyílnak. Száraz helyre ültessük.  
  

Sedum spectabile „Brillant”  
Pompás varjúháj   

Rózsaszín virágai 30-40 cm magas szárakon, ősszel nyílnak.  
  

300.-  



Sempervivum sp  
Kövirózsa   

Hosszú életű, húsos levelű, tőlevélrózsát alkotó 5-15 cm magas 
növény. Száraz, sovány, talajban, napos fekvésben érzi jól magát.  

  

300.-  

Sisyrinchium angustifolium  
Keskenylevelű sásbokor   

Télizöld sásra emlékeztető 15-20 cm magas évelő. Liláskék, 
középen sárga virágai május-júniusban nyílnak. Jó vízáteresztő, 
talajba ültessük.  
  

300.-  

Solidago „Strahlenkrone”  
Aranyvessző  

50-70 cm magas, felálló szárú évelő. Sárga virágai sűrű bugában 
nyílnak, telt virágai miatt magot nem érlel, ezért nem gyomosít. 
Évelőkertbe, kerti tó partjára ültessük.  
  

300.-  

Teucrium chamaedrys  
Gamandor   

30 cm magas, fényes sötétzöld leveleivel díszítő, talajtakaró 
félcserje. Rózsaszínű virágai nyár végén nyílnak. Gyógynövény.  
  
  

300.-  

Trollius chinensis  400.-  
Kínai zergeboglár   

80-100 cm magas, felálló szárú, értékes évelő. Az aranysárga 
szirmok felett korona alakú mézfejtők vannak. Évelőágyakba 
kitűnő.  

  
Veronica incana  300.-  

Hamvas veronika  
35-50 cm magas, felálló szárú évelő. Sötétkék virágai hosszú, 
gyertyaszerű virágzatban nyílnak egész nyáron az ezüstszürke 
levelek fölött. Jó vízelvezetésű, közepesen termékeny talajt 
kedvel.   



  

Veronica spicata „Rosea”  300.-  
Macskafarkú veronika  

 Rózsaszín virágait 30–35 cm magas füzérekben hozza, május és 
július között. Napra, félárnyékba ültessük.  
  

Vinca minor  300.-  
Kis meténg  

Elfekvő, terjedő tövű évelő. Kék virágai a levélhónaljakban 
nyílnak, április-májusban. Árnyékba, félárnyékba ültessük.  
  

Vinca minor  Atropurpurea                                                           300.-  
Kis meténg     

 Az előző fajta  bíborszínű virágú változata.               
  
Vinca minor Argenteomarginata  
    Kis meténg  

Az előző fajta fehér levélszegélyű változata.  
  

300.-  

Vinca minor Aureomarginata  300.-  
Kis meténg  
      Az előző fajta sárga levélszegélyű változata.  

    

  



Cserjék  
    Növény neve            Méret   Ár  

Caryopteris x clandonensis ’Louis Cornus’  Fk 1,5 l  30/40  600.-  

  Kékszakáll  

Gömbölyded 1-1,5 méter magas, kékeszöld levelű félcserje. Virágai égszínkékek, nyár 
végén, ősz elején nyílnak. Nagyon dekoratív, hosszú virágzású fajta.  

Caryopteris x clandonensis ’Worchester Gold’       C 2 l  30/40  600.-  

  Kékszakáll  

Gömbölyded 1-1,5 méter magas, arany levelű félcserje. Virágai liláskékek, nyár végén, 
ősz elején nyílnak. Nagyon dekoratív fajta.  

Chaenomeles speciosa  C 2 l  30/40  600.-  

  Japánbirs  

1,5-2 m magasra megnövő, szúrós ágú cserje. Rózsaszín virágai tavasszal nyílnak. 
Ősszel érő termései birs illatúak, de ehetetlenek.  

Chaenomeles speciosa ’Youki Gothin’  C 2 l  40/50  600.-  

  Japánbirs, fehér, telt  

1,5-2 m magasra megnövő, szúrós ágú cserje. Fehér, telt virágai tavasszal nyílnak. 
Ősszel érő termései birs illatúak, de ehetetlenek. Szoliter cserjének ültessük.  

Cornus alba ’Sibirica Variegata’  C 2 l  60/80  600.-  

  Tarka levelű som  

1,5-2 m magas, félgömb alakú cserje. Levelei nagyok, zöldek, fehér szegéllyel.  
Vesszői ősztől tavaszig korallpirosak. Cserjecsoportba, szoliternek ültethetjük.   

    
Deutzia gracilis  C 2 l  30/40  600.-  

  Törpe gyöngyvirágcserje  

70-100cm magas, lombhullató cserje. Fehér virágai májusban, nagy tömegben nyílnak. 
Magányosan vagy cserjecsoportba ültessük, nagyon jó nyíratlan jelzősövénynek.  

Deutzia gracilis Nicco  C 1,5 l            20/25       450.-  
       Törpe gyöngyvirágcserje  

30-50cm magas, lombhullató cserje. Rózsaszín virágai májusban, nagy tömegben 
nyílnak. Magányosan vagy cserjecsoportba ültessük, nagyon jó nyíratlan 
jelzősövénynek.  



Deutzia scabra ’Candidissima’  C 2 l  50/60  600.-  

  Gyöngyvirágcserje  

2-2,5m magas, dekoratív cserje. Hófehér, telt virágai júniusban nagy tömegben nyílnak. 
Szoliternek, gyepbe ültetve, vagy cserjecsoportba kitűnő.   

Deutzia scabra ’Pride of Rochester’  C 2 l  40/50  600.-  

  Gyöngyvirágcserje  

2-2,5m magas, dekoratív cserje. Halvány rózsaszín, telt virágai júniusban nagy 
tömegben nyílnak. Szoliternek, gyepbe ültetve, vagy cserjecsoportba kitűnő. Városi 
kiültetésre is alkalmas.  

Euonymus fortunei ,Emerald’n Gold’  Csp 14  20/25          350.-  

  Kúszó kecskerágó  

Talajon elfekvő 30-40 cm magas törpecserje. Levele sárga tarka. Napon, félárnyékban 
szépen fejlődik. Talajtakarónak, edényes növénynek ültethető.  

Euonymus fortunei Emerald Gaety                    Csp 14          20/25           350.-  

      Kúszó kecskerágó  

Talajon elfekvő 30 -50 cm magas törpecserje. Levele örökzöld,1-2cm széles fehéren 
szegett ovális alakú. Napon, félárnyékban ,talajtakarónak és edényes növénynek 
alkalmas.  

    
Erica carnea                                                           Csp 12         10/15           400.-          

Alpesi erika  

Heverőszárú 20 -30 cm magas törpecserje. Virágai tél végén, piros, fehér, rózsaszín 
színben nyílnak. Laza talajba, páráshelyre, félárnyékba való.  

Forsythia x intermedia ’Courtasol’  C 2 l  30/40          500.-  

  Kúszó aranyvessző  

Alacsony, 20-30 cm magas, elfekvő ágrendszerű aranyvessző, virágai kénsárgák. 
Sziklakertekbe, talajtakarónak is ültethető.  

Forsythia x intermedia ,Primulina’  C 2 l   40/60            600.-  

  Aranyvessző  

2-2,5 m magas tömött bokor, sok világossárga virággal. Március végén, április elején, 
nagyon gazdagon virágzik. Szoliternek, csoportcserjének egyaránt kitűnő.  



Forsythia x intermedia ’Weekend’       C 2 l  50/70           600.- 

Aranyvessző  

1-1,5 m magas lombhullató cserje. Március végén, április elején még a levelek kihajtása 
előtt nagy tömegben hozza sötétsárga, kerek szirmú virágait. Szoliternek, csoportba 
ültetve egyaránt kitűnő. Városi kiültetésre is alkalmas.  

Forsythia viridissima ’Weber’s Bronx’      C 2 l  20/30  600.-

Aranyvessző  

50-60 cm magas, felálló ágú cserje. Citromsárga virágai a levelek megjelenése előtt, 
nagy tömegben nyílnak. Talajtakarónak, sziklakertbe ültethetjük.   

Genista tinctoria  C 2 l         40/60         600.-  
     Festő rekettye  

Felfelé álló 1 m magas cserje. Virágai  aranysárgák, május – júliusban nyílnak. Napos, 
meleg, mérsékelten száraz helyre ültessük.  

Hedera helix  Csp8x8          30/40  250.-  
   Közönséges borostyán  

Léggyökerekkel felkapaszkodó örökzöld cserje. Kiváló árnyéki talajtakaró. Tápdús, 
humuszos talajban érzi jól magát.  

Hibiscus syriacus  fajták  C 2 l  40/60  600.-  

   Májvacserje                                                          

Felfelé törekvő ágú cserje. Tölcsér alakú virágai július – augusztusban nyílnak. Napos, 
meleg helyet szereti. Egyesével, csoportosan, sövénynek ültethető.   

Az alábbi fajták kaphatók :  
Ardens     lila , telt  
Carneus Plenus   sötétrózsaszín, telt  
Duc de Brabant   rózsaszín, telt  
Hamabo    fehér, rózsaszíncirmos szimpla 
Jeanne d Arc    fehér , telt  
Leopoldii    fehér, rózsaszíncírmos , telt  
Woodbridge    rubintpiros , szimpla  

 
Hydrangea arborescens ’Sterilis’  C 2 l  40/60  1200.-  

  Cserjés hortenzia  

1-1,5m magas, sűrű ágú cserje. Fehér, 20-25cm átmérőjű, gömb alakú virágzatai 
júliustól szeptemberig nyílnak. Nedves talajt, napos, félárnyékos, árnyékos helyet 
kedvel.  

  



Hydrangea macrophylla  C 3 l  30/40  1500.-  

  Kerti hortenzia  
1-1,5m magas, gyéren ágas cserje. 20-25cm átmérőjű, gömb vagy tányér alakú 
virágzatai júniustól augusztusig nyílnak. Nedves, savanyú talajt, félárnyékos, árnyékos 
helyet kedvel. Több színben forgalmazzuk.  

Hydrangea paniculata  C 2 l  30/40  1200.-  

    Bugás hortenzia                                                                                    

 Augusztus – októberben nyílnak kúpos 25-30 cm nagyságú fehér virágzatai. A 1,5 - 2 
méter magas növények árnyékos félárnyékos helyen érzik jól magukat.  

Hydrangea paniculata Pink Daimond                    C 2 l           30/40        1200.-  
  Bugás hortenzia  

1-1,5m magas, sűrű ágú cserje. 20-25 cm hosszú, kúp alakú virágzatai júliustól 
szeptemberig fehéren nyílnak, majd rózsaszínbe váltanak. Nedves talajt, napos, 
félárnyékos helyet kedvel.  

Kerria japonica ’Pleniflora’  C 2 l  40/60         600.-  

  Boglárkacserje  

1,5-2 m magas, zöld vesszőjű cserje. Telt, aranysárga virágai nagy tömegben nyílnak 
tavasz végén, nyár elején. Szoliterként vagy cserjecsoportba ültethető.  

Kolkwitzia amabilis  C 2 l  40/60         600.-  

  Viráglonc  

2-3 m magas, nagyon dekoratív cserje. Halvány rózsaszín virágai május-júniusban 
dúsan nyílnak. Napos helyen, jó talajban a legszebb, de a szárazságot is bírja.  

Lonicera nitida Maigrün  Csp 12  20/30  350.-  

     Mirtuszlonc  

Elterülő növésű 50-60 cm magas sűrű ágú fényeszöld levelű örökzöld cserje. Edzett 
ellenálló fajta. Kiváló talajtakaró.  

Lonicera nitida ’Lemon Beauty’  Fk 1 l  20/30  350.-  

  Tarkalevelű mirtuszlonc  

30-50 cm magas, sűrű ágú cserje. Apró, zöld levelei széle sárga. Alacsony sövénynek, 
cserjecsoportba, sziklakertbe ültessük.  

Pachysandra terminalis  Csp 11x11  20/25  300.-  

     Japán kövérke  

Örökzöld levelű kúszó gyöktörzsű 20cm magas árnyéki gyeppótló. Fehér virágfüzérei 
áprilisban nyílnak. Idővel egybefüggő zöld szőnyeget alkot.   



Perovskia atriplicifolia  C 2 l  30/60  600.-  

    Kék sudárzsálya  

Az egész növény fehéren nemezes,1- 1,5 m magas, illatos. Világoskék virágai augusztus 
– szeptemberben nyílnak. Edényes növénynek és cserjecsoportba ültessük.  

Philadelphus Belle Etoile  C 2 l  40/60  500.-  

           Jezsámen  

Közepes méretű, 1,5 m magas cserje. Nagyméretű virágai fehérek, liláspiros torkúak, 
illatosak, június- júliusban nyílnak. Igénytelen növény. Napra, félárnyékba ültessük.  
 

Philadelphus x lemoinei ’Erectus’  C 2 l  

  Törpe jezsámen  

30/40  600.-

1m  magas,  sűrű  ágú  cserje.  Júniusban  nyíló  virágai  
Cserjecsoportba, alacsony sövénynek ültethető.  

fehérek,  illatosak. 

Physocarpus opulifolius Atropurpurea                   C 2 l  30/40            600.- 

        Bordó levelű  hólyavessző   C 3 l   
Gyorsan növő, 2- 3 m magas bordó levelű cserje. Gyenge talajon is szépen díszlik 
értékes takaró és sövény növény.  

    
Physocarpus opulifolius ’Luteus’  

  Sárgalevelű hólyagvessző  

 C 2 l  40/60  600.- 

1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Levelei kihajtáskor sárgák, később sárgászöldek. 
Sötét, vagy színes lombú cserjék társaságában jól mutat.  

Potentilla fruticosa ’Elisabeth’            Fk 1,5 l  30/40           500.-  

        Cserjés pimpó  

30-35 cm magas, lassú növekedésű cserje. Világossárga virágai májustól szeptemberig 
folyamatosan nyílnak. Az egyik legszárazságtűrőbb fajta. Talajtakarónak, alacsony 
jelzősövénynek alkalmas.  

Potentilla fruticosa ’Kobold’                          Csp 12x12        20/30            500.- 

          Cserjés pimpó  

30-35 cm magas, lassú növekedésű cserje. Élénksárga virágai májustól szeptemberig 
folyamatosan nyílnak. Az egyik legalacsonyabb sárga fajta. Talajtakarónak, alacsony 
jelzősövénynek alkalmas.  

  



Potentilla fruticosa ’Marrob’  C 1,5 l  20/30  500.-  

  Piros cserjés pimpó  

30-40 cm magas, felálló növekedésű cserje. Piros virágai májustól szeptemberig 
folyamatosan nyílnak. Az egyik legszebb piros fajta. Talajtakarónak, alacsony 
jelzősövénynek alkalmas.  

Potentilla fruticosa ’Rosea’  Fk 1,5 l  40/50  500.-  

  Rózsaszín cserjés pimpó  

50-60 cm magas, felálló növekedésű cserje. Rózsaszín virágai májustól szeptemberig 
folyamatosan nyílnak. Az egyik legszebb rózsaszín fajta. Talajtakarónak, alacsony 
jelzősövénynek alkalmas.  

Prunus laurocerasus  C 2 l  40/60         1200.-  

  Babérmeggy  

1,5-2 m magas, örökzöld levelű cserje. Nagy, sötétzöld levelei babérszerűek, kemények. 
Fehér virágai tavasszal nyílnak 10 cm-es fürtökben. Mélyrétegű, tápdús talajt, 
fagyzugos, huzatos helytől mentes helyre ültessük.  

    
Rosa Easy Cover  C1,5 l     20-30        550.-  

        Törpe rózsa  

Lassú növekedésű, sűrű hajtásrendszerű fajta. Félig telt sötétrózsaszínű virágai 
folyamatosan nyílnak.  

Rosa The Fairy  C 1,5 l  30-40        550.-  

  Talajtakaró rózsa  

Dúsan elágazó, 30-40 cm magas, 70-80 cm átmérőjű cserje.  2-3 cm-es virágai világos 
rózsaszínűek, nagy tömegben nyílnak, jól öntisztulók. Kis csoportokba, nagyobb 
ágyásokba ültethetjük.  
Sorbaris sorbifolia  

            Tollasgyöngyvessző  

C 3 l  40-60  450.- 

Mereven felálló ágú, nagy foltot alkotó 2m magas élénkzöld, szárnyalt levelű cserje. 
Virágzata 25-30 cm – es fehér fürtökben június- augusztusban nyílik. Nedves területek 
ültetésére ajánlott.  

Syringa meyeri Palibin  C 2 l  25/30          600.-  

      Törpe orgona  

Apró levelű, 1 – 1,5 m magas kompekt cserje. Illatos, halvány lila virágai júniusban 
nyílnak. Igénytelen, kővályúba, sziklakertbe, alacsony sövénynek ültethető fajta.  



Syringa vulgaris  fajták  C 2 l  30/40            800.-  

   Kerti orgona  

Igénytelen, 2 – 3 m magas cserje. Takaró cserjének, sövénynek alkalmas.  A növények 
dugványozással vannak szaporítva, így az “elfajulás” veszélye nem áll fenn.  

Az alábbi fajták vásárolhatók nálunk:  

Andanken an Ludwig Spath          szimpla, sötét bíborpiros  

Charles Joly                                          telt,  sötét lilásvörös  

Mme Lemoine                                      telt ,hófehér  

Sensation                                               szimpla, lila, fehér széllel    

    
Spiraea betulifolia  Fk 1,5 l  20/30         400.-  

  Nyírlevelű gyöngyvessző  

0,5-1 m magas, sűrű ágú cserje. Fehér virágai 3-6 cm széles virágzatban nyílnak. 
Nagyobb sziklakertbe, alacsony cserjecsoportba, vagy évelők társaságába ültessük.  

Spiraea x cinerea ’Grefsheim’  C 2 l  40/60         600.-  

  Hamvas gyöngyvessző  

1-1,5 m magas, íves vesszőjű cserje. Hófehér virágai kora tavasszal az éves vesszők 
teljes hosszában, nagyon gazdagon nyílnak.  

Spiraea japonica ,Anthony Waterer’   Csp 12  20/30  400.-  

Japán gyöngyvessző  

Alacsony, 60-70 cm magas felálló vesszőjű cserje. Kárminpiros sátorvirágzatai júliustól 
díszítik a növényt. Tápdús talajba, talajtakarónak, alacsony cserjefoltnak használjuk.  

Spiraea japonica ,Golden Princess’     Csp14  20/30  400.-   

       Japán gyöngyvessző  

30-40 cm magas, sárga levelű lombhullató cserje. Halványrózsaszín virágai júniustól 
szeptemberig folyamatosan nyílnak. Talajtakarónak, jelzősövénynek ültessük. Városi 
kiültetésre is alkalmas.  

Spiraea japonica ,Goldflame’  Csp14  40/50  500.-  

  Japán gyöngyvessző  

60-70 cm magas, narancssárga levelű lombhullató cserje. Sötétrózsaszín virágai 
júniustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Talajtakarónak, jelzősövénynek ültessük. 
Városi kiültetésre is alkalmas.  



Spiraea japonica ,Japanese Dwarf’    Csp14  10/15  500.-   

        Japán gyöngyvessző  

10-15 cm magas, gömbölyded, lombhullató cserje. Halványrózsaszín virágai júniustól 
szeptemberig folyamatosan nyílnak. Talajtakarónak, sziklakertbe ültessük.   

    
Spiraea japonica ,Shirobana’  Csp12  30/50  500.-  

  Tarkavirágú japán gyöngyvessző  

60-70 cm magas, közepes növekedési erélyű, lombhullató cserje. Különlegessége, hogy 
egyazon növényen fehér és rózsaszín virágzatok vegyesen fordulnak elő. 
Talajtakarónak, jelzősövénynek ültessük.   

Spiraea prunifolia  C 2 l  30/40  600.-  

  Kökénylevelű gyöngyvessző  

2-2,5 m magas cserje. Levele sárgásfehéren szegélyezett. Rózsaszín, harang alakú 
virágai május-júniusban nyílnak. Üde kerti talajt kedvel. Kitűnő szoliter vagy 
csoportcserje.  

Symphoricarpos orbiculatus ’Variegatus’  Csp 2 l  30/50  500.-  

 Tarkalevelű korallbogyó  

80-100 cm magas, felálló, majd ívesen lehajló cserje. 1-3 cm-es levelei aranysárgán 
tarka. Gömbös, liláspiros termése tavaszig megmarad. Színes cserjecsoportok 
kialakítására, talajtakarónak alkalmas. Városi klímát jól tűri.  

Viburnum x burkwoodii  C 2 l  30/40  700.-  

       Tavaszi bangita  

Laza ágú, 1 – 2 m magas télizöld cserje. Virága kinyílva fehér, erős illatú. Tápdús talajt, 
félárnyékot kedvel. Egyesével, vagy csoportosan, védett fekvésbe ültessük.         

Viburnum opulus ’Compactum’  C 2 l  40/50  600.-  

  Törpe kányabangita  

80-100 cm magas, sűrű ágú, lombhullató cserje. Fehér, tányéros virágzatai 
májusjúniusban nyílnak, piros termései sokáig a bokron maradnak. Nedves, tápdús 
talajt, napos, félárnyékos helyet kedvel.  

Viburnum opulus ’Park Harvest’  C 2 l  50/60  600.-  

  Sárgalevelű kányabangita  

80-100 cm magas, sárga lombú lombhullató cserje. Fehér, tányéros virágzatai 
májusjúniusban nyílnak, piros termései sokáig a bokron maradnak. Nedves, tápdús 
talajt, félárnyékos helyet kedvel.  

  



Viburnum opulus Roseum  C 2 l  40/60  600.-  

       Labdarózsa  

Nagy, 3 – 4 m magas cserje. A hófehér gömb alakú virágzatok május – júniusban 
nyílnak. Üde, humuszos talajban jól érzi magát.  

Weigela Bristol Ruby  C 2 l  40/60  600.-  

   Piros virágú rózsalonc  

Nagy növekedésű, 2- 3 m magas növény. Virágai sötétpirosak, május – júniusban 
nyílnak. Őszi utóvirágzása is jelentős. Cserje csoportba, vagy szoliternek ültessük.  

Weigela florida ,Variegata’     C 2 l   40/50  600.-  

         Rózsalonc  

Nagy növésű 2-2,5 méter magas cserje. Levele sárgásfehéren szegélyezett. Rózsaszín, 
harang alakú virágai május-júniusban nyílnak. Üde kerti talajt kedveli. Mészre kissé 
érzékeny.  

Weigela ,Le Printemps’  Fk 2 l  50/70  600.-  

  Rózsalonc  

2-2,5 m magas. Rózsaszín virágai május júniusban nyílnak. Száraz viszonyok között 
hamar elvénül, jó mezofita helyen könnyen regenerálódik, hosszú életű növény lesz.  

Weigela ,Nana Purpurea’  C 2 l  30/40  600.-  

  Rózsalonc  

0,8-1 m magas cserje. Levelei bíborvörösek. Lilásrózsaszín, harang alakú virágai 
május-júniusban nyílnak. Üde kerti talajt kedvel. Kitűnő szoliter vagy csoportcserje.  

Weigela ,Snowflake’  C 2 l  50/60  600.-  

  Rózsalonc  

1,5-2 m magas cserje. Hófehér, nagy, harang alakú virágai május-júniusban nyílnak. 
Üde kerti talajt kedvel. Kitűnő szoliter vagy csoportcserje.  

    
Weigela Red Prince  C 2 l  40/60  500.-  

     Piros virágú rózsalonc  

Széles bokrú, bókoló ágú, 1,5 – 2 m magas cserje. Május – júniusban nagy tömegben 
jelennek meg tölcsér alakú, sötétpiros virágai. Kitűnő szoliter és csoportcserje.  

Weigela Pink Princess  C 2 l  40/60  600.-  

    Rózsalonc  

Széles bokrú, 1,5 m magas cserje. Április – májusban nyílnak rózsaszín, tölcséres 
virágai. Nagyon jó szoliter és takaró növény.  



*** Jegyzetek *** 
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