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 Yeni kataloğumuzun sayfalarına hoş geldiniz
 Önümüzdeki yeni sezon için sunduğumuz teklifleri keşfetmek için 
ayırdığınız zaman için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum.
 Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu karmaşık duruma rağmen, henüz 
sona eren sezonu iyi satış sonuçlarıyla kendinden emin ve rahat bir şekilde, 
içimizdeki o her zamanki sorumluluk ve yaratıcılık ile büyüme arzusu ile hayat 
bulan duygularla selamlıyoruz.
 Avrupa fidanlık üretim ortamının aksine üretimi artırmak ve işbirlikçilerimizin 
hizmetlerini ve refahını artırmak için son yıllarda yaptığımız önemli yatırımları 
ödüllendirdikleri için müşterilerimize teşekkür ederiz.
 Son 24 ila 48 saat içerisinde yapılan siparişlerin yükleme hazırlıklarının 
yapıldığı 10.000 mg kapalı ve son yeniliklerle donanmış yeni platform geçtiğimiz 
bahardan itibaren faaliyete geçmiştir. Bu platform, hassas ve kritik nakliye 
aşamasının süreçlerini optimize etmemize ve böylece, atmosferik etkenlerden 
korunan, işlevsel, güvenli bir ortamda çalışarak giderek daha da yoğunlaşan 
yüksek sezon günlerinde mükemmel zamanlamayı korumamızda büyük katkı 
sağladı.
 Rahat, konforlu ve iş yükü dostu çalışma alanlarının, bir firma içerisinde 
farklı çalışma ekipleri arasındaki verimli etkileşimler yoluyla çalışanların 
motivasyonunu, üretkenliği ve yaratıcılığı arttırma ve geliştirme gücüne sahip 
olduğuna her zaman inandık.
 Firmamızın nesilden nesile aktarılan ve mesleğimize duyduğumuz 
sevgi ile beslenen bakış açısı yeşil vereni keşfetme ve gelecek senaryoları 
tahmin etme hırsı ile desteklenen bir yaşam şekildir. Bu yolda yürümeye devam 
etme konusunda, sizlerden gelen uyarı ve önerilerin sayesinde bir kez daha 
onaylanarak, kararlıyız.
 Herkese iyi bir satış sezonu diliyorum.

öngörmek
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kaynak
 Bioçeşitliliği destekliyor, toprağın bakirliğini koruyoruz ve döngüsel 

bir sistem aracılığı ile üretimlerimizde sürdürülebilirlik tekniklerini uyguluyoruz. 

Bunların yanı sıra:

• Su kaynaklarının yönetimi: sulama sistemlerimiz genleşme tanklarında 

edilmeyen tahliye edilen suyun %95’inden fazlasını toplarken bu durum bize 

sulamada total bir özerklik sağlar

• Yeşil atıkların ve odunsu materyallerin enerji üretimi veya bitki kökleri veya 

toprakları için saksı toprağı olarak geri dönüşümü

• Yeni saksıları oluşturmak için üretim sistemine yeniden dahil olan plastik 

saksıların geri dönüşümü

• Yabani otların büyümesini engelleyen odun artığı granülleri dayalı doğal 

malç

• Fidanlık direkleri olarak kullanılan kestane ağaçlarının gövdeleri.

 İşimiz, yaşadığımız dünyanın doğal kaynaklarıyla ayrılmaz bir şekilde 

bağlantılıdır; bu durumun sürdürülürmüşüm bizim için zorunlu bir konudur.
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 Tüm Toskana’da olduğu gibi Pistoia’da da tarih silinmez ve eşsiz sanatsal 
tanıklıklar bırakmıştır. İşte bizi doğal olarak güzellik ve uyum aramaya teşvik 
eden bir senaryoya dalmış karargahımız.

 Bölgemizin coğrafi ve çevresel özellikleri, çok yüksek profesyonel 
seviye ve teknik yeniliklerin hızla yayılması sayesinde yıllar içinde hem kalite 
hem de çeşitlilik açısından mükemmel bir üretime dönüşen fidanlıkların gelişimini 
desteklemiştir.

 Ayrıca, Adriyatik’te, Grosseto, Prato ve Pescia’da çeşitli İtalyan 
belediyelerinde ve bölgelerinde, gelişimleri için en uygun pedo-iklim koşullarını 
bulan üretim hatlarının yetiştirilmesinde uzmanlaşmış üretim tesislerimiz 
bulunmaktadır.

pistoia
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202219871938

20 Ha

Vannino 
Vannucci Sr

260Ha

Moreno 
Vannucci

590Ha

Vannino
Vannucci Jr

aileden gelen 
dna

 Işine tutku, büyümeye yönelim, geleceğe yönelik iddialı bir vizyon, bölge 
ve toplulukla güçlü bağ, insan kaynaklarının geliştirilmesi; Vannino Vannucci, 
büyükbabası ve babası tarafından aktarılan sağlam aile değerlerini benimseyen 
Vannucci Piante’yi başarıyla yönetiyor.

 Bilginin sermayeleştirilmesi bugün kendini değerleri üstlenmenin yanı sıra 
onların değişimlerini öngörmek için yenilemeyle kendini ifade ediyor ve çevresel 
düzeyde sosyal ve ekonomik olarak sorumlu ve sürdürülebilir bir planlama 
gerektiriyor.
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 Her mevsimde eksiksiz bir ürün yelpazesi oluşturmak, sonraki yıllarda 
her bir üretim hattının devamlılığını homojen bir kalitede ve kapsamlı bir 
miktarda sağlamak: Bu, üretim ve Ar-Ge ekibimize emanet edilen iyi bir üretim 
planlamasının sonucudur.

 Her geçen günkü büyüme oranlarımız ve ürün çeşitliliğimizin zenginliği 
düşünüldüğünde, farklı üretim döngülerinin süresini ve uzun vadede hammaddenin 
mevcudiyetini hesaba katması gereken karmaşık bir görev. Gelişmiş teknik 
beceriler, yerel, ulusal ve Avrupa üretim ortamı hakkında derinlemesine bilgi ve 
çevre düzenlemesinde gelecekteki eğilimleri tahmin etme becerisi gerektirmekte.

programlama
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72h

VANNUCCI  PIANTE

PARIS

48h

BERLIN

72h MADRID

72h

WARSAW

WIEN

24h

LONDON

72h

CENTRAL STATION

 Şubat ortası ile Mayıs ortası arasında, Paskalya tatillerinden önceki 
dört haftada yoğunlaşan bir zirve ile yıllık ciromuzun %60’ından fazlasını elde 
ediyoruz. Bu dönemde, çeşitli üretim tesislerinden lojistik merkezimize akan 
ürünlerin hacmi muazzamdır; Geçen baharda tamamlanan yeni terminal, 
dağıtımımızın ekseni haline geldi, geniş alanlar, forkliftlerin kolay sirkülasyonunu 
ve çeşitli siparişlerin optimum şekilde bölünmesini sağlayarak, çalışma 
döngülerinin verimliliğini ve kalite kontrolünü hayata geçirdi.

 Altyapılarımız, personelimizin deneyimi ve önde gelen nakliye 
operatörleri ile konsolide ortaklıklar, ihracat yaptığımız 60 ülkenin her biri 
için yılın herhangi bir zamanında zaman faktörünü etkin ve güvenli bir şekilde 
yönetmemizi sağlıyor.

dakiklik
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 Doğruluk, şeffaflık ve müşteri odaklılık, satış ekiplerimize her muhatabı 
dinlemeye ve ona özel ihtiyaçlarında destek olmaya rehberlik eden değerlerdir. 
Günlük bilgi alışverişleri, tüm şirket departmanları ile paylaşılan analizler haline 
gelir ve hem üretim hem de hizmet açısından stratejik seçimleri yönlendirmek için 
gereklidir.

 Bununla birlikte, müşteri hizmetleri aracılığıyla değer yaratmak, 
stratejiden daha fazlasıdır: bu, kurumumun adeta kültürüdür.

 Ortaya çıkan empatik, sadık ve kalıcı ilişkiler ve motivasyonumuzu ve bu 
mesleğe karşı sevgimizi besler.

destek



22 23

 Satış sorumlularımız, her şeyden önce, müşterilerini her zaman güncel 
tutmak kalite, mevcudiyet, üretim durumunu kontrol ettikleri tesislerle temas 
halinde olan, çalışmalarının çoğunu yapmaya devam ettikleri alanda tam 
anlamıyla eğitim almış her şeyden önce yetkin teknisyenlerdir.

 Ürünlerle ilgili görsel ve gerçek zamanlı iletişim artık çok önemli:
• Satış fidanlıklarında ziyaretçi sayısını yüksek tutabilmek için mevsimselliği takip 

etmesi ve bitkileri en güzel anlarında sergilemesi gereken bahçe merkezleri 
için, erken açan çiçeklerimizin, yapraklanmaların ve meyvelerimizin 
Kuzey bölgelerinde beklenmedik bir yeniliği temsil ettiğini de göz önünde 
bulundurarak.

• Nesnel unsurlara daha çok ihtiyaç duyan peyzajda farklı çeşit veya ölçü 
seçeneklerinin hedeflenen uygulamalarda doğru değerlendirmeleri ve 
karşılaştırılmaları yapabilmeleri için.

 O anın en çekici ürününe odaklanan video konferanslar, sanal ziyaretler, 
temalı ve periyodik yapılan teklifler bu ihtiyaçları cevaplamada bizim elimizdeki 
enstrümanlarımız.

 Dijital geçiş şimdi kendini tamamlamış olsa da, bu sezon sayısız 
ziyaretçimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

size yakın
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 Bugün kendimizi sürekli ve hızlı bir evrim içinde çok farklı bağlamda 
faaliyet gösterirken buluyoruz. Bu senaryonun karmaşıklığı, kültürümüzü yeniden 
doğrulamamıza ve kendimizi tanıdığımız ve paylaştığımız değerler dizisini, hem 
içeride hem de dışarıda üstlendiğimiz sorumluluklarla birlikte net bir şekilde 
tanımlamamıza neden oldu.

 Faaliyet gösterdiğimiz çevresel ve etik-sosyal sertifikalar, gönüllü bitki 
sağlığı öz gözetim protokolüne bağlılık, çalışma şeklimize kanıt ve meşruiyet 
sağlar ve tüm prosedürlerimizde benimsenen ilkeleri ve iyi uygulamaları şeffaf 
bir şekilde açıklamanın bir yoludur.

sorumluluk

Vannucci Piante, etik kurallarını 
günlük prosedürlerinde uygular 

ve en yüksek çevre sertifikalarıyla 
çalışır.
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590
ha

260
ha

275
ha

55
ha

Fidanlıklarımız, toplam 590 hektarlık 79 üretim sahasına yayılmıştır ve aşağıdaki 
bölümlere ayrılmıştır:

 _ 260 yerde üretim fidanlığı
 _ 275 hektar saksılı fidanlık
 _ 55 hektar kapalı alan üretim

 Gelecek sezondan itibaren, Ferruccia fidanlığımızın son dilimini temsil 
eden ve tamamen son iki yılda Avrupa düzeyinde üretim açığından en çok zarar 
gören kategorilerden birine ayrılmış olan 5 hektarlık daha üretim mevcut olacak: 
yüksekten dallı, orta boy ağaçlar.

 Peyzajın sayısız talebini karşılamak için pazarın en çok talep ettiği türleri 
tercih ettik.

yayılım
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 Genç bitkilerden hazır efekt örneklerine kadar çok çeşitli boyutlarda 
mevcut olan 3000’den fazla tür ve çeşit içermektedir.

 Ağaçlar, çalılar, meyve bitkileri, ibreliler, otsu bitkiler, Akdeniz bitkileri, 
palmiyeler, su bitkileri, sukulentler, bonsai, topiary, bitki dünyasının gerçek bir 
zenginliğini temsil ettiği kanıtlanmış tüm klasik türler ve yeniliklerin hepsini burada 
bulabilirsiniz. Böylesine geniş ve güncel bir ürün yelpazesi, farklı iklim ve çevre 
koşullarına sahip ülkelerde bizi tam tedarikçi olarak akredite ediyor.

ürün
yelpazemiz
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 Yeşilin yeniliği bizi büyülüyor, ancak bunu uygulamak için titiz araştırma 
ve deneyim gerekiyor. Büyük ölçekli üretimlerde yeni çeşitler denediğimizde 
veya olağandışı ve orijinal şekiller yarattığımızda, önce müthiş bir hayal gücüne 
sahip olduğunu çok iyi bilerek doğayı şımartmaya çalışırız.

yaratıcılık
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 Sektörümüzün rekabet gücünü ve karlılığını desteklemek için geniş 
anlamda kaliteyi savunmanın bir yolu olarak profesyonellik ve uzmanlaşmaya 
inanıyoruz.

 Hem müşteriler hem de tedarikçilerle tüm profesyonel alışverişlerde 
güvenilir ve kalıcı ortaklıklar, kurallara uyumda hemkifirlik, iyi, verimli pratikler, 
bitki sağlığı ve çevre uygulamalarının paylaşılmasını garanti eden güvenli ve 
kontrollü bir tedarik zinciri oluşturmak için çok önemlidir.

 Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında sektördeki en iyi Avrupa 
şirketlerine sahip olma ayrıcalığına sahibiz ve sadece profesyonel iletişim 
bağlamında ticari gelişim fırsatları aramaya devam etmeye kararlıyız.

takım ağı
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 Gelecekte, bağlılığı ve değişmeyen tutkuyu başarısının kaldıraçları 
yapmaya kararlı, uluslararası fidancılık arenasında hala öncü bir Vannucci 
Piante hayal ediyoruz.

 İnsan kaynaklarının ve iyi ilişkilerin hala en değerli sermaye olduğu, 
teknoloji tarafından desteklenen sürekli ve sorumlu bir büyüme yolu hayal 
ediyoruz.

gelecek
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 Vannucci kalitesi, etkileyici, homojen, sağlıklı, sertifikalı, kontrollü bir 
üretimle sonuçlanan bir dizi unsurun - kaynaklar, altyapılar, bilgi, prosedürler - 
organize ve koordineli sentezidir.

 Önümüzdeki sayfalardan itibaren 2022 sonbaharı - 2023 baharı için 
tekliflerimize genel bir bakış.

üretim
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante2022
nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante
2022nursery
production
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect



70 71

#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiantequalityplants



82 83

#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante
qualityplants
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#vannuccipiante
2022nursery
production
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#vannuccipiante
 qualityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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A’dan Z’ye alfabetik genel koleksiyon:

katalog



105

Abelia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Abelia, Abelya (Caprifoliaceae)
Asya ya da Meksika kökenli zarif yaprakları ve Haziran’da başlayıp Ekim sonuna 
kadar aralıksız açan genç kırmızı tomurcukları için yetiştirilen, herdem ya da 
yarı herdem yeşil (iklime bağlı) çalılar. Boru ve huni formlu çiçekler küçüktür 
ancak çarpıcı salkımlar halinde toplanmışlardır. Çiçeklendikten sonra mor çanak 
yapraklar, uzun bir süre aynı şekilde kalır. Abelialar çok kuru olmayan, normal 
toprakta ve her türlü budamaya dayanıklı olarak yetişir. Hastalık ve parazitlere 
karşı dirençlidirler.

MEVCUT ÇEŞITLER

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 2 AB tv
acfhklqr

◀ 1,50-2 m ▶

x grandiflora
Sarkık yaprakları sayesinde yoğun ve esnek duruş. 2-3 cm boyutunda oval, sivri, sonbaharda mora 
dönüşen koyu ve parlak yeşil renkli yapraklar. Gün batımında daha yoğun olmak üzere hafif kokulu, 
narin pembe renkle kaplı beyaz çiçekler.

x grandiflora ‘Edward Goucher’
Abelia x grandiflora ile aynı özellikte olup çiçekleri mora çalan kırmızı renktedir.

x 'Raspberry Profusion'®
A. 'Edward Goucher' ve A. chinensis arasında kompakt, yuvarlak formlu bir şekle sahip küçük, 
dayanıklı, bir melez çalı. Zarif parlak yeşil yapraklarını kışın neredeyse tamamen kaybeder. Erken 
ve uzun süreli çiçeklenme ile dikkat çeker. yoğun parfümlü, büyük pembe çiçek kümelerinde 
toplanmış, yapraklar düştükten sonra bile bitki üzerinde kalan gösterişli ahududu kırmızısı çanak 
yaprakları ile bütüne çekici bir kromatik canlılık verir.

Abelia mevcut çeşitler - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,00/1,25   36,00
Konik Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
Espalyer LVQ18     51,00

Abelia x grandiflora, çiçekler

Abelia x grandiflora 'Edward Goucher', çiçekler

Çeşitli Abelia üretimlerimiz, Clt.3Abelia x grandiflora, Clt.10 ve Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', yarım gövde, Clt.18
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Abelia

Abelia ‘Confetti’ ‘Conti’ cov., Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

KISMEN YAYILICI VARYETELER

◀ 0
.50

-0.
70

 m
 ▶

z8A 2 AB tv
acefhjqr

◀ 1-1.20 m ▶

‘Confetti’® ‘Conti’ cov.
Yaprakları canlı krem sarısı bordürlü. Çiçekleri x grandiflora’nınkiler gibi.

x grandiflora 'Happy Daydream'®
Küçük bahçeler için ideal bir tür,yuvarlak formlu,kompakt ve gelişimi yavaştır.Düşüksıcaklıklarda 
pembeleşen sarı-yeşil alacalı kalıcı yaprakları ile kışın ilgi çekicidir. Yaprakları bahara doğru yavaş 
yavaş yeni sürgünler ile daha parlak bir hal alırlar. Yazın ise bitkinin tamamı, ekim ayına kadar 
kalan,pembe çiçeklerle kaplanır.

x grandiflora ‘Kaleidoskope’
Dolgun duruş. Kenarları altın sarısı, yeşil yapraklar. Sonbaharda turuncu ve hardal sarısı renk alır.

x grandiflora ‘Prostrata’
Dal yapılanması sürünücü. Yapraklar yeşil, çiçekler beyaz üzeri pembe hareli.

x grandiflora 'Sparkling Silver'®
Beyaz ve açık yeşil alacalı özelliği ile yaprakları çok dekoratiftir. Çiçekleri beyaz. Soğuğa oldukça 
dayanıklıdır.

‘Hopley’
Altın sarısıyla bordürlü, güzel parlak yeşil yapraklar. Sonradan açık pembe harelenen, beyaz, kokulu 
çiçekler.

Neredeyse secde duruşunda Abelia çeşidinin ölçü ve fiyatları, fiyatlar yukarıdadır:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

x grandiflora ‘Compacta’
Dal yapılanması kısmen yayılıcı ve çok yoğun. Yapraklar küçük, çiçekler pembemsi beyaz. Yer örtücü 
olarak kullanmak için oldukça uygun.

Çalı Clt.10     17,50

Abelia x grandiflora 'Hopley', yapraklar

Abelia x grandiflora 'Kaleidoskope', çiçekler ve yapraklar 

Abelia x grandiflora ‘Compacta’, çiçekler Abelia x grandiflora, konik, Clt.30
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Abies

Abies concolor, Clt.35

Abies concolor, Clt.55

Abies concolor, Clt.180

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Abies, Göknar (Pinaceae)

alba (A. pectinata), Ak Göknar
◀ 

15
-2

5 m
 ▶ z4 3 AB

bghmp
◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Alplerde Pirene dağları ormanlarından, Balkan dağları ormanlarına kadar. Önce konik 
formlu, olgunlaştıkça sütun form alan ibreli. Parlak yeşil iğne yaprakların üst yüzünde, bitkiye 
gümüşi renk veren iki beyaz şerit bulunur. İlkbaharda çok gösterişli olmayan çiçekleri, 15 cm’e kadar 
uzanan silindirik kozalaklar izler. Serin iklimler ve verimli topraklar ister, killi ve kireçli toprakları 
tolere edemez. Özellikle ağaçlandırma için kullanılır. Birçok Avrupa ülkesinde klasik Noel Ağacıdır.

 3xtr.M 0,80/1,00   25,00
 3xtr.M 1,00/1,25   29,00
 3xtr.M 1,25/1,50   39,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   70,00
 3xtr.M 2,00/2,50   100,00
 3xtr.M 2,50/3,00   160,00
 3xtr.M 3,00/3,50   242,00
 3xtr.M 3,50/4,00   385,00

concolor, Kolorado Göknarı

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 ABC
bgmq

◀ 7-10 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika’nın batı bölgelerinde. Konik formlu, gençken geniş fakat olgunlaştıkça 
incelme eğilimli duruşa sahip koniferdir. Taban dallarını asla toprak seviyesinde tutmaz. Her 
iki yüzü de mat yeşil, uzun ibreler. Erkek çiçekler pembe hareli sarı; dişi çiçekler sarı renkli. Çok 
güzel Mavimsi-eflatun ve mor kozalaklar. Kuru ve yoksun topraklara adapte olur. Aşırı sıcaklık 
değişimlerine dayanıklıdır.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.290 4,00/4,50   580,00
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Abies

Abies nordmanniana, Clt.230

Abies concolor üretimlerimiz
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Abies

Abies nordmanniana 'Fastigiata', Clt.55

Abies nordmanniana, Clt.130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nordmanniana, Kafkasya Göknarı

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 7-10 m ▶

Kökeni: Kafkaslar. Mükemmel konik formlu ibreli. Olgun bireylerde formunu kaybetmeyen, toprak 
seviyesinden itibaren düzenli ve yatay gelişen katlı dallar. Alt yüzü gümüşi renkli, parlak yeşil 
gösterişli iğne yapraklar. İlkbaharda güzel çiçeklenir. 12-15 cm boyunda, önce yeşil olgunlaştığında 
eflatuna dönen, son derece dekoratif kozalaklar. Kalkerli toprağı tolere eder. Tüm Avrupa’da Noel 
ağacı olarak kullanılır.

 3xtr.M 0,80/1,00   46,00
 3xtr.M 1,00/1,25   63,00
 3xtr.M 1,25/1,50   91,00
 3xtr.M 1,50/1,75   135,00
 3xtr.M 1,75/2,00   187,00
 3xtr.M 2,00/2,25   242,00
 3xtr.M 2,25/2,50   320,00
 3xtr.M 2,50/3,00   410,00
 3xtr.M 3,00/3,50   500,00
 4xtr.M 3,50/4,00   640,00
 4xtr.M 4,00/4,50   950,00
 Clt.18 0,60/0,80   50,00
 Clt.25-30 0,80/1,00   66,00
 Clt.35 1,00/1,25   90,00
 Clt.55 1,25/1,50   135,00
 Clt.70 1,50/1,75   185,00
 Clt.90-110 1,75/2,00   250,00
 Clt.110-130 2,00/2,50   325,00
 Clt.180 2,50/3,00   550,00
 Clt.230 3,00/3,50   730,00
 Clt.290 3,50/4,00   950,00
 Clt.300-350 4,00/4,50   1200,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

nordmanniana 'Fastigiata'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB u

bghmq
◀ 0,70-1 m ▶

Abies nordmandiana’nın güzel bir varyetedir. Çok net konik formu ile diğer türlerden ayrılır. Diğer 
özellikler bakımından normal türle aynı özelliklere sahiptir.

 Clt.25 0,80/1,00   65,00
 Clt.30 1,00/1,25   75,00
 Clt.35 1,25/1,50   90,00
 Clt.55 1,50/1,75   120,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
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Abies

Abies nordmanniana 'Robusta', Clt. 35

Abies nordmanniana ‘Pendula’, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nordmanniana ‘Pendula’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB u
bgpq

◀ 4-6 m ▶

Nordmanniana varyetelerinin. Gövdeyi takip eden dalların sarkık duruşlu olması, ağaca ağlayan 
form kazandırır. İbreler, çiçekler, kozalaklar: Kafkasya Göknarı gibi.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.90 2,00/2,50   165,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.150 3,00/3,50   300,00

nordmanniana ‘Robusta’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: 1866’da Fransa Seneclause’da selekte edilmiştir. A. nordmanniana’ya nazaran daha sık 
dokulu ve dar form gelişimine sahip olmakla birlikte ibreleri daha uzundur.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00

numidica, Cezayir Göknarı

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8A 1 AB u
bghmq

◀ 4-6 m ▶

Kuzey yamaçlarının kireçli topraklarında geliştiği, Cezayir’in dağlık Kabylie bölgesi kökenlidir. 
Piramit şeklinde bir duruşa sahiptir. Üstü yeşil altı gümüş renkli iki şeritli, sert ama etkisiz, geniş ve 
kısa, yoğun ve tüm dalların etrafına dağılan ibreleri vardır. Verimsiz topraklara da uyum sağlar, uzun 
ve dondurucu soğuklara karşı dirençlidir.

 Clt.35 0,80/1,00   95,00
 Clt.180 2,00/2,50   490,00

Abies numidica, iğneler



111

Abies

Abies numidica, Clt.180

Abies pinsapo 'Glauca' üretimlerimiz
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Abies

Abies pinsapo 'Glauca', Clt. 130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pinsapo

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

İspanya kökenli göknar eteği geniş, piramit formu ile dik gelişen bir ibreli türüdür. Gövde kabuğu 
ilk önce pürüzsüz, ilerleyen yaşlarda damarlı bir hal alır. Bir fırça gibi kısa ve sert olup dalın 
etrafını saran iğneleri koyu mavimsi yeşil renktedir. İlkbaharda gösterişli erkek çiçekleri dalları 
kiraz kırmızısına büründürürken dişi çiçekleri daha küçük ve yeşil renkte daha az dikkat çekici 
bir yapıdadır. Çiçekleri olgunlaştıkça kahverengi rengini alan, 10-15cm uzunluğundaki silindirik 
kozalaklara dönüşürler.

 3xtr.M 0,60/0,80   66,00
 3xtr.M 0,80/1,00   100,00
 3xtr.M 1,00/1,25   145,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   245,00
 3xtr.M 1,75/2,00   360,00

pinsapo ‘Glauca’, Gümüş İspanyol Ladin

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Diğer türlerinden iğnelerinin küllü mavş rengi ile ayrılır.

 Clt.130 2,50/3,00   210,00
 Clt.350 4,00/4,50   640,00
 Clt.375 4,50/5,00   720,00

procera ‘Glauca’ (A. nobilis ‘Glauca’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgip

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Avrupa’dakilerden daha büyük boyutlara ulaştığı Kuzey Amerika (Oregon, Washington). 
Önce konik, olgun yaşlarında geniş sütun form alan ibreli ağaç. Şayet, çoğu kez olduğu gibi apikal 
tomurcuk olmazsa; geniş, gösterişli bir çalıya dönüşür. Kozalaklar: tüm göknarlar içinde en geniş, 
yeşil ve kahverengidir.

 3xtr.M 0,60/0,80   75,00
 3xtr.M 0,80/1,00   105,00
 3xtr.M 1,00/1,25   150,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   265,00

Abies pinsapo, iğneler

Abies procera 'Glauca', iğneler
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Abutilon
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Abutilon (Malvaceae)
Abutilon türü Güney Amerika kökenlidir. Bir kısmı yayılıcı formlu, çok sayıda çalıdan 
oluşan türdür. Ocak’tan Aralık’a kesintisiz şekilde, çok zengin bir renk aralığında 
çan biçimli, sarkık formlu çiçekler verir. Bizim yetiştirdiğimiz varyeteler, palmat 
veya mızrak biçimli herdem yeşil yapraklıdır. Toprak konusunda seçici değildir, 
ılıman iklimli bahçelerde güzel renk grupları yaratırlar. Saksıda yetiştirilmesi 
kolaydır, balkonlar ve teraslarda uzun süren çiçeklenme dönemi geçirir.

‘Feuerglocke’
Somon pembesi çiçekler.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.35     60,00

Acacia, Akasya, Mimoza (Leguminosae) (Mimosoideae)

◀ 
3-

9 m
 ▶ z10 3 A twx

bfgr
◀ 3-6 m ▶

Hemen hemen hepsi Avustralya kökenlidir. MİMOZA diye adlandırdığımız (hatalı 
biçimde) AKASYALAR, çok hızlı büyüyen ağaçlar veya çalılardır. Nötr ya da 
asidik toprakları tercih ederler. Herdemyeşil, kibar ve şık, mavimsi ya da yeşil 
yapraklara sahiptir. Çiçekleri, ılıman iklimli yerlerin kışlarını ve ilkbaharlarını 
aydınlatan altın sarısı renkli minik ponponlar kümesidir. Çiçeklenmenin en yoğun 
döneminde güçlü bir bal kokusu verir. Güçlü rüzgarlardan korunmaları şartıyla, 
kıyı iklimlerine de dayanıklılık gösterir. Saksıda yetiştirilmesi çok kolaydır.

dealbata (tohumdan üretim varyeteleri)
1824 yılında Avrupa’ya getirilen ilk mimozadır. Gri-gümüşi yapraklar. Aralık’tan Mart’a kadar 
çiçeklenir. Soğuğa karşı en dayanıklı akasyadır. Boğaz kısmından vejetasyon yapan, stolonlu bitki.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 135,00
 Clt.50   16/18 310,00
 Clt.90   18/20 390,00

dealbata ‘Les Gaulois’
Yeşil yapraklar. Dayanıklıdır.

semperflorens (retinoides), Dört Mevsim Mimozası
Kökeni: Avustralya. Dalları çok köşeli küçük ağaç veya çalı. 7-10 cm uzunluk ve 8-15 cm enindeki 
yapraklardan oluşan herdem yeşil yapraklar. Tüm yıl boyunca düzenli olmayan aralıklarda limon 
sarısı kümelerde kısa çiçek salkımları.

Acacia dealbata 'Les Gaulois' ve semperflorens - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.5 1,50/1,75   35,00
 Clt.10 1,75/2,00   40,00
1/2 gövde Clt.20     58,00

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, yarım gövde, Clt.20

Abutilon 'Feuerglocke', çiçekler

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, çiçekler
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Acca
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Acca (Feijoa), Kaymak Ağacı (Myrtaceae)

sellowiana (Feijoa sellowiana), Kaymak Ağacı

◀ 
3-

6 m
 ▶ z9 2 A w

afhikr
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Brezilya. Alt kısmı gümüşi, üst kısmı gri-yeşil renkli yapraklara sahip, herdem yeşil 
dolgun çalı. Haziran-Temmuz’da çiçeklenir. Ekim-Kasım’da olgunlaşan yenilebilir meyveleri vardır. 
Kuraklığa ve deniz rüzgarlarına karşı dayanıklıdır. Budamaya elverişlidir.

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,50
 Clt.7  0,50/0,60   13,00
 Clt.10 0,60/0,80    20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Top formlu Clt.70 0,90/1,00   120,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     48,00
3/4 gövde Clt.35     66,00
 Clt.45     80,00
 Clt.70     140,00
Yüksekten dallanan Clt.45    12/14 150,00
Espalyer LVQ18     51,00
Portatif Çitler LVC80     90,00
New line Clt.70     160,00
 LJ125     370,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acca sellowiana, çalı, Clt.18

Acca sellowiana, çiçeklerAcca sellowiana, hareketli çitler, LVC80

Acca sellowiana, mini gövde, LV9
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Acer

Acer, Akçaağaç (Sapindaceae) (Aceraceae)
Acer cinsi, ağaçtan çalıya kadar form ve ölçü olarak birbirinden çok farklılık gösteren, yaklaşık 150 gösterişli türü kapsamaktadır. 
Kabuk çeşitliliği, yaprak rengi değişimi özellikleri ile başta sonbahar olmak üzere olağanüstü tonlamalar sunarak, kentsel 
ve kırsal peyzajda seyre değer bir süreç hediye ediyorlar. Buna ayrıca, birçok türünün çok rustik olduğu ve hava kirliliğine 
dayanıklılığı da eklendiğinde; kentsel peyzaj ve bahçelerin vazgeçilmez unsurlarından olduğu aşikardır.

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', yüksekten dallanan, Clt.70

Acer negundo 'Flamingo', yüksekten dallanan, Clt.130
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

buergerianum (A. trifidum)

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Asya. Dik ve kompakt duruşlu, yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı. Üç loblu, 9 cm’e 
kadar uzunlukta, üstü parlak koyu yeşil, altı mavi gri, sonbaharda kırmızı veya turuncu renklenen 
güzel yapraklar. İlkbaharda dik salkımlarda sarı çiçekler. Küçük bahçeler ve bonsailer için 
mükemmeldir.

Çalı Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Çok dallı Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

campestre

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Kökeni: Avrupa, Ön Asya. En güney bölgeler haricinde, tüm İtalya’da kendiliğinden yetişir. Ülkemizin 
kırsal peyzajının en tanıdık bitkilerinden biridir, çitlerin oluşturulması için de kullanılır. Yuvarlak 
taçlı, genellikle eğri-büğrü gövdeli ve çatlak kabuklu, yaprak döken ağaç. Çok gövdeli büyük çalı 
olarak da yaygındır. Orta-küçük boyda, loblu, ilk göründüklerinde pembe hareli, hemen sonra üstü 
donuk yeşil, altı tüylü, sonbaharda sarıya bürünen yapraklar. Nisan-Mayıs’ta dik duruşlu demetlerde 
toplanan, küçük sarıyeşil çiçekler. Meyveler: pembe hareli, yeşil renkli akçaağaç tohumları. 
Rustiktir, toprak konusunda seçici değildir, çok kireçli ve çok kuru topraklarda da yaşar. Kentsel 
çevre koşullarına en dayanıklı olanlar arasındadır. Normal ve derin budamaya elverişlidir.

Çalı Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Çok dallı Clt.130 3,50/4,00   190,00

Acer buergerianum, sonbaharda yapraklar

Acer buergerianum, yüksekten dallanan, Clt.70

Acer campestre, ilkbaharda samaralar
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Acer

Acer campestre

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

buergerianum (A. trifidum)

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Asya. Dik ve kompakt duruşlu, yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı. Üç loblu, 9 cm’e 
kadar uzunlukta, üstü parlak koyu yeşil, altı mavi gri, sonbaharda kırmızı veya turuncu renklenen 
güzel yapraklar. İlkbaharda dik salkımlarda sarı çiçekler. Küçük bahçeler ve bonsailer için 
mükemmeldir.

Çalı Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Çok dallı Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

campestre

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Kökeni: Avrupa, Ön Asya. En güney bölgeler haricinde, tüm İtalya’da kendiliğinden yetişir. Ülkemizin 
kırsal peyzajının en tanıdık bitkilerinden biridir, çitlerin oluşturulması için de kullanılır. Yuvarlak 
taçlı, genellikle eğri-büğrü gövdeli ve çatlak kabuklu, yaprak döken ağaç. Çok gövdeli büyük çalı 
olarak da yaygındır. Orta-küçük boyda, loblu, ilk göründüklerinde pembe hareli, hemen sonra üstü 
donuk yeşil, altı tüylü, sonbaharda sarıya bürünen yapraklar. Nisan-Mayıs’ta dik duruşlu demetlerde 
toplanan, küçük sarıyeşil çiçekler. Meyveler: pembe hareli, yeşil renkli akçaağaç tohumları. 
Rustiktir, toprak konusunda seçici değildir, çok kireçli ve çok kuru topraklarda da yaşar. Kentsel 
çevre koşullarına en dayanıklı olanlar arasındadır. Normal ve derin budamaya elverişlidir.

Çalı Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Çok dallı Clt.130 3,50/4,00   190,00

Acer campestre - ölçü ve fiyatların devamı: 

Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

campestre ‘Elsrijk’, Ova Akçaağacı ‘Elsrijk’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Hollanda. Ova Akçaağacına kıyasla daha dik duruşu ve daha düzenli bir tepe tacı vardır; 
yaprakları daha küçüktür ve çok geç dökülürler. Küllemeye çok hassastır. Çiçekler, meyveler, 
yetiştirme ihtiyaçları: ait olduğu türdekilerle aynı şekildedir.

Çok dallı Clt.290 3,50/4,00   350,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.180   20/25 390,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Huibers Elegant’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Hollanda. ‘Elsrijk’ varyetesinin iyileştirme teşebbüsü ortaya çıkmış yeni varyetedir 
ve şimdiden yol ağacı olarak çok rağbet görmektedir. Ait olduğu türün iklimsel ve gelişim 
karakteristiklerini taşımaktadır. ‘Elegant’ın daha dik gelişime sahip dal yapılanması onu dar yolların 
ağaçlandırmasında kullanılmaya daha uygun ve bakımı kolay ağaç kılmaktadır.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 230,00
 Clt.300   30/35 520,00

Acer campestre ‘ Elsrijk’, yüksekten dallanan, Clt.180

Acer campestre 'Huibers Elegant', yüksekten dallanan, Clt.110
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

campestre ‘Lienco’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-8 m ▶

2011 yılında Barcham Trees (İngiltere) tarafından bulunmuştur. Çok kompakt ve düzenli gelişime 
sahip tepe tacı , sonbaharda gözalıcı altın sarısı renklenme ve meyveleri ile dikkat çekicidir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Nanum’ (A. campestre ‘Compactum’), Ova Akçaağacı ‘Nanum’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5A 1 AB

aghoqs
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: İngiltere. Ova Akçaağacı gövdesine aşıdır. Çok dolgun, yuvarlak formlu tepe tacı geliştirir. 
Yaprakları türüne göre küçüktür.

3/4 gövde Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 165,00
 Clt.110   14/16 170,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130   20/25 390,00

campestre ‘Queen Elisabeth’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 AB
abnoq

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri. A. campestre’den daha güçlü, oval formlu geniş tepe tacı yapan, 
daha dik duruşlu dal yapısı ile ( gövde ile yaklaşık 45°’lik açı yapacak şekilde) daha düzenli gelişime 
sahip varyete. Sonbaharda yaprakların sarı renklenmesi oldukça ilgi çekicidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 84,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.300   30/35 520,00

Acer campestre ‘Queen Elisabeth’, yüksekten dallanan, Clt.130

Acer campestre ‘Nanum’, yüksekten dallanan, Clt.70

 Acer campestre 'Lienco', yüksekten dallanan, Clt.300
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

campestre ‘Red Shine’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 2 AB
abinoq

◀ 4 - 6 m ▶

Hollanda kökenlidir. Türüne göre daha ufak ölçülerde gelişen, piramit formlu,düzenli ağaç. Dar 
sokaklarda kullanmak için oldukça uygundur. Üstte koyu kırmızı, altta yeşil yapraklar renk geçişi 
etkisiyle kullanıldığı ortama hareketlilik verir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 84,00

capillipes, pembe damarlı ‘yılan derisi’ Akçaağaç

◀ 
6-

9 m
 ▶ z6B 1 AB

abgq
◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Japonya. Yaprak döken, yarı açık ters koni formunda tepe tacı yapan, küçük ağaç ya da 
büyük çalılardır. Gövde ve yaprakları saran kabuk zeytin yeşili ve beyazımsı renkli düzensiz damarlı 
yapıdadır. Yeşil renkli yapraklar 6-12 cm boyutunda, üç loblu, ince kırmızı damarcıklıdır. Sonbahar 
renklenmesi karmen kırmızısı. Rustiktir ancak kireçli topraklara uygun değildir. Bahçe tutkunları 
tarafından çok aranan ‘koleksiyon varyetesi’dir, her sezon kendisine hayran bırakacak ‘yeni’ bir 
görüntü sunar.

New line LJ100 2,00/2,50   330,00

cappadocicum, Kapadokya Akçaağacı

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Türkiye’nin kuzeyi, İran, Kafkaslar. Kubbe formlu ve yoğun dokulu taç gelişimi yapan, 
yaprak döken ağaç ya da büyük çalı. Yeşil renkli genç sürgünler gri beneklidir. Yapraklar 8-10 cm 
boyutunda, 5-7 loblu, sonbaharda altın sarısı renklidir. İnce yapılı yaprak sapları kopartıldığında 
beyaz renkli sütümsü likit akar. İlkbaharda, salkımlarda birleşen sarı çiçekler oldukça dikkat 
çekicidir. Hem kireçli hem asidik topraklarda da gelişebilmesiyle birlikte; nemli, alkalin ve iyi drene 
olan toprakları tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 84,00

cappadocicum ‘Rubrum’, Kırmızı yapraklı Kapadokya Akçaağacı
Kökeni: Almanya. A. cappadocium’dan farkı, ilkbaharda canlı kırmızı renkli yapraklarıdır. Yapraklar 
olgunlaştıkça yeşil, sonbaharda da sarı renklenir. Yeni sürgünleri de kan kırmızısı renktedir.

Yüksekten dallanan Clt.300   30/35 520,00

Acer cappadocicum, samaralar

Acer campestre ‘Red Shine’, samaralar

 Acer capillipes, New line, LJ100
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

circinatum

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Kökeni: Amerika’nın kuzeydoğusu. 5-8m. boya ulaşabilen, büyük çalı formunda gelişir. Yaprak 
kenarları 7/9 lop ile bölünerek dişlenir. İlkbaharda kırmızı olan yaprak rengi, ilerleyen zamanlarda 
sarımtrakyeşile döner. Küçük çiçekleri, kırmızı ya da mor renktedir.

Çalı Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')
◀ 

4-
5 m

 ▶ z4 1 AB x
bg

◀ 1-2 m ▶

A. davidii'den kapsamlı sağlam bir gelişim ve dik bir duruş ile güzel bir seçim. Türün parlak 
renklerini, özellikle kabuğun yılan derisine benzeyen gösterişli yeşil ve gümüş çizgisini korur 
ve kışın, ağaç parlak turuncu renkli sonbahar yapraklarını döktüğünde ortaya çıkar. Ondan önce, 
yapraklar güzel bir koyu yeşildir, ilkbaharda, kırmızı-kahverengi samaralara dönüşen yaprakların 
sonbaharda açık sarı sarkık çiçek kümelerine dönüşür. Çok kireçli olmadığı sürece toprak açısından 
talepkar değildir.

Çalı Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: ABD. Orta büyüklükte, yaprak döken ağaç veya dik-düzenli dal yapısına sahip büyük çalı. 
Kızıl Akçaağaç ve Gümüşi Akçaağaç melezi. kuraklığa karşı dirençlidir ve toprak şartlarına iyi uyum 
sağlar (nötrden kalkerliye doğru). Büyük loblu yapraklar, vejetasyon mevsiminde yeşil, sonbahar 
boyunca parlak turuncumsu-kırmızı bir renge bürünürler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Çok dallı Clt.150 3,50/4,00   280,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acer circinatum, çalı, Clt.15

Acer x freemanii 'Autumn Blaze, yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

circinatum

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Kökeni: Amerika’nın kuzeydoğusu. 5-8m. boya ulaşabilen, büyük çalı formunda gelişir. Yaprak 
kenarları 7/9 lop ile bölünerek dişlenir. İlkbaharda kırmızı olan yaprak rengi, ilerleyen zamanlarda 
sarımtrakyeşile döner. Küçük çiçekleri, kırmızı ya da mor renktedir.

Çalı Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 1 AB x

bg
◀ 1-2 m ▶

A. davidii'den kapsamlı sağlam bir gelişim ve dik bir duruş ile güzel bir seçim. Türün parlak 
renklerini, özellikle kabuğun yılan derisine benzeyen gösterişli yeşil ve gümüş çizgisini korur 
ve kışın, ağaç parlak turuncu renkli sonbahar yapraklarını döktüğünde ortaya çıkar. Ondan önce, 
yapraklar güzel bir koyu yeşildir, ilkbaharda, kırmızı-kahverengi samaralara dönüşen yaprakların 
sonbaharda açık sarı sarkık çiçek kümelerine dönüşür. Çok kireçli olmadığı sürece toprak açısından 
talepkar değildir.

Çalı Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: ABD. Orta büyüklükte, yaprak döken ağaç veya dik-düzenli dal yapısına sahip büyük çalı. 
Kızıl Akçaağaç ve Gümüşi Akçaağaç melezi. kuraklığa karşı dirençlidir ve toprak şartlarına iyi uyum 
sağlar (nötrden kalkerliye doğru). Büyük loblu yapraklar, vejetasyon mevsiminde yeşil, sonbahar 
boyunca parlak turuncumsu-kırmızı bir renge bürünürler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Çok dallı Clt.150 3,50/4,00   280,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x freemanii 'Sienna Glen'® (A. rubrum 'Sienna Glen'®)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Gençken piramidal bir taç oluşturan, olgunlaştığında büyük ölçüde oval, sağlam merkezi eksen 
boyunca simetrik kalan tek tip ve sıkı dallara sahip, dik gelişim özelliği olan çeşit. Tırtıklı kenarlı. zıt 
loblu yapraklara sahiptir; yaz boyunca koyu yeşildirler ve düşmeden önce sonbaharda muhteşem 
sarı-turuncu-bordo kırmızı tonları alırlar. Çok rustik, rüzgara ve kirli atmosferlere karşı yüksek 
direnci olan, tuzluluğu, kuraklığı, kirliliği tolere eden ve az bakım gerektiren mükemmel bir yol 
ağacıdır.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 165,00

ginnala (A. tataricum subs. ginnala)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z4 2 AB
adgipq

◀ 5-7 m ▶

Kökeni: Asya. Yuvarlak tepe tacı yapan, yaprak döken büyük çalı ya da küçük ağaç. Genç dallar ince, 
sarkık formlu ve kırmızı renkli. Neredeyse tamamı üç loblu, parlak yeşil renkli 4-8 cm boyunda 
yapraklar; sonbaharda ateş kırmızısı renklenirler. Nisan’da çiçekleri salkım şeklinde, sarımsı beyaz 
ve kokuludurlar. Ağustos – Eylül arasında kızıl kırmızı renkli kanatlı meyveler.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 84,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

griseum

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 1 AB
abgi

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Çin. Yaprak döken ağaç veya kahverengi-turuncu renkli, soyulan kabuğuyla karakteristik, 
büyük çalı. Koyu yeşil renkli, üçlü palmiye yaprağı benzeri, 10 cm’e kadar uzunlukta, sonbaharda 
turuncu veya kızıl kırmızı renklenen yapraklar. İlkbaharda sarkık salkımlarda sarı çiçekler. Asitli ve 
taze toprakları sever.

Çalı Clt.70 1,75/2,00   250,00
 Clt.90 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,50/3,00   550,00
 Clt.290 3,00/3,50   900,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acer japonicum ve palmatum = sayfa 134

Acer ginnala, sonbaharda yapraklar

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', abidevi ağaç

Acer griseum, kabuk
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

monspessulanum, Fransız Akçaağacı

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6A 1 AB v

ahio
◀ 4-7 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Çoğu kez çarpık gövdeli ve kompakt taçlı, yaprak döken büyük çalı veya 
küçük ağaç; gri-kahve renkli, ince çatlaklı kabuk. Oldukça küçük (3-6 cm), 3 büyük loblu , üst yüzü 
koyu sarı, alt yüzü mavi yeşil yapraklar; sonbaharda hoş bir sarıya bürünürler. Küçük, sarımsı 
yeşil, dik demetler halinde dağılan çiçekleri Nisan- Mayıs’ta kanatlı, önce mor, sonra yeşil-gri olan 
meyveler izler. Kuru ve kireçli olanlar da dahil, tüm bahçe topraklarında yaşar; sıcak ve aydınlık 
yerleri sever.

Çalı Clt.55  2,00/2,50    120,00
Çok dallı Clt.150 3,00/3,50   260,00
Yüksekten dallanan Clt.110   14/16 270,00
 Clt.110   16/18 340,00

negundo, Dişbudak yapraklı akçaağaç

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 4 AB
bimq

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Genelde kısa gövdeli, çok geniş ve tok tepe tacı yapan, yaprak döken ağaç. 
Pürüzsüz, yeşil renkli genç dallar. Sonbaharda sarı renklenen, canlı yeşil renkli, birleşikopposit 
yapraklar. İlbaharda, yapraklanmadan önce ortaya çıkan etkileyici çiçekleri; dekoratif, kanatlı 
meyveler izler. Çok rustiktir, kuru olanlar da dahil, toprak ve ortam koşullarında yaşar.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 40,00
 3xtr.M   10/12 50,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 270,00
 Clt.70   14/16 125,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acer monspessulanum, yüksekten dallanan, Clt.110

Acer monspessolanum, samaralar ve yapraklar

Acer negundo, samaralar ve yapraklar Acer negundo 'Flamingo', yüksekten dallanan, Clt.30
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

negundo ‘Flamingo’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB

agioq
◀ 4-6 m ▶

Yuvarlak tepe tacı yapan, genç sürgünleri açık yeşil renkli ve mavimsi beyaz çiçeklerle kaplı büyük 
çalı ya da küçük ağaç. Özel bir toprak isteği olmamakla birlikte, tek bir bakım müdahalesine ihtiyaç 
duyar: aşı yeri altındaki yaprakların hemen uzaklaştırılması gerekmektedir: aksi takdirde aşı 
yaprakları zarar görür.

Çalı Clt.35 2,00/2,50   90,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 95,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   16/18 190,00

negundo 'Kelly's Gold'
Yuvarlak oval yaprakları ve yarı sarkık dış dalları olan orta boy yaprak döken ağaç. Yaz aylarında 
değişmeyen, güzel bir parlak sarı renkte 5-7 yaprakçıktan oluşan tüy yaprakları vardır; sonbaharda, 
yere önce soluk sarıya dökerler, burada hızla ayrışırlar ve nadiren hasat gerektirirler. Don 
dönemlerinde yapılmamasına özen gösterildiği sürece vejetatif dinlenme döneminde her türlü 
budama yapılır; iyi drene edildiğinde tüm topraklara sığar, ancak sabit nemi tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.180   30/35 350,00

negundo 'Variegatum' (A. negundo 'Argenteovariegatum')
Acer negundo ile aynı özelliklere sahip, tek farklı olduğu şey yapraklarının orta kısmının yeşil, 
kenarlarının gümüş ve krem alacalı olmasıdır.

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

platanoides, Çınar yapraklı akçaağaç

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kafkaslar, Anadolu. Geniş sütun formlu, kompakt taçlı yaprak döken ağaç. 15 cm’e 
kadar uzunluk ve 10 cm’e kadar genişlikte, 5 loblu, koyu yeşil renkli yapraklar; sonbahardaki altın 
sarısından kırmızıya çalan renklenme çok güzeldir. Çiçekler: Nisan’da yapraklardan önce, yeşil-sarı 
renkli. Başka kaynakların yetersiz olduğu dönemde arıları çekerler. Ekim’de oluşan meyveler: ayrık 
kanatlı kahverengi akçaağaç tohumları. Turba ve bataklık topraklar dışında her tür toprakta yaşar; 
şehir kirliliğine dirençlidir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer negundo 'Kelly's Gold', yüksekten dallanan, Clt.180

Acer platanoides, yapraklar

 Acer negundo 'Flamingo', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Kökeni: USA. Çok düzenli oval bir yapıya sahiptir. Klimatik özellikleri diğer benzer türlerle aynı 
diğerlerine nazaran daha çiçekli, yaprakları yaz aylarında daha yoğun yeşil, sonbahar rengi daha 
belirgin ve yapraklanması daha kompakttır. Tek tip yolla ağaçlandırması için idealdir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Dik ve birbiri içine geçen dal yapısına sahip, başlangıçta oval formlu, zamanla sütun form alan tepe 
tacı yapan ağaç. 15 cm’e kadar genişlikte, ilk göründüklerinde kırmızımsı, devamında ait olduğu 
türdekilerle aynı renklerde yapraklar. Diğer özellikler: türününkilerle aynı.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Hollanda. Geniş sütun formlu veya yuvarlak taçlı, yaprak döken ağaç veya geniş ve dik çalı. 
15 cm’e kadar genişlikteki büyük, 5 loblu, yazın bile yoğunluğunu kaybetmeyen koyu kırmızı renkli 
yaprakları için tercih edilir. İlkbaharda yapraklar oluşmaya başladığında, dik salkımlarda toplanan 
çiçekler, sarı taçyaprakları ile stamenler ve canlı kırmızı çanak yaprakları ile sepaller arasındaki 
kontrastla değişik ve fazlasıyla ilgi çekicidirler. Diğer özellikleri Çınar yapraklı akçaağaç gibidir.

Çalı Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Acer platanoides ‘Cleveland’, yüksekten dallanan, Clt.30

Acer platanoides 'Crimson King', yapraklar

Acer platanoides 'Columnare', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Kökeni: USA. Çok düzenli oval bir yapıya sahiptir. Klimatik özellikleri diğer benzer türlerle aynı 
diğerlerine nazaran daha çiçekli, yaprakları yaz aylarında daha yoğun yeşil, sonbahar rengi daha 
belirgin ve yapraklanması daha kompakttır. Tek tip yolla ağaçlandırması için idealdir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Dik ve birbiri içine geçen dal yapısına sahip, başlangıçta oval formlu, zamanla sütun form alan tepe 
tacı yapan ağaç. 15 cm’e kadar genişlikte, ilk göründüklerinde kırmızımsı, devamında ait olduğu 
türdekilerle aynı renklerde yapraklar. Diğer özellikler: türününkilerle aynı.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Hollanda. Geniş sütun formlu veya yuvarlak taçlı, yaprak döken ağaç veya geniş ve dik çalı. 
15 cm’e kadar genişlikteki büyük, 5 loblu, yazın bile yoğunluğunu kaybetmeyen koyu kırmızı renkli 
yaprakları için tercih edilir. İlkbaharda yapraklar oluşmaya başladığında, dik salkımlarda toplanan 
çiçekler, sarı taçyaprakları ile stamenler ve canlı kırmızı çanak yaprakları ile sepaller arasındaki 
kontrastla değişik ve fazlasıyla ilgi çekicidirler. Diğer özellikleri Çınar yapraklı akçaağaç gibidir.

Çalı Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Acer platanoides 'Crimson King' - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 520,00
 Clt.750   40/45 1350,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

platanoides ‘Crimson Sentry’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 1 AB
abghinq

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: ABD. ‘Crimson King’ ’in piramit formu; taç oluşumunun altından itibaren, yoğun ve kalın 
dallarla çok düzgün, konik form oluşturur. 16-20 cm boyunda, beş loblu, sonbahara kadar koyu mor 
renkli yapraklar. Nisan’da dikkat çeken çiçeklenme. Salkımlarda toplanan çiçeklerin canlı kırmızı 
çiçek sapları ve çanak yaprakları vardır, sarı stamenlerle çekici bir kontrast oluşturur. Kalkerli 
olanlar da dahil, her tür toprakta yaşar ve hastalıklara bağışıklığı vardır.

Alttan dallı Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   74,00
 Clt.30 1,50/1,75   94,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   200,00
 Clt.70 3,00/3,50   290,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
3/4 gövde Clt.45     92,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   8/10 84,00
 Clt.55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130-150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Crimson King’, yüksekten dallanan, Clt.130

Acer platanoides 'Crimson Sentry', alttan dallı, Clt.18

Acer platanoides 'Crimson Sentry', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platanoides ‘Deborah’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgmnpqs

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: ABD. Geniş şekilde yuvarlaklaşan bir taç oluşturur. 15 cm’e kadar uzunluk ve 20 cm’e kadar 
genişlikte, 5-7 loblu, ilk göründüklerinde aydınlık ve parlak kan kırmızısı renkli, sonra yoğun yeşile, 
sonbaharda sarı-turuncuya bürünen yapraklar. Çiçekler, meyveler ve kök sistemi Çınar yapraklı 
akçaağaç ile aynıdır.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Drummondii’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 A
abghinq

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: İngiltere. Oval, sıkı taçlı, orta büyüklükte, yaprak döken ağaç veya büyük çalıdır. Beş loblu, 
büyük (18’den 22 cm’e), beyaz kenarlı açık yeşil yapraklar. Rustiktir, toprak konusunda az seçicidir, 
kirece karşı dayanıklıdır.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00

platanoides ‘Emerald Queen’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgnq

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: ABD. Sağlam ve dik dallı yaprak döken ağaç. Dalları sonradan, yuvarlak ve kompakt bir 
taca yer açarak genişlerler. Yapraklar: ilk göründüklerinde kırmızımsı pembe, hemen sonra koyu 
yeşil renklidirler; sonbaharda canlı sarı ile güzel bir renklenme. Diğer özellikleri: Çınar yapraklı 
akçaağaç gibi.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer platanoides 'Globosum', ¾ gövde, Clt.55

Acer platanoides 'Drummondii', yapraklar

Acer platanoides 'Deborah', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platanoides ‘Globosum’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 1 AB

afgoq
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Belçika. Doğal olarak çok kompakt, küre şekilli bir taç oluşturur ve olgunlaştıkça sivrileşir. 
Yaprakları Çınar yapraklı akçaağaçlar ile aynı boy ve yapıdadır, ilk göründüklerinde hafif pembe, sonra 
koyu yeşil, sonbaharda sarıya bürünürler. Çiçekleri ve yetiştirme ihtiyaçları Çınar yapraklı akçaağaç gibidir.

Top formlu Clt.90     155,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
3/4 gövde Clt.55     110,00
 Clt.70   14/16 120,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   10/12 99,00
 3xtr.M   12/14 132,00
 3xtr.M   14/16 170,00
 3xtr.M   16/18 220,00
 3xtr.M   18/20 265,00
 3xtr.M   20/25 355,00
 Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30-55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130-150   18/20 350,00
 Clt.150-180   20/25 390,00

platanoides ‘Princeton Gold’

◀ 
12

-1
4 m

 ▶ z4 3 A
bgnpq

◀ 10-15 m ▶

J. Frank Schmidt & Son Co. (USA) fidanlığından yeni keşif. İlkbaharda gözalıcı sarı renkli yapraklara 
sahip tek Acer platanoides türüdür. Acer platanoides’e göre 1/3 oranında daha ufak gelişim gösterir 
ve tepe tacı daha ovaldir. Bunun dışındaki tüm özellikleri platanoides ile aynıdır. Ayrıca söylemek 
gerekir ki; Ilkbahar çiçeklenmesi ve sonbahar renklenmesi çok dikkat çekici, oldukça rustik ve hava 
kirliliğine dayanıklı bir bitkidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 115,00

platanoides ‘Royal Red’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bginq

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: USA. Tepe tacı, yuvarlağımsı konik formda, yaprak döken ağaç. 5 loblu yaprakları ilk 
belirdiğinde parlak kırmızı renkli, sonra sonbahara kadar kalan siyahımsı kırmızı-mor renk alır. Dik 
salkımlarda gelişen çiçekler, çanak yaprak ve taç yapraklarla hoş bir kontrast oluşturur. Meyveler: A. 
platanoides meyveleri gibi. Tüm Aceri platanoidesler arasında en dayanıklısıdır. Küçük bahçeler ve 
yol ağaçlandırması için dekoratif bir çözüm sunar.

Çalı Clt.525 5,00/5,50   850,00
Çok dallı Clt.450 4,50/5,00   690,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Globosum’, yüksekten dallanan, Clt.180

 Acer platanoides 'Princeton Gold', yapraklar

Acer platanoides 'Royal Red', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pseudoplatanus, Dağ Akçaağacı

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB
bdgmnpqr

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Orta Avrupa, Pireneler, Kafkaslar. Çok geniş taçlı, yer bulduklarında muhteşem bir biçimde 
yayılan, gövdeden daha uzun dalları olan yaprak döken ağaç. 5 loblu, 8-16 cm boyunda, üstü koyu 
yeşil renkli, altı gri bir tüyle kaplı, yaprak döken tür; sonbaharda açık sarı renklenmeye sahiptir. 
Çiçekler: Mayıs’ta, yapraklarla birlikte ya da yapraklanmadan hemen sonra, yeşil-sarı renkli 
gösterişli sarkık kümeler. Son derece rustik ve soğuğa, rüzgara, sıcağa ve şehir kirliliğine karşı 
dirençlidir. Kireçli olanlar da dahil her tür toprakta yaşar.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 84,00
 Clt.110   16/18 190,00

pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (A. pseudoplatanus ‘Spaethii’)
Kökeni: Almanya. Türüne kıyasla meyveleri ve yapraklarının alt yüzü, daha az veya çok koyu mor 
renklidir. Diğer karakteristik özellikleri ve yetişme ortamı istekleri ait olduğu tür gibidir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00
 Clt.18   8/10 54,00

pseudoplatanus 'Bruchem'
Kültür bitkisinin aslı Hollandadır. Gençken, yaşla birlikte genişleme eğilimi gösteren ve çok yoğun 
oval bir taç oluşturan neredeyse dik dallara sahip olma tabiatı vardır. Güzel sonbahar renkleri 
sergileyen, A. pseudoplatanus'tan daha büyük,deri yapraklar. Çiçekler arılar arasında çok popülerdir. 
Orijinal örneklerinden daha küçük boyutlara sahiptir diğer taraftan özellikle sadeliğini koruyarak 
niteliklerini muhafaza eder ve gerçekte hastalık taşımamasıyla karakterize edilir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 95,00

Acer pseudoplatanus, yüksekten dallanan, Clt. 30

 Acer pseudoplat. 'Atropurpureum', samaralar ve yapraklar

 Acer pseudoplatanus, yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubrum, Kızıl Akçaağaç

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika’nın doğusu. Konik-yuvarlak, çok kompakt tepe tacı yapan, yaprak döken ağaç 
veya büyük çalı. 10 cm boyunda, 3-5 loblu, üstü koyu yeşil, altı mavimsi yapraklar sonbaharda sarı 
veya turuncu kırmızıya bürünürler. Genç sürgünler kırmızı, gövde kabuğu gri renklidir. Çiçekler: Acer 
rubrum dioiktir, sadece dişi bireyler yapraklanmadan önce çiçeklenir. Yoğun kırmızı çiçekleri dikkat 
çekicidir. Kireçli olmayan topraklar ve çok kuru olmayan iklimleri tercih ederler.

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

rubrum ‘Armstrong’ (x freemanii 'Armstrong')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 3-5 m ▶

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1951 yılında selekte edilmiştir. Olgunlaştıkça genişleyen, 
sütun formu ve herzaman koruduğu dik ve kompakt duruşu sayesinde oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yapraklar: Acer rubrum gibi ancak biraz daha ufak. Meyveler Acer rubrum’a göre 
daha fazla sayıdadır.Acer rubrum ile aynı dönemde, yapraklanmadan önce çiçeklenir. Yetişme 
ortamı istekleri A. rubrum ile aynıdır.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.300   35/40 530,00

rubrum ‘Autumn Flame’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Amerika Birleşik Devletleri’nde selekte edilen bir diğer türdür. Kompakt ve simetrik gelişen tepe 
tacı ve özellikle tohum vermemesinin yanından sonbaharda diğer varyetelere göre 10 gün önce 
renklenmesi sebebiyle ile ilgi çekmektedir.

Çalı Clt.750 6,00/6,50   1000,00
Yüksekten dallanan Clt.180   25/30 430,00

rubrum 'Brandywine'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 2 AB x
bd

◀ 4-6 m ▶

A. r. 'Ekim Zaferi' ve A. r. 'Sonbahar Alevi' arasındaki çaprazlamadan doğan erkek bitki. Örneklerine 
göre daha kapsayıcı bir gelişime, oval taç ve dik duruşa sahiptir. İki haftadan uzun süredir 
sergilediği ve kırmızıdan parlak kırmızı-mora kadar değişen güzel sonbahar renklerinin yanı sıra 
parazit saldırılarına karşı önemli bir dirençle dikkat çekiyor. Meyve vermez ve toprak açısından 
talepkar değildir.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   8/10 84,00

Acer rubrum, sonbaharda yapraklar

Acer rubrum 'Armstrong', yapraklar

Acer rubrum, çiçekler
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubrum ‘Fairview Flame’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 3-5 m ▶

ABD’de 1951 yılında özgünleştirilen bir Kızıl akçaağaç seleksiyonu. Yukarı doğru yükselen, 
gövdeye yapışık, tamamiyle sütun formlu bir duruş belirleyen dallarıyla karakterizedir. Yaprakları 
kızıl akçaağacın yapraklarına göre biraz daha küçük, onunkilerle sonbaharda da aynı renktedir. 
Yetiştirme ihtiyaçları: Kızıl akçaağaç gibi.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   16/18 233,00
 3xtr.M   18/20 316,00
 3xtr.M   20/25 391,00
 Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00

rubrum ‘Morgan’ (A. x freemanii 'Morgan')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-7 m ▶

Çok düzgün, ovidial formlu tepe tacına sahip, çok güçlü bir varyetedir. Genç sürgünler küçük ve 
kırmızı renklidir. Yoğun yeşil renkli, 10 cm uzunluğa ulaşan büyük yapraklar, sonbaharda kırmızı 
ya da parlak turuncu renklenir ve bu renklenme uzun süre kalıcıdır. Çiçek ya da meyve üretmeyen 
erkek varyetedir.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00

rubrum ‘October Glory’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

ABD’de 1961 yılında keşfedilmiştir. Çok dallı, dolgun tepe tacı ile en büyük gelişimli kızıl 
akçaağaçlardan biridir. Kahve-kırmızı renkli genç dallar ve yaprak sapları. Büyük (10 cm’e kadar), 
sert, yoğun yeşil, alt yüzleri mavi yeşil yapraklar; sonbahar sonuna kadar dallarda kalırlar. Canlı 
turuncu veya yoğun kırmızıyla sonbaharda güzel bir renklenme oluşur. Çok kompakt topraklara ve 
çok kuru iklimlere uygun değildir.

Çalı Clt.18 1,75/2,00   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acer rubrum 'Autumn Flame', yüksekten dallanan, Clt.180

Acer rubrum 'October Glory', yüksekten dallanan, Clt.18

Acer rubrum 'Morgan', yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubrum ‘Red Sunset’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: USA. Geniş piramidal formlu, çok dallı ve düzenli gelişen tepe tacı ile dikkat çeker. Yaprakları 
A.rubrum’dan daha geniş, parlak yeşil renkli, deri dokulu, sonbaharda kırmızı ya da parlak turuncu 
renklenir ve bu renklenme uzun sürelidir. Çok sayıda, kırmızı renkli ve güzel dişi çiçekleri ilkbaharda 
yapraklardan önce gelişir.

Alttan dallı Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Yüksekten dallanan Clt.300   30/35 480,00
 Clt.750   40/45 1400,00

rubrum ‘Scanlon’

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Sütun duruş ve yoğun dallanma. Altyüzü mavi-yeşil renkli, kırmızı yaprak sapı ucunda yer alan yeşil 
yapraklar. Yapraklanmadan önce çok sayıda, güzel pembe çiçekler. Tatlı mor veya turuncu sonbahar 
renkleri.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

rubrum 'Schlesingeri'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶

Türlerinin içerisindeki çeşitlere göre çok erkenci ve uzun süre kalıcı olan sonbahar renkleri ile 
öne çıkmaktadır. Ağustos ayının sonundan itibaren yapraklar kızarmaya başlar ve dört hafta içinde 
yaklaşık 30 gün boyunca korudukları muhteşem mor-parlak kırmızı tonları alırlar. Çıplak dallarda 
açan kırmızı bahar çiçekleri ile de öne çıkan bir güzelliğe sahiptir. Geri kalanı için, diğer türlerinin 
özelliklerini korur.

Yüksekten dallanan Clt.750   45/50 1400,00

rubrum 'Summer Red'®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB x
bnoq

◀ 6-8 m ▶

Oval ve kompakt bir tüy geliştirir. Uzun kırmızı yaprak saplarının taşıdığı üç damarlı yapraklar, 
yazın yeşile dönen güzel, yoğun bir kırmızıdan ortaya çıkar. Sonbaharda sarı, turuncu, kırmızı, koyu 
kırmızı ile güzel bir renk alırlar ve yaprak sapları pembe-kırmızıdır. Tüm topraklara uyar ama asidik 
olanlar sonbahar renklerinin yoğunluğunu tercih eder. Hava kirliliğini iyi tolere ettiği için şehirdeki 
caddeler boyunca mükemmeldir.

Çalı Clt.35 2,00/2,50   85,00

Acer rubrum 'Red Sunset', sonbaharda yapraklar

Acer rubrum 'Scanlon', yüksekten dallanan, Clt.130



132

Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

A. r. “Kızıl Günbatımı” ve A. r. "Sonbahar Alevi"arasındaki çaprazlamadan doğan erkek seçimi. 
Oval yaprakların simetrisi ve sonbaharın sonlarında kendini gösteren ve yaklaşık iki hafta süren 
sonbahar renklerinin güzelliği ile karakterizedir. Erken ilkbaharda gösterişli kırmızı çiçek açar. 
Meyve vermez. Soğuğa çok dayanıklıdır, az bakım gerektirir ve çok çeşitli toprakları tolere eder, 
ancak sonbahar renklerinin gelişimini ve parlaklığını tehlikeye atabilecek kireçli veya çok kuru 
olanlardan kaçınmak tercih edilir.

Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), Gümüş akçaağacı
◀ 

20
 m

 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Kökeni: ABD. Görkemli kütlesini yumuşatan aşağı doğru sarkan alt dallarıyla, geniş bir piramit 
şekilli taç oluşturan yaprak döken büyük ağaç. Üst kısmı açık yeşil, alt kısmı gümüşi renkli loblu 
yapraklar; sonbaharda canlı sarıya ya da kırmızıya bürünürler. Genellikle iki renklenmeyi aynı anda 
yaşayarak, bulunduğu mekanda göz alıcı renk kontrastı oluşturur. Yaprak oluşumundan önce açan 
çiçekleri soluk sarı ya da kırmızı renklidir, bunları 4-5 cm uzunluğunda kanatlı meyveleri izler. 
Çok dallı formu oldukça yaygındır. Yeni gelişme ilkbaharda erken başlar, hem kuru hem de nemli 
toprakları tolere eder, çevre kirliliğine ve budamalara dayanıklıdır.

Çalı Clt.55 2,50/3,00    75,00
Çok dallı 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Kökeni: ABD. Yaprak döken ağaç, önce dik duruşlu gelişir sonrasında aşağıya doğru sarkan alt dalları 
ile geniş bir tepe tacı oluşturur. Derin çizgili, sonbaharda sarı ya da kırmızı renklenen yapraklar. 
Saccharinum ile aynı yetiştirme şartlarına sahiptir.

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri', yapraklar

Acer saccharinum, yapraklar
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Acer
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

A. r. “Kızıl Günbatımı” ve A. r. "Sonbahar Alevi"arasındaki çaprazlamadan doğan erkek seçimi. 
Oval yaprakların simetrisi ve sonbaharın sonlarında kendini gösteren ve yaklaşık iki hafta süren 
sonbahar renklerinin güzelliği ile karakterizedir. Erken ilkbaharda gösterişli kırmızı çiçek açar. 
Meyve vermez. Soğuğa çok dayanıklıdır, az bakım gerektirir ve çok çeşitli toprakları tolere eder, 
ancak sonbahar renklerinin gelişimini ve parlaklığını tehlikeye atabilecek kireçli veya çok kuru 
olanlardan kaçınmak tercih edilir.

Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), Gümüş akçaağacı

◀ 
20

 m
 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Kökeni: ABD. Görkemli kütlesini yumuşatan aşağı doğru sarkan alt dallarıyla, geniş bir piramit 
şekilli taç oluşturan yaprak döken büyük ağaç. Üst kısmı açık yeşil, alt kısmı gümüşi renkli loblu 
yapraklar; sonbaharda canlı sarıya ya da kırmızıya bürünürler. Genellikle iki renklenmeyi aynı anda 
yaşayarak, bulunduğu mekanda göz alıcı renk kontrastı oluşturur. Yaprak oluşumundan önce açan 
çiçekleri soluk sarı ya da kırmızı renklidir, bunları 4-5 cm uzunluğunda kanatlı meyveleri izler. 
Çok dallı formu oldukça yaygındır. Yeni gelişme ilkbaharda erken başlar, hem kuru hem de nemli 
toprakları tolere eder, çevre kirliliğine ve budamalara dayanıklıdır.

Çalı Clt.55 2,50/3,00    75,00
Çok dallı 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Kökeni: ABD. Yaprak döken ağaç, önce dik duruşlu gelişir sonrasında aşağıya doğru sarkan alt dalları 
ile geniş bir tepe tacı oluşturur. Derin çizgili, sonbaharda sarı ya da kırmızı renklenen yapraklar. 
Saccharinum ile aynı yetiştirme şartlarına sahiptir.

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' - ölçü ve fiyatları:

Çalı 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00

saccharinum ‘Pyramidale’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnq

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Almanya. Ana türüne göre daha piramidal formlu olup, özellikle dik duruşlu dalları 
sayesinde caddelerde kullanıma daha uygundur. Diğer özellikleri Acer saccharinum ile aynıdır.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.240   30/35 370,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

saccharum, Şeker akçaağacı

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bghn

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: En hızlı gelişip en büyük boyutlara ulaştığı yer olan Doğu Amerika. Dik gelişim gösteren, 
oval ya da yuvarlak fomlu, kompakt tepe tacına sahip yaprak döken büyük ağaç. Olgunlaştıkça ağaç 
kabuğu koyu gri renk alır, çatlayıp soyulmaya başlar. 3-5 loblu, koyu yeşil, opak, opposit yapraklar, 
sonbaharda sarı-turuncu ve kırmızı renklenir. Yeşil sarı renkli küçük çiçek kurulları yapraklanmadan 
önce gelişir. Salkım şeklinde kanatlı meyveler. Verimli, düzenli nemli ve hafif asidik toprakları tercih 
ederler. Gövde oldukça lifli bir yapıya sahiptir, 1 litre şurupta 40 litre lif bulunur.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00

'Warrenred' PACIFIC SUNSET® (A. truncatum x A. platanoides "Warrenred)

◀ 
9 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 6-7 m ▶

Acer truncatum ve Acer platanoides arasındaki çaprazlamadan doğan Amerikan seleksiyonu. Hafif 
dallanma, geniş yuvarlak bir taç ile zarif, dik bir duruş sağlar. Güzel damarlı yapraklar koyu yeşil, çok 
parlaktır ve sonbaharda sarı, kırmızı ve turuncuya döner. Sonbahar renkleri A. platanoides'ten daha 
erkendir. Çok şey istemez, zayıf ve kuru toprakları A. platanoides'ten daha iyi tolere eder, ağaçlarla 
çevrili caddeler için mükemmeldir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 95,00

 Acer saccharinum 'Pyramidale', abidevi ağaç

Acer saccharum, sonbaharda yapraklar

Acer saccharinum, yüksekten dallanan, Clt.110
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Acer

JAPON AKÇAAĞAÇLARI
Özellikle Japonya’da yaygın olan; Süs Kirazı ve Çamlarla birlikte tüm bahçelerin neredeyse vazgeçilmezpeyzaj unsurlarından biri olan, Asya kökenli çalılar, 
ağaççıklar veya yaprak döken küçük ağaçlar. Güzellikleri sadece çok şık yapraklarından değil; aynı zamanda ilkbaharda açan, sarı saplı mora çalan, kırmızı 
renkli, zarif ve sarkık formlu salkımlarda toplanan çiçeklerinden de kaynaklanmaktadır. Bunları canlı kırmızı, olgunlaştıklarında kahverengileşen çok çekici 
kanatlı meyveler izler. Gençken oldukça hızlı, sonrasında daha yavaş büyürler. Soğuğa dirençli, fakat özellikle genç yaşta dona karşı hassastırlar. Toprak 
açısından kanaatkar değildir: ideal toprak canlı, gevşek, nemli fakat iyi drenajlı hafif asitli ve killi olmalıdır; funda toprağı yardımıyla iyileştirilen farklı 
yapıdaki topraklarda da iyi sonuç alınabilir (ağır, durgun sulu, kalkerli olmadığı sürece). Yarı gölgeli ya da güneşli, güçlü rüzgarlardan korunan ortamlarda 
olmalıdırlar. Yarı gölge ihtiyacı , hem kumlu toprak ya da çok gevşek toprak durumunda hem de yüzeydeki kökleri aşırı sıcaktan korumak için bir kuru yaprak 
örtüsüyle kaplamanın tavsiye edildiği sıcak ve killi topraklarda kaçınılmazdır.

Acer palmatum 'Sangokaku', çalı, Clt.15

Acer palmatum, abidevi ağaç
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Acer

Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Acer japonicum ‘Vitifolium’

Acer palmatum ‘Atropurpureum’Acer palmatum ‘Moonfire’ Acer palmatum ‘Pixie’

amoenum ‘Sumi nagashi’
Japonya’nın soğuk bölgelerinde yetiştirilen varyete. Yapraklar koyu kırmızı kahverengi, sonbaharda 
koyu kırmızı renklenir. Boy. m. 4. Z 6B

japonicum ‘Aconitifolium’
Kökeni: Japonya. Ağaca benzeyen ve olgunlaştıkça genişleyen dik duruşlu dallarıyla pitoresk 
etkiye sahip çalı. Derin çizgili, koyu yeşil renkli, 8-14 cm boyunda yapraklar her sonbaharda ışıl 
ışıl turuncu-kırmızı renge bürünürler. Nisan’da yapraklanmayla eşzamanlı olan güzel, çok gösterişli 
çiçekleri kanatlı meyveler izler. Boy. m. 3-5. Z 5A

japonicum ‘Vitifolium’
Olgunlaştıkça ağaç formu alan, büyük çalı veya küçük ağaç. Büyük, genellikle 5 loblu, uzun ve 7-15 
cm genişliğinde, ilkbahar-yaz döneminde yeşil renkli, sonbaharda kızıl kırımızı turuncu yapraklar. 
Boy. m. 6-8. Z 6

palmatum, Japon Akçaağacı
Kökeni: Japonya, Kore. Genelde birden fazla gövdeli büyük ağaç veya canlı kırmızı renkteki gösterişli 
genç dallara sahip küçük ağaç. Çoğunlukla kırmızımsı pembe uçlu, tatlı yeşil renkli, 5 (veya daha 
fazla) loblu palmiye yaprağı şeklinde yapraklar. Sonbaharda, hava sıcaklığına göre renk değiştirerek 
sarı, parlak turuncu ve kırmızıya dönüşür. Mayıs ayında mor-kırmızı çiçekli. Boy. m. 5-7. Z 6B

palmatum '9001'
Mevsimlere göre değişen yapraklar: İlkbaharda kehribar tonunda açık kahverengi olarak ortaya 
çıkarlar, yazın koyu yeşile dönerler ve sonbaharda yapraklarını dökmeden önce bronzdan kırmızıya 
ve parlak turuncuya kadar birçok renk tonuna dönüşürler. Hızlı büyüme gösteren coşkulu varyete. 
Boy. m. 3.5-4. Z 6B

palmatum 'Aoyagi'
Büyüme hızı ortadır, karakteristik özelliği bezelye yeşili gövde rengidir. İlkbaharda açık yeşil olan 
yaprakları, sonbaharda dikkat çekici sarı renk alır. Boy. m. 2,5-4.  Z 6B

palmatum ‘Asahi zuru’
1882’den beri imparatorluk bahçelerinde yetiştirilir. Kırmızı ya da beyaz renk ile çerçevelenmiş, 
zümrüt yeşili yapraklar. Aynı bitki üzerinde bile homojen olmayan renk çerçevesi, göze hoş gelen 
bir farklılık sunar. Boy. m. 3-6. Z5

palmatum ‘Atropurpureum’, Kırmızı yapraklı Japon Akçaağacı (tohum)
Acer palmatum’dan daha az gelişir ve yaprakları ilkbahardaki yoğun kırmızıdan, lal kırmızısına 
döner. Boy. m. 4-6. Z 6B

Acer palmatum, samaralar
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Acer

Acer palmatum 'Crippsii'

Acer palmatum 'Beni Maiko'

palmatum 'Autumn Glory' (A. p. 'Autumn Red')
Dik, kenarları çok şık bir şekilde tırtıklı ve aralıklı loblu örgü şeklinde büyük yapraklar (10 cm). 
İlkbaharda oluşan yeni dallar üzerinde bu yapraklar aynı zamanda üç değişik renkte olabilirler: 
parlak yeşil, pembe, yeşil-sarı. Yazın aynı tarzda parlak bir yeşil tonuna bürünürler. Gerçek nümayiş 
bitkinin üzerinde aynı gün içerisinde yeşil, sarı, turuncu, canlı kırmızı, koyu kırmızı renklerinin bir 
arada görüldüğü sonbahar mevsiminde oluşur. Boy. m. 9. Z 6B

palmatum 'Beni Hagoromo'
Dik, zarif bir şekilde konik duruş. Büyük, derin tırtıklı loblardan oluşan yoğun, büyük yapraklar; 
vermilyon kırmızısı rengiyle açan ilk yaprakları daha sonra yeşile döner, bu iki renk yaz boyunca bir 
arada bulunur. Sıcaklığı çok iyi tolere eder. Sonbaharda güzel parlak turuncu renkler. Boy. m. 4.5. Z 5

palmatum 'Beni-komachi'
Yapraklarında derin oyuklar olan bu japon akçağacının ilkbaharda ilk çıkan nazik pembe-kırmızı 
tonlarındaki yaprakları yaz aylarında kenar bordürleri mor olan koyu yeşil bir renge dönüşürler. 
Sonbahar rengi ise kan kırmızısıdır. Gelişimi oldukça yavaş: en gelişmiş hali 2m boy ve genişliği 
geçmez. Boy. m. 1,80-2. Z5

palmatum 'Beni-maiko'®
Bu kompakt gelişim gösteren çalı türü Royal Honti Society’den Garden Merit Award’ a layık 
görülmüştür. “Beni Maiko” japoncada “Kırmızı taçlı dans eden kadın” anlamına geliyor. 3 veya 5 loba 
sahip perdeli yapraklarının parlaklığını ve hafifliğini anlatmak için ideal bir isim. Boy. m. 1,50. Z6B

palmatum 'Beni Otake'
Hızlı büyüyen, bu güçlü kırmızı yapraklı çeşit dik gelişim gösterir. Uzun ve dar yaprakları katmanlar 
halinde dizelenmiştir. Bahar yapraklarının kırmızısı muhteşemdir, yazın hafifçe kaybolur, böylece 
bir bebeği anımsatan zarif silueti öne çıkarır. Sonbahar rengi kırmızıdan parlak kıpkırmızıya gider. 
6-7 m yüksekliğe ulaşır. Z 6B.

palmatum ‘Beni shichi henge’
Orta derecede güçlü. Kenarları tırtıklı yeşil yapraklar, şarap kırmızısı ton ile çerçevelenmiştir. Boy. 
m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Bi-Ho'®
Sarı yeşil renkteki ilkbahar yapraklarının somon renginde gölgeleri olan tür sonbaharda 
yapraklarını dökmeden önce sarı turuncu renge bürünüyor ki bu turuncu bize bambu kamışarını 
hatırlatıyorlar..2 m kadar boylanabiliyor. Z 6B

palmatum ‘Bloodgood’
Dik duruşlu, dolgun ve yuvarlak taç yapan büyük çalı. Yaprakları ilkbaharda siyahımsı kırmızı, yazın 
mor, sonbaharda koyu kırmızı renk alır. Boy. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Butterfly’
Dik duruşlu, çok sayıda ince dallı, genişleyen çalı. Küçük çiçekler: ilkbaharda pembe ve beyaz alacalı, 
yazın krem beyaz, sonbaharda morumsu kırmızı renklidir. Boy. m. 2-4. Z 6B

palmatum ‘Chisio’
Beş parçalı, palmiye yaprağı formunda, küçük yapraklar. İlk ortaya çıktığında canlı kırmızı renkli 
yapraklar, zamanla zümrüt yeşili renk alır. Boy. m. 2-2,50. Z 6B

palmatum ‘Corallinum’
Bu varyetenin iki karakterize özelliği vardır: gövde kabuğu kış döneminde mor tonlarda; yapraklar 
ilkbaharda açık pembe, yaz döneminde parlak yeşil, sonbaharda kıpkırmızı renklenir. Boy. m. 2,50-3. 
Z 6B

palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum)
Yaprakları dökülen veya dik duruşlu bodur ağaç. Şık yapılı olan dalların tamamını kaplayan çok 
sayıda derin damarlı, kenarları tırtıklı yaprakları tüm Yaz sezonu boyunca koyu yeşil, Sonbaharda 
ise canlı kırmızıdır. Kırmızı mor anlamsız çiçekleri İlkbaharda güzel kırmızı samaralar takip eder. 
Boy. m. 5-6. Z 6B
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Acer

Acer palmatum 'Scolopendrifolium'Acer palmatum ‘Butterfly’

Acer palmatum ‘Red Pigmy’ Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa'

Acer palmatum 'Fireglow', çalı, Clt.15

Acer palmatum 'Bloodgood', çalı, Clt.10
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Acer palmatum 'Skeeters Broom'

Acer 'Trompenburg'

palmatum ‘Crippsii’
5 birbirinden ayrık loblu, genç bireylerin kırmızı gövde kabuğu vesürgünleri ile güzel bir kontrast 
oluşturan, sık dokulu, cam yeşili renkli yapraklar. Boy. m. 2-2,50. Z 6B

palmatum ‘Deshojo’
Pentapalmat formlu, üst yüzü parlak, kızıl kırmızı büyük yapraklar; bitki kitlesinin iç kısımlarına 
doğru yeşil renklidir. Güzel bir kontrast oluşturur, perennialdir. Boy. m. 2,50-3. Z 6

palmatum ‘Fireglow’
İlkin dik duruşlu, sonra açılan formlu ve kompakt çalı. Yapraklarının rengi: ilkbaharda canlı kırmızı, 
yazın daha donuk, sonbaharda parlak kırımızımsı mor. Boy. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Higasayama'
Tabandan yoğun dalları dik ve zarif bir duruş sağlar bu güçlü türe. Yoğun pembe kenarları kremsi 
beyaz şeritlerle birleşerek iç kısıma doğru hoş bir tezat oluşturan belirgin yeşil damarı ortaya 
çıkaran yapraklar ortaya çıktığında Akçaağaçlar arasında, baharın en güzel renklerine sahip 
olanlarından bir tanesine dönüşür. Yaz sıcağını iyi tolere eder, ancak tam güneşe maruz kalırsa 
yaprakların yeşili baskın hale gelir ve kromatik kontrast kaybolur. Parlak turuncu kırmızı sonbahar 
renkleri. Boy. m. 5-5,5. Z 5

palmatum 'Hondoshi'
Dik duruşlu gelişen. Açık yeşil tenkli yapraklar, tepe tacını şekilllendirir. Tam güneş alanları tercih 
eder. Boy. m. 3-4. Z 6B

palmatum ‘Jerre Schwartz’
Kompakt formlu, dayanıklı, yavaş gelişen. İlkbaharda beliren yapraklar başlangıçta pembe renkli, 
sonrasında bronz-yeşil, sonbaharda da kırmızı tonlarında renklenir. Boy. m. 2-3m. Z 6B

palmatum ‘Katsura’
Dar, kompakt, dik formlu çalı. 3-5 cm, 5 loblu, sarı, parlak turuncuyla harelenmiş, yazın parlak yeşile 
ve sonbaharda turuncumsu sarıya dönen yapraklar. Boy. m. 2. Z 6B

palmatum 'Kogane-nishiki'
Sarı renkte ilk açan yaprakları yaz aylarında yeşile ve sonbaharda ise tekrar sarı renge bürünürler. 
Farklı rekteki diğer Acerler ile grup kullanımı için idealdirler. Boy. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®
Güçlüve dik gelişim gösteren bir varyetedir. Yaz aylarında koyulaşan ilkbaharda açık yeşil olan 
yaprakları sahiptir. Sonbahar renkleri harkulade bir sarıdan açık turuncuya değişim gösterir. 
Yaprakları ne döktüğümüz zaman ortaya çıkan parlak kırmızı gövde yapısı gerçekten bu bilgiyi 
kışın dikkat çekici hale geliyor. Boy. ve geniş m. 5,5,-7. Z 6B

palmatum ‘Koto no ito’
Dik gelişen çalı. 5-7 sık loblu, sonbaharda sarı renklenen, parlak yeşil ipliksi yapraklar. Boy. m. 2.50-
3. Z 6B

palmatum 'Limelight'®
Yavaş gelişen türün beş loblu ve dişli hassas ve yeşil yaprakları ilkbaharda kırmızı tonlamard yazın 
yeşile dönüşürken sonbaharda çok güzel bir turuncu rengini alır. Boy. m. 3-5. Z6B

palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’
İlkbaharda kırmızı, yazın bronz, sonbaharda sarı-turuncu renklenen; 5 uzun ve sık loblu, neredeyse 
ipliksi görünüşte yapraklar. Boy. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Little Princess'
Çok yavaş büyüme ve çok sınırlı gelişme göz önüne alındığında, küçük bahçeler, teraslar ve 
balkonlar için mükemmel bir tür: yüksekliği ve genişliği nadiren 100 cm'yi aşar. Yazın turuncu 
tonlarında güzel açık yeşil yapraklar, sonbaharda parlak turuncu-sarı. Boy. m. 2. Z 6B
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Acer

Acer palmatum 'Deshojo'Acer palmatum 'Limelight'

Acer palmatum 'Katsura' Acer palmatum 'Sangokaku' Acer palmatum 'Shindeshojo'

Acer palmatum 'Fireglow'

Acer palmatum 'Red Flash' Acer palmatum 'Ryusen' Acer palmatum 'Okagami'

Acer palmatum 'Osakazuki', samaralar
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Acer palmatum 'Osakazuki'

palmatum 'Masu kagami'
Boyu 2-3 m’yi zorlukla aşar. Küçük yaprakları hafif kırmızı ve pembe lekelere sahiptir. Yaz ayların 
tohumları ile ön plana çıkarlar,koyu kan kırmızısı renge sahip tohumları artık yemyeşil olmuş 
yaprakları ile hoş bir kontrast oluştururlar. Boy. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
En etkili özelliği yeşil çok büyük birbirine asimetrik biçimde büyüyen yapraklarıdır. Sonbaharda 
kırmızıdan koyu renklere doğru dönüşüyorlar. Boy. m. 1,5-2. Z 6B

palmatum 'Moonfire'
Yuvarlak formda bir gelişime sahip, dayanıklı çeşittir. Yaprakları, yoğun koyu kırmızı renkte ve 
bu renk yoğunlaşıp canlı kırmızıya dönüştüğünde sonbaharda bile korudukları olağanüstü bir 
parlaklığa sahip olurlar; yaprakları düşerken, kışın bile manzaraya ilgi uyandıran kırışık kabukları 
ve kırmızı dalları ortaya çıkarırlar. Boy. m. 5-6. Z 5B

palmatum 'Nicholsonii'
Zarif genişlemiş bir büyüme gösteren eski bir çeşit. Yaz aylarında, gösterişli kiraz kırmızısı 
samaraları ile hoş bir tezat oluşturan güzel bir sarımsı yeşilin derin oyulmuş yapraklarına sahiptir. 
Parlak kırmızıdan ateşli kırmızıya sonbahar renkleri. Boy. m. 3-3,5. Z 5

palmatum ‘Okagami’
Yavaş büyür, şık bir duruşu vardır, gerek güneşte gerekse gölgede yaşayabilen bu bitki soğuğa 
iyi dayanır. İlkbaharda kızılımsı mor rengi olan yaprakları Yaz aylarında mürdüm rengine ve 
dökülmeden az evvel Sonbaharda ise kırmızıya döner. Boy. m. 2,5-3. Z 6B

palmatum 'Okushimo'
Eski kültür bitkileri, tamamen konik duruşları sayesinde bahçecilikte çok faydalıdır, diğer bitkilerle 
birlikte güzel şekil kontrastları oluşturmak için idealdir. Yaprakların yapısı çok özeldir, yuvarlak 
kısımları kenarlardan içe doğru kıvrılarak çok hoş bir bütün oluşturan çukurlara yol açar. Sarıdan 
kırmızımsı-turuncuya kadar güzel sonbahar renkleri. Geniş çeşitlilik, sıcak iklimlerde kısmi gölgeyi 
tercih eder. Boy. m. 2,5-3. Z 6A

palmatum 'Omure yama'
Bu çalı akçaağaç, ağlayan formlu dalları ile kendini tanıtır. İlkbaharda yeşil renkli yapraklar, 
sonbaharda altın sarısı ve kırmızı renklenerek gözalıcı hal alır. İlk yıllarında oldukça güçlüdür. Boy. 
m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Orange Dream’
Büyük, dik duruşlu, çok dallı, geniş çalı. Yaprak renkleri: ilkbaharda sarı turuncu, yazın yeşil, 
sonbaharda kırmızımsı turuncu. Boy. m. 4-5. Z 6B

palmatum ‘Oregon Sunset’
Oldukça güçlü ve dik gelişim gösteren çalı. Yapraklar koyu kırmızı ya da siyah, ilkbahar-yaz 
döneminde kırmızı, sonbaharda krem rengi. Boy. m. 5-6. Z 6

palmatum 'Oridono nishiki'
Dik gelişimli çalı. Yaprakları yeşil, krem, pembe renkli açar, kimi zaman ayrı kimi zaman irbirinin 
üzerini örten şekilde dizilirler. Yaz döneminde yaprak renkleri belirginliği kaybeder ancak 
sonbaharda döneminde canlı turuncu tonu ile birlikte tekrar belirgin hale gelirler. Boy. m. 5-6 m. 
Z 6B

palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’)
Dik duruşlu, genişleyen yuvarlak formlu büyük çalı. İlkbahar-yaz aylarında koyu yeşil, sonbaharda 
koyu kırmızı olan çok büyük yaprakları vardır. Boy. m. 4-6. Z 6B

palmatum 'Pixie'
Bloodgood'a benzeyen yarı bodur akçaağaç, her şeyden önce yaprakların rengiyle, güzel bir koyu 
mor kırmızıyla hatırlar, yazın tam güneşe maruz kaldığında daha yoğundur. Sonbaharda kırmızı 
yanar ve harika mor tonlar alır. Bloodgood ile karşılaştırıldığında, ince dik dallar sayesinde daha 
yoğun, daha hafif ve daha zarif bir duruşa sahiptir; 2.5-3 m'yi geçmez ve dar alanlar ve küçük 
bahçeler için mükemmeldir. Boy. m. 2,5. Z 5B

Acer palmatum 'Masu kagami', samaralar
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Acer palmatum ‘Sazanami’

Acer palmatum ‘Red Emperor’

palmatum 'Red Emperor'
A. palmatum ‘Bloodgood’a çok benzer bir akçaağaçtır. Farkı,biraz daha geç görünen, daha yoğun 
kırmızı yaprak rengi. Erken soğuklara çok dayanıklıdır. Boy. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Red Flash’
Dik duruşlu, çok dallı çalı. İlkbaharda çok parlak kırmızı, yazın bronz ve sonbaharda sarı yapraklar. 
Şüphesiz, ilkbahar boyunca en kırmızı renkli yapraklara sahip kültivardır. Boy. m. 5-6. Z 6

palmatum ‘Red Pygmy’
Yapraklarının bir kısmı şerit formlu, bir kısmı dar mızrak formludur. Yaprak rengi ilkbaharda kırmızı, 
yazın yeşil, sonbaharda turuncu ya da sarı. Boy. m. 2-3. Z 6B

palmatum ‘Roseomarginatum'
Sık loblu, kıvrımlı, küçük yapraklar. Yeşil yaprakların bordürleri ilkbaharda pembe renkliyken, yazın 
krem beyazı renklenir. Boy. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®
Bu türün ismi japoncada şelale anlamına geliyor. Bu ismini ağlayan, eşsiz formunan almaktadır. 
Eğerki doğal gelişimine bırakılırsa yere değen dalları toprağı bir yerörtücü misali kaplar. Soliter 
kullanım için ise,istenilen gövde yüksekliğinde başka bir ağacın gövdesine aşı yapılabilir ya da 
ikincil dalları ile bir destek sayesinde gövde yukarıya doğru yönlendirilir. Yaprakları parlak yeşil 
ve turuncu ve kırmızı tonlamalara sahip olup, sonbaharda canlı kırmızı rengine dönüşürler. Boy. 
m. 1,50. Z6

palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’)
Ağaç formlu, güçlü çalı. Mercan kırmızısı renkli dal kabukları ve gövdesiyle ilgi çeker. Yaprakları 
ilkbahar-yaz aylarında zümrüt yeşili, sonbaharda kayısı ve kırmızı hareli tonlara bürünür. Boy. m. 
5-8. Z 6

palmatum 'Sazanami'
Resmedilmeye değer güzellikteki türün gelişimi çok yavaş. Çalımsı bir gelişime sahip, kompakt yedi 
loplu ve nce dişli yaprakları derin oyuklara sahiptir. İlkbahar yaprakları kırmızı turuncu renginde 
olup yeşil tonunda damar rengi ile hoş bir kontrast oluşturur. Yazın yaprak rengi yeşile dönerken 
son baharda sarı gölgelerle başlayan renk değişimi yaprak dökmeden önce kırmızı olur. Boy. m. 
1,5-2,5. Z 6B.

palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’)
Çok güçlü, dik duruşlu, genişleyen büyüme formuna sahip. Çok uzun 5 lobdan oluşan, neredeyse 
ipliksi, birbirinden ayrık gelişen; ilkbaharda yeşil, yazın bronz, sonbaharda sarı ve kırmızı renklenen 
yapraklar. Boy. m. 5-8. Z 6B

palmatum 'Seiun Kaku'
İlkbahar yaprakları parlak yeşil olup küçük kırmızı yapraklar bu dönemde eşlik ederler. Yaz aylarında 
koyulaşan yaprakları sonbaharda canlı kırmızıya dönüşürler. Birbirinin üzerine dizilmiş yaprakları 
adeta bir çatı üzerindeki kiremitlri andırırlar. Hızlı gelişim gösteren tür küçük ve hassas bir ağaç 
görümünü alır. Bonsai yapmak için ideal bir türdür. Boy. m. 1,5-1,8. Z 6B

palmatum 'Shaina'
Dik duruşlu ve dolgun formlu bu tür, orta gelişim hızına sahiptir. Dal gelişimi oldukça yoğundur. 
İlkbahardan sonbaharın sonuna kadar yaprakları parlak kırmızı renkli. Boy. m. 2,5-3. Z 6B

palmatum 'Shindeshojo'
Çok yavaş gelişimi ile karakterizedir. Daha genişleme eğilimine sahip formlu. Yapraklar yoğun 
pembe renkli olarak doğar, yazın yeşil renk alır; sonbaharda kırmızı-turuncu renklenir. Boy. m. 2,5-
3. Z 6

palmatum ‘Shirazz’
Dik duruşlu, genişleyen formlu akçaağaç. 5 loblu, ortası yeşil, sonbaharda turuncuya dönen kırmızı 
kenarlı yapraklar. Boy. m. 2-4. Z 6B
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Acer palmatum 'Shirazz Dream'

Acer palmautm 'Shishigashira'

palmatum 'Shirazz Dream'
Dik, geniş, 5 loblu, ortası yeşil, sonbaharda turuncuya dönen kırmızı kenarlı yapraklar. Boy. m. 2-4. 
Z 6B

palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’)
Dik duruşlu, kısa ve kalın gelişen, sık dokulu formlu çalı. Kıvrımlı gelişen dalları cam yeşili gövde 
kabuğu ile kaplıdır. Yaprakları ondüleli, derinlemesine loblu ve koyu yeşil renklidir. Sonbaharda 
sarı-turuncu renge bürünürler. Bonsai için mükemmeldir. Boy. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum ‘Skeeters Broom’
En iyi japon akçaağaçlarından biridir, oldukça hızlı ve rustik gelişimi ile ilgi çekicidir. Dik duruşlu, 
düzenli, yoğun dal yapısına sahip çalı. Derin çizgili, 5-7 loblu, ilkbahardan sonbahara kadar yoğun 
kırmızı renkli, sıcak iklimlerde de dayanıklı olan yapraklar. Boy. m. 2,50-3,50. Z 6B

palmatum 'Sode-nishiki'
Zarif duruş, uçları hafifçe aşağı sarkan dalları ile yükselir. 5-9 adet derin damarlı yuvarlak yapraklar, 
ilkbaharda turuncu nüanslarla açık sarı olan yaparakları, yazın sarı yeşile, sonbaharda altın sarısına 
dönüşür. Rustik olan bu varyete, geç donlardan korkar ve bu nedenle korunaklı konumlara ihtiyaç 
duyar. Boy. m. 3-4. Z 6

palmatum ‘Summergold’
İyi dallanma özelliği gösteren, dik duruşlu, genişleyen çalı. Çok güneşli havalarda bile, yaz 
ilerledikçe aşama aşama koyulaşan sarı yapraklar. Boy. m. 2,50-4. Z 6B

palmatum 'Tsukuma-no'
Kompakt, yuvarlak gelişim, yavaş büyüme. Yapraklar ilkbaharda açık yeşile, yazın koyu yeşile döner 
ve sonbaharda turuncudan turuncudan kırmızıya dönüşen güzel tonlar alır. Boy. m. 4-4,5. Z 6

palmatum 'Ukon' (A. p. 'Ao Yagi')
Soluk yeşil ilkbahar yaprakları ışıldayan dalları ile harika bir kontrast oluştururken sonbarda 
yapraklarını dökmeden önce sarıya dönüşür. Kar altında en güzel görünüşe sahip Acer türü, parlak 
gövdesiyle bulunduğu ortamın peyzajını aydınlatır. Boy. m. 3. Z 6B

shirasawanum ‘Aureum’
En güzel Acerler arasında yer alan tür birçok ödül kazanmış olup bunlardan birtanesi RHS Award of 
Garden Merit’tir. 7-9 lobdan oluşan harkulade yaprakları ilkbaharda yoğun sarı renkte olup aşamalı 
olarak yeşile dönüşürken sonbaharda ise kırmızı turuncu renkte mor tonlamalara sahiptir. Küçük 
ilkbahar ı çiçekleri kırmızı ve dik olup parlak kırmızı meyveleri çiçeklerini yaprakların dip kısmında 
kontrast oluşturarak takip eder. Boy. m. 4,5-6. Z 6

shirasawanum ‘Jordan’
Dolgun ve yuvarlak taç yapan bu çalı formunun genç dalları mürdüm moru renklidir. Kırmızı saplar 
ucunda taşınan, 6-8 cm. boyunda, 9-13 loblu yapraklar. Renkleri tüm ilkbahar boyunca koyu sarı 
olup; sonbaharın sonunda portakal rengi ve mora dönüşmeden önce, sarı-yeşil renklenir. Boy. m. 
2,50-4,50. Z 6B

‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’)
Kökeni: USA. Yaprakları 7 loplu parlak kırmızı ilkbahar ve yazda, turuncu sonbaharda. Boy. m. 2,50-4. 
Z 6B
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Japon Akçaağaçlari türlerinin ölçüleri ve fiyatlarını Sayfa 135 ve 142 da bulabilirsiniz.

Çalı Clt.10     33,00
 Clt.15     55,00
 Clt.18    85,00
 Clt.25    125,00
 Clt.30     180,00
 Clt.35    210,00
 Clt.55    240,00
 Clt.70    260,00

Çalı formda Japon akçaağaçlarının yüksekliği, her çeşidin büyüme hızına göre değiştiği için belirtilmemiştir.

Mini gövde LV9     48,00
 LV12     54,00
1/4 gövde Clt.25     115,00
1/2 gövde Clt.20     108,00
 Clt.30     140,00
 Clt.35     165,00
Yüksekten dallanan Clt.150   18/20 900,00
 Clt.180   20/25 1100,00
Espalyer LVQ18     56,00
 Clt.60     188,00
Bonsai LCI5     48,00
 LCI10     60,000

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR
Acer palmatum ‘Skeeters Broom’, yarım gövde, Clt.35

Çeşitli Acer palmatum, bonsai, LCI5
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‘DISSECTUM’ GRUBUNDAN JAPON AKÇAAĞAÇLARI
‘Dissectum’ grubundan olan japon akçaağaçları, çok parçalı yaprakları, ağlayan formu ve yayvan gelişimi ile dikkat çeken küçük ağaçlar veya çalılardır. 
Küçük dallarının inceliği ve genel anlamda hissettirdikleri zerafete rağmen, güneşli bir bahçeyi karakterize edecek güçte bitkilerdir. Yavaş gelişir, 3 metrelik 
bir yüksekliğe ve genişliğe ulaşabilir. Rustiklik ve yetiştirme ihtiyaçları için ’da Çalı duruşlu Japon Akçaağaçları bölümüne bakınız. Tüm varyeteler için 
dayanıklılık zonu 6B’dir.

Çeşitli Acer palmatum dissectum, alttan dallı, Clt.30

Çeşitli Acer palmatum dissectum, yarım gövde, Clt. 450
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Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’

Acer palmatum dissectum 'Garnet'

palmatum dissectum ‘Crimson Princess’
Yaz döneminde de rengini koruyan, kan kırmızı renkli yapraklar.

palmatum dissectum ‘Crimson Queen’
Yazın 30°C sıcaklarda dahi rengini koruyan, canlı kırmızı renkli, geniş yapraklar. Sonbahar 
renklenmesi: parlak kızıl kırmızı.

palmatum dissectum ‘Flavescens’
Pembe-sarı hareli, yoğun yeşil renkli yapraklar.

palmatum dissectum ‘Garnet’
Çok kuvvetli, dış dalları sarkık, küre formlu. Sonbaharda genellikle turuncu-sarı renklenen, yoğun 
turuncu-kırmızı yapraklar.

palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’
Siyahımsı mor-kırmızı renkte, daha büyük yapraklara sahip dissectum türü. Sonbahar rengi: 
macenta kırmızısı.

palmatum dissectum 'Orangeola'
Ağlayan formludur. Yazın bronzdan kırmızıya dönen yapraklar, sonbaharda turuncu renklenir.

palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’)
Kuvvetli, küre formlu duruşa sahip, uç kısımları sarkık formlu dallar. İlkbaharda kırmızı, yazın kırmızı 
ve bronz gölgeli yeşil, sonbaharda macenta kırmızısı veya turuncu.

palmatum dissectum ‘Seiryu’
Dik duruşlu ve ‘Dissectum’ grubunda, ağlayan formlu olmayan yegane japon akçaağacıdır. Yaprakları 
parlak yeşil renkli, derin çizgili, incedir ve genç dalların kabuklarının kahvemsi kırmızı rengiyle 
kontrast oluştururlar. Sonbaharda hemen hemen tüm yapraklardaki koyu kırmızı hareli renkler 
olağanüstü güzelliktedir. Boy. m. 5-6. Z 6B

palmatum dissectum ‘Tamukeyama’
Görkemli, geniş,kısmen küre formlu, sarkık duruşlu. Derin oyuklu, koyu mor yapraklar. Sonbahar 
rekleri: sarı, turuncu ve macenta renklerinin karışımı.

palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum)
Sonbaharda sarı ve macenta renge dönüşen parlak yeşil yapraklar.

Çeşitli Acer palmatum dissectum, abidevi ağaçlar

Acer palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, samaralar
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Acer

Acer palmatum dissectum 'Ornatum'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Dissectum’ grubundan Japon Akçaağaçlari türlerinin ölçüleri ve fiyatlarını Sayfa 145 da bulabilirsiniz.

Alttan dallı Clt.10     33,00
 Clt.12 0,80/1,00   52,00
 Clt.15 1,00/1,25   60,00
 Clt.18 1,00/1,25   95,00
 Clt.20 1,00/1,25   110,00
 Clt.25 1,25/1,50   125,00
 Clt.30 1,50/1,75    150,00
 Clt.70 1,75/2,00   220,00
 Clt.110 1,00/1,25   440,00
 Clt.230 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 2,00/2,50   950,00
 Clt.375 3,00/3,50   3400,00
 LV12     54,00
1/4 gövde Clt.25     115,00
 Clt.30     140,00
1/2 gövde Clt.15     68,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   108,00
 Clt.30 ø 0,60/0,80   140,00
 Clt.35 ø 0,80/1,00   165,00
 Clt.45 ø 1,00/1,25    190,00
 Clt.70 ø 1,25/1,50   245,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   320,00
 Clt.110 ø 1,25/1,50   440,00
 Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
 Clt.150 ø 1,50/1,75   500,00
 Clt.180 ø 1,50/1,75   650,00
 Clt.230 ø 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 ø 2,00/2,50   900,00
 Clt.375 ø 2,00/2,50   950,00
 Clt.450 ø 2,50/3,00   1600,00
 Clt.525 ø 2,50/3,00   1700,00
3/4 gövde Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
Yüksekten dallanan Clt.90   10/12 280,00
 Clt.110   10/12 300,00
 Clt.70-110   12/14 340,00
 Clt.130-150   16/18 700,00
 Clt.130-230   18/20 800,00
Espalyer Clt.60     188,00
 LVQ18     56,00
Bonsai LCI5     48,00
 LCI10     60,00
New line Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,00/2,50   1650,00
 Clt.375 2,00/2,50   1800,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Acer palmatum dissectum ‘Viride’, yarım gövde, Clt. 20
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Acer

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, yarım gövde, Clt.20

Acer palmatum dissectum 'Tamukeyama', yapraklar ve samaralar
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Actinidia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Actinidia (Actinidiaceae)

chinensis (A. deliciosa), kiwi

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6B 3 A

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin. Yılda bir kaç metreye kadar büyüyen dallarıyla, güçlütırmanıcı sarmaşık. Büyük, kapalı 
büyüyen, kırmızımsı saplar üzerinde, kalp şekilli, koyu yeşil yapraklar. Mayıs’ta büyük, çanak şekilli 
çiçekler, ilkin fildişi, sonra parlak püsküllüaltın sarısı stamenlerle krem beyaz renge bürünürler. 
Meyveler: Ağırlığı türe göre değişen (25 gr dan 100 grama), kırmızımsı-kahverengi tüylükabuk: 
ince, eriyen, sulu, birçok siyah çekirdek barındıran, özellikle C vitamini olmak üzere, vitaminlerce 
çok zengin bir meyve. Ayazlardan önce hasat yapılır ve bütün bir yıl boyunca saklanabilmelerine 
rağmen hızla olgunlaşabilecekleri serin bir yerde depolanırlar (+5°).

YEŞİLİMSİ MEYYVE ÖZÜNE SAHİP İKİ EVCİKLİ (ERKEK POLİNOTÖRE 
İHTİYAÇ DUYAN-DİOİK) VARYETELER

‘Hayward’
En yaygın kadın varyete. Tatlı meyve özlü büyük meyveler.

‘Tomuri’
Hayward’ın en iyi polenleyicisi erkek türü.

Actinidia chinensis dioik varyeteler - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.25     70,00
 LJ165     320,00
Kemer LVC60     290,00

YEŞİLİMSİ MEYVE ÖZÜNE SAHİP TEK EVCİKLİ (ERKEK POLİNATÖRE 
İHTİYAÇ DUYMAYAN-OTOFERTİL) VARYETELER

‘Solissimo’®,  ‘Renact’ cov.
Orta boy meyveler. Yüksek adette, düzenli verim.

‘Solo’®
Orta büyüklükte, çok lezzetli meyveler.

Actinidia chinensis otofertil varyeteler - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.3     15,00
Espalyer LVQ18     51,00
Konik LV6     16,00
Yüksekten dallanan Clt.35     140,00

Actinidia chinensis ‘Tomuri’, çiçekler

Actinidia chinensis 'Hayward', meyveler

Actinidia chinensis, espalyer, LVQ 18



149

Aesculus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

arguta, Sibirya kivisi

◀ 
4-

7 m
 ▶ z5B 3 AB

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-3 m ▶

Stolonları ile yayılan çalı formu. Titiz ve uygun bir bakım altında 7m. ve daha büyük boyutlara 
ulaşabildiğinden, büyüme özellikleri değişkendir. Tırmanıcı özellikte, yaprak döken, oval, büyük 
(12 cm’e varan) tırtıklı, canlı kırmızı renkte petaller tarafından taşınan koyu yeşil görkemli ve gür 
vejetasyona sahip tür. Yaz mevsiminin başında, her biri 2 cm genişliğinde üç adet kokulu beyaz 
çiçekten oluşan demetler üretir, bunları Ekim ayının ortalarından itibaren olgunlaşan, pürüzsüz, 
tüysüz, yenilebilir, çok güzel tatlı, C vitaminince zengin meyveler izler. Her tür toprakta yetişen, 
hastalık bulaşmayan, en rustik türdür. Yarı gölgeli ortamlarda bile yetişebilir ve son derece iyi 
meyve verir.

MEVCUT ACTINIDIA ARGUTA ÇEŞITLERI:

‘Issai’
En rustik Actinida arguta türüdür. Otofertil olduğu için, herhangibir dölleyici bireye ihtiyaç 
duymadan düzenli olarak meyve verir. Kabuklu meyveler orta büyüklüktedir ve meyve özü yeşildir.

‘Ken’s Red’
10-20 gramlık, kabuklu ve kırmızı meyve özü olan lezzetli meyveler verir. Dioik olduğu için 
dölleyici bireye ihtiyaç duyar.

‘Weiki’
Erkek birey varyetesidir, 'Geneva' ve'Ken’s Red' için dölleyici bireydir.

Actinidia arguta çeşitleri: - ölçü ve fiyatları

Destekli Clt.3    8,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Espalyer LVQ18     51,00

Aesculus (Sapindaceae)

x arnoldiana

◀ 
5-

8 m
 ▶ z5 2 AB v

bgo
◀ 5-7 m ▶

A. pavia ve A. flava arasındaki doğal melez bitki. Genişletilmiş, yuvarlak bir yapıya ve düşük dallara 
sahip, orta boylu, yaprak döken ağaç. İnce, kenarı tırtıllı yapraklara sahip 5 eliptik yapraktan oluşan 
karşılıklı yapraklar. Kırmızı benekli sarımsı çiçekler, yapraklardan çıkan yoğun dik salkımlarda 
toplandı. Deniz kestanesine benzer dikenli bir muhafaza içine alınmış meyveler. Güzel sonbahar 
renkleri. Caddeler için mükemmel, nemli fakat iyi drene edilmiş topraklar gerektirir. Hastalıktan 
muaf.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 126,00

Actinidia arguta ‘Issai’, meyveler

Actinidia arguta ‘Ken’s Red’, meyveler

Actinidia (devam) 

Actinidia chinensis 'Solo', meyveler
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Aesculus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x carnea, Pembe Çiçekli At Kestanesi

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB v
bgin

◀ 8-12 m ▶

Yoğun, dolgun ve yuvarlak formlu tepe tacı yapan, yaprak döken ağaç. 5 yaprakçıktan oluşan, 8-15 
cm boyundaki koyu yeşil renkli yapraklar; sonbaharda sarı-kahverengi renge bürünürler. Çiçekler 
Mayıs ayında dik salkımlar halinde, pembe kırmızı renkte, 15-20 cm boyundadır. Meyveler: az, 
yuvarlak, hafif dikenlidir. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler: Aesculus hippocastanum’unki 
gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.180   25/30 560,00
 Clt.230   30/35 600,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x carnea ‘Briotii’
Kökeni: Fransa. x carnea’nın seleksiyonudur. Farkı; uzun, daha kalın ve kan kırmızı çiçek başaklarıdır. 
Boylanması da daha sınırlıdır: 12m.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 265,00
 Clt.150-180   20/25 410,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

hippocastanum, Hindistan At kestanesi

◀ 
fin

o a
 30

 m
 ▶

z4 2 AB v
bginps

◀ fino a 30 m ▶

Kökeni: Arnavutluk ve Makedonya’yı Yunanistan’dan ayıran, çok serin ve nemli dağlar. Yuvarlak 
veya oval taçlı yaprak döken görkemli ağaç. Sonbaharda sarıya dönüşen bileşik yapraklar. Çiçekler 
gösterişli dik bir salkımla birleşirler, pembe lekeli beyaz ve alt kısımları kırmızıdır. Dikenli 
meyvelerinin bir ya da birden çok parlak kahverengi tohumu vardır. Kuzey Avrupa ülkeleri ya da 
İtalya dağlarının serin vadileri için mükemmel bir bitkidir. Yüzeyde çok sıkı olanlar dışında, farklı 
toprak türlerine uyum sağlar. Dekoratif çiçekli ağaçlarımızın en büyüğüdür.

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.70   14/16 165,00

Aesculus x carnea 'Briotii', çiçekler

Aesculus x carnea, abidevi ağaç

Aesculus hippocastanum, çiçekler
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Aesculus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

hippocastanum ‘Baumannii’, Katmerli çiçekli At Kestanesi

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB v
bginps

◀ 12-15 m ▶

Kökeni: 1822 yılında Fransa’da keşfedilmiştir. Aesculus hippocastanum’a çok benzer fakat daha 
küçük boyutlara ulaşır. Yaprakları aynıdır. Çiçekleri beyaz, sterildir, daha kısa ve daha yoğun 
salkımlarda bulunurlar. Meyve vermez ya da çok az verir, bu nedenle yol ağaçlandırması için çok 
uygundur. Yetiştirme ihtiyaçları A. hippocastanum ile aynıdır.

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.150   20/25 410,00
 Clt.180   25/30 560,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pavia var. discolor 'Koehnei'

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z5B 1 A v

afg
◀ 2,50 m ▶

Gerek çiçekleri, gerekse sonbaharda,sarı yazın yeşil renkli palmat yaprakları ile oldukça estetik 
karakteristikleri ile dikkat çeken bitki. Çiçekleri somon ve turuncu renkli koçanlar halinde. İyi drene 
olan toprak ve tam güneş alan ister.

Mini gövde Clt.15     67,00

Aesculus x carnea 'Briotii', abidevi ağaç

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', yapraklar ve çiçekler

Aesculus hippocast. ‘Baumannii’, yüksekten dallanan, Clt.150

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', mini gövde, Clt.15
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Agapanthus

Agapanthus umbellatus ovatus, Clt.10

Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Agapanthus, Mavi Teber (Liliaceae)

◀ 0
,30

-0,
80

 m
 ▶

çeşitli 4 A
abfhj

◀ 0,40-0,60 m ▶

Güçlü çok yıllık otsu bitkiler. Trompet benzeri çiçeklerden oluşan büyük 
umbellerle biten çok sayıda sağlam gövdenin çıktığı bir yastık oluşturan zarif 
mızrak şeklinde yapraklar üretirler. Son elde edilenler son derece rustiktir ve 
bizimkinden daha az elverişli iklimlerde bile çok uzun ve sürpriz çiçekler verirler.  
Yaprakların kalıcılığı, yüksekliği, dayanıklılığı ve çiçeklenme periyodu her çeşit 
için belirtilecektir.

KLASIK ÇEŞITLERI

umbellatus ovatus
Büyük, küresel, şemsiye formlu, mavi çiçekler. Deri dokulu, uzun ve geniş, herdemyeşil dekoratif 
yapraklar. Hardemyeşil varyete, – 5°C.’ye kadar dayanıklıdır.

umbellatus ovatus ‘Albus’
Önceki varyete gibidir, farkı beyaz çiçekleri.

Agapanthus klasik çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     10,00
 Clt.10     20,00
 LV15     40,00

YENİ SEÇİMLER
153 SAYFADAN 155 SAYFAYA  GÖSTERİLEN SON ÜRÜNLER, OLDUKÇA RUSTİKTİR VE BİZİMKİNDEN  
DAHA AZ UYGUN İKLİMLİ BÖLGELERDE BİLE VERİRLER UZUN DÜRELİ VE ŞAŞIRTICI ÇİÇEKLER 
AÇARLAR.

Her biri için hayatta kaldıkları  minimum sıcaklığı belirtiyoruz. Bu, bir bitkinin rustikliğini belirlemede 
en önemli unsur olmasına rağmen, diğer faktörler de buna katkı sağlar: düşük sıcaklıkların süresi, 
nem, atmosferik kirlilik, rüzgar, tuzluluk oranı vb. Bu nedenlerle, minimum sıcaklığın gösterimi, 
göreceli  bir değer olarak anlaşılmalıdır.

 Clt.3     10,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     22,00
 LV15     40,00

LEJANT

0 Gövdelerin yüksekliği

▼ Kök sitemi rustikliği

✿ Bizim iklimimizde çiçeklenme dönemi

Çeşitli Agapanthus, Clt.10

Çeşitli Agapanthus, Clt.10
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Agapanthus

YENI TÜRLER

africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 40-50 cm   |    ▼ -10°C

✿ Haziran-Ağustos

africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161'
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 40-50 cm    |    ▼ -10°C

✿ Mayıs-Eylül

'Black Pantha'®
yaprak dökmeyen

0 80-150 cm    |   ▼ -10°C
✿ Haziran-Eylül

YENI TÜRLER

'Blue Thunder'®
yarı yaprak döken

0 40-50 cm    |   ▼  -12°C
✿ Haziran-Eylül

'Blue Infinity'® 'PANAGA'
yaprak dökmeyen

0 40-50 cm     |     ▼ -10°C
✿ Haziran-Eylül

'Blue Storm'® 
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 30/40 cm     |     ▼ -10°C

✿ Mayıs-Eylül

 'Brilliant Blue'®
yarı yaprak döken

0 60-120 cm     |     ▼ -10°C
✿ Haziran-Eylül

'Ever Sapphire'®
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ Haziran-Eylül

'Ever White'®
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ Haziran-Eylül
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Agapanthus

YENI TÜRLER

 x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL'
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 30 cm     |     ▼ -15°C

✿ Mayıs-Eylül

YENI TÜRLER

'Fireworks'®
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 60-80 cm     |   ▼  -10°C

✿ Mayıs-Eylül

'Hanneke'
yaprak döken

0 60-80 cm     |   ▼  -5°C
✿ Temmuz-Ağustos

'Northern Star' 
yaprak döken

0 70 cm     |   ▼  -18°C
✿ Temmuz-Eylül

'Peter Pan' 
Eksi 4 C'nin altında yarı yaprak döken don 

olmadığında yaprak dökmeyen
0 60 cm - bodur     |   ▼  -10/-15°C

✿ Haziran-Ağustos

'Poppin' Purple'® (Everpanthus® 
'Poppin' Purple') 

yaprak dökmeyen
0 60 cm     |   ▼  -12°C

✿ Mayıs-Eylül

'Regal Beauty'®
yaprak dökmeyen

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ Temmuz-Eylül

'Poppin' Star'® (Everpanthus® 
'Poppin' Star')

yaprak döken
0 60-70 cm     |     ▼ -12°C

✿ Mayıs-Eylül

'Purple Delight' 
yaprak dökmeyen

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ Temmuz-Eylül
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Agapanthus

Agapanthus 'Poppin' Star', Clt.10

YENI TÜRLER

'Snow White'®
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 30-40 cm    |    ▼ -8°C

✿ Temmuz-Ağustos

'Snow Storm'®
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ Haziran-Eylül

'Silver Baby'
don olmadığında yaprak dökmeyen,           

aksi takdirde yaprak döken
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ Temmuz-Ağustos
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Agapanthus

Çeşitli Agapanthus, Clt.10

Çeşitli Agapanthus, Clt.10
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Agave

Agave attenuata, LV12

Agave americana 'Mediopicta', LV12

Agave americana, LV12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Agave (Agavaceae)
◀ 

1,8
0-

2 m
 ▶

z9 3 A
afhr

◀ 2-3 m ▶
Sukulent bitkilerdir. Özellikle Meksika ve Kuzey Amerika’nın güney ülkelerinin 
sıcak ve kuru bölgeleri kökenlidir. Güney bölgesi ikliminde de yetişir hale 
gelmişlerdir. Genelde kenarlarda dişli, bir dikenle sonlanan ve rozet form 
oluşturan etli yaprakları vardır. Uzun yıllar sonra çok yüksek çiçek saplarının 
üzerinde; donuk sarı renkli, çan şekilli çiçekler verir. Deniz etkilerine karşı çok 
dirençlidirler.

GELENEKSEL VARYETELER:

americana, amerikan
Mat yeşil yapraklar.

americana ‘Mediopicta’
Yaprak merkezinde uzanan beyaz çizgi oldukça 
belirgindir.

americana ‘Variegata’, amerikan 
‘Variegata’
Sarı kenarlı yapraklar.

attenuata
Ağaç formundaki agav türü. Yapraklar yeşil 
renkli, dikensiz. Büyük, pitoresk formlu. Olgun 
bireylerde sarı renkli çiçek oluşumu.

Agave, geleneksel varyeteler - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,00
 LV18-20-Clt.20     53,00
 Clt.30     65,00

RUSTİK VARYETELER
Cezbedici, zarıf, heykelsi Agavlar her geçen gün daha popüler oluyorlar. Tabi bunda zor 
koşullara şaşırtıcı bir şekilde uyum sağlayan zengin koleksionumuzda göreceğinız rustik 
türlerin etkisi büyük. (sayfa 158-160)

Her biri için hayatta kaldıkları minimum sıcaklığı belirtiyoruz. Bu, bir bitkinin rustikliğini 
belirlemede en önemli unsur olmasına rağmen, diğer faktörler de buna katkı sağlar: düşük 
sıcaklıkların süresi, nem, atmosferik kirlilik, rüzgar, tuzluluk oranı vb. Bu nedenlerle, minimum 
sıcaklığın gösterimi, göreceli bir değer olarak anlaşılmalıdır.

 LV6     29,00
 LV12     38,00

victoriae-reginae
Yavaş gelişim, beyaz kenarlı, oblong-akuminat 
yapraklar, yoğun rozet form meydana getirir.

kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C

Agave victoriae-reginae - ölçü ve fiyatları:
LV6  50,00

LV12 77,00
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Agave

deserti var. simplex
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C

RUSTIK VARYETELER

RUSTIK VARYETELER

colorata
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -7°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C

'Burnt Burgundy'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C

franzosinii (americana var. franzosinii)
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C

geminiflora 'Rasta Man'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C

chrysantha
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C

filifera
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C

garciae mendozae
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C

geminiflora
kuru iklimlere karşi dayanikliliği:-8°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C
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Agave

RUSTIK VARYETELER

RUSTIK VARYETELER

montana
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -15°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C

multifilifera
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -9°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -7°C

ocahui
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -15°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C

ovatifolia
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -15°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -15°C

parrasana
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C

kerchovei 'Huajuapan Red'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C

lophantha 'Quadricolor'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -4°C

lophantha 'Splendida'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C

parrasana 'Meat Claw'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
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Agave

sisalana
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -3°C

titanota 'Blue'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -7°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C

RUSTIK VARYETELER

RUSTIK VARYETELER

parryi ssp. parryi
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -18°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -12°C

purpusorum
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -5°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -3°C

x romanii
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C

'Royal Spine'
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -6°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -4°C

schidigera
kuru iklimlere karşi dayanikliliği: -10°C
nemli iklimlere karşi dayanikliliği: -8°C
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Ailanthus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ailanthus (Simaroubaceae)

altissima (A. glandulosa), Kokar ağaç
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z6B 3 ABC

bginqrs
◀ 8-10 m ▶

Kökeni: Çin. Geniş taçlı ve pitoresk dallı, özellikle çıplakken çok güzel, yaprak döken büyük ağaç. 
Gösterişli 5 veya 6 cm büyüklüğünde pennat yapraklar. Mayıs ayında yeşilimsi sarı yapraklar. Yaz 
sonunda çok görkemli bir görünüme sahip turuncu-kırmızı meyveler .İtalya’nın bir çok bölgesinde 
genellikle çok gövdeli olarak gelişirler. Çok zor koşullarda, en kuru, zayıf ve taşlı topraklarda 
yetişirler. Kirliliğe ve denize karşı dayanıklıdırlar ancak odun kısmının hassas oluduğunu düşünerek 
çok rüzgarlı yerlerde kullanmamak gerekir.

Yüksekten dallanan 2xtr.RN   10/12 30,00
 2xtr.RN   12/14 45,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 270,00

altissima ‘Purple Dragon’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 ABC
bginqrs

◀ 8-10 m ▶

Zamanla genişlemeye ve daha da yuvarlak olmaya meğil gösteren geniş oval bir taça sahip, 
yaprakları dökülen ve döküldükleri Kış aylarında son derece güzel dallara sahip bir ağaçtır. Başta 
kırmızı portakal rengi olan ve 1 metreye kadar uzayan tarağı damarlı yaprakları yaz aylarında 
daha da koyulaşarak mor eflatun bir tona bürünürler. Dişi ağaçlar sonbaharda kızılımsı ancak ehirli 
meyveler verir. Şehirdeki hava kirliliğine, sıcak hava ve kuraklığa oldukça dayanıklı bu çeşit fazla 
toprağa ihtiyaç duymaz.

New line Clt.230 4,50/5,00   300,00
 Clt.375 5,00/5,50   420,00

Akebia (Lardizabalaceae)

quinata

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 A
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Çin, Kore, Japonya. Yarı-kalıcı tırmanıcı bitki. İnce ve değişken dalların birbirine geçmesiyle 
hoş bir etki oluşturur. Üstü yeşil altı mavimsi renkte 5 alt yapraktan oluşan güzel yapraklar. Etli, 
hafif kokulu, Mayıs-Haziran’da pembe lila renkli çiçekleri, oval biçimli koyu mor, yaz sonuna doğru 
olgunlaşan yenilebilir meyveler izler.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00    46,000

Ailanthus altissima, yapraklar ve çiçekler

Ailanthus altissima ‘Purple Dragon’, yapraklar

Akebia quinata, çiçekler
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Albizia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Albizia (Fabaceae) (Leguminosae)

julibrissin

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: İran’dan Japonya’ya. Yaprak döken ağaç ya da kubbe formlu çok geniş taçlı büyük çalı. 
Eğreltiotuna benzer yaprak kümelerinden oluşan tepe tacı. Çok ince stamenli, alt kısmı sarı, küre 
biçimli bir kümeyle tamamlanan en az 10 kısa dalı olan sürekli salkımlarla Temmuz’dan Eylül’e 
çiçekli. Verimsiz topraklarda da yaşar; çiçeklenme için sıcaklık ve aydınlığa ihtiyaç duyar.

Çalı Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    110,00
1/2 gövde Clt.18     62,00
 Clt.35     90,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 78,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

.

Albizia julibrissin 'Ombrella', çiçekler

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuilière', yarım gövde, Clt.18

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, çiçekler

Albizia julibrissin 'Ombrella', yüksekten dallanan, Clt.70
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Albizia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

julibrissin ‘Ombrella’®
Fransa da bir A.julibrissin tohum araşırma merkezinde keşfedilmiştir. A. julibrissin’in gelişme, form, 
duruş, yaprak özellikleri ve yetişme ortamı isteklerini taşır. Albizia julibrissin’den farkları aşağıda 
belirtilmiştir:  
• çiçeklerin stamenleri kırmızıdır ve günün en sıcak saatlerinde renkleri bozulmaz  
• çiçeklenme 2 yıllık bitkilerde gerçekleşir ve yapraklar daha yoğun yeşildir  
• buna karşılık daha yavaş gelişir ve genç bitkilerin gövdesi düzgün gelişmek için daha fazla dikkate 
ihtiyaç duyar.

Çalı Clt.35 2,00/2,50   92,00
1/2 gövde Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12  80,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 68,00
 Clt.25   8/10 92,00
 Clt.30   10/12 128,00
 Clt.55   12/14 180,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130   18/20 380,00
 Clt.350   30/35 680,00

ALBIZIA JULIBRISSIN YENİ ÇEŞİTLER

julibrissin 'Chocolate Fountain'®
Albizia’nın tek kırmızı yaprağı sahip türüdür. Ters gelişen bir forma sahiptir. Dar alanlarda saksıda 
kullanılmak istenen bitki türü olarak idealdir. Yaz aylarında açan çiçekleri çok hoş bir pembe renge 
sahiptir. Estetik özelliklerini hastalıklara dayanıklılığı ve yere dikim yapıldığı zaman kuraklığa 
dayanıklılığı da eklenebilir.

Çalı Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.55 3,00/3,50   160,00

julibrissin 'Evey's Pride'®
Albiza nın kırmızı yapraklı türü, herşeyden önce soğuğa karşı çok daha dayanıklı olmasıyla “Summer 
Chocolate” tan ayrılır. Yaprakları açık yeşil üzerine bronz tonları ve koyu bordoya dönen parlak bir 
etkiye sahitir.. Çiçekleri yoğun, rengi koyu pembedir. Küçük bahçelerde ve dar alanlara iyi uyum 
sağlar, çünkü zaten gelişimi iyi takip edilen bir budama ile artış sağlar.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 68,00

julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
Yaz başından beri şemsiye şeklindeki yapraklardan coşkuyla ortaya çıkan güzel bir parlak kırmızının 
çiçeklenmesi ile karakterize edilen Fransız çeşidi. Gelişim, tür türlerinden daha kapsamlıdır, bu 
nedenle doğudan ilham alan küçük bahçelerde bile kolayca yer bulur.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   48,00
 Clt.25 1,25/1,50    55,00
1/2 gövde Clt.18     65,00

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuillière', yapraklar

Albizia julibrissin 'Evey's Pride', çiçekler

Albizia julibrissin 'Chocolate Fountain', yapraklar
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Albizia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

julibrissin ‘Summer Chocolate’®
Kökeni: Japonya. Albizia julibrissin mutasyonudur ve büyüme, şekil, tarz, yaprak yapısı julibrissin 
ile aynıdır. Ayrıldığı noktalar: 
• önce yeşil, sonra yazın en sıcak olduğu dönemde, morumsu kırmızı renkte yapraklarıyla maksimum 
yoğunluk ve parlaklığa ulaşır. 
• yaprakların gölgesiyle kontrastı arttıracak şekilde, beyaza dönük açık pembe çiçekler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 128,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00

lebbeck

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶

Afrika, Asya ve Avustralya'nın tropikal bölgelerine özgü ağaç. Genişletilmiş, düzleştirilmiş bir taç 
geliştirir. Yapraklar, güzel bir koyu yeşilden 5 cm büyüklüğe kadar dikdörtgen yaprakçıklardan 
oluşan bipinnattır. İlkbaharda, türe özgü, uzun, tüylü organlarındaki hassas kokulu krem-beyaz 
çiçekler üretir. Çiçek açtıktan sonra, dallardan uzun süre sarkan ve rüzgarda çınlayan uzun beyazımsı 
baklalar geliştirir. Yapraklar ve tohumlar, anti-inflamatuar(ödem giderici) özellikleri nedeniyle 
tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprak açısından talepkar değildir, tam güneşe maruz kalmayı 
gerektirir ve iyi köklendiğinde kuraklığı iyi tolere eder, rüzgardan korunan konumlar gerektirir.

Yüksekten dallanan Clt.70   10/12 225,00

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', yüksekten dallanan, Clt.30

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', yapraklar ve çiçekler
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Alnus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Alnus, Kızılağaç (Betulaceae)

cordata, Kızılağaç
◀ 

10
-1

5 m
 ▶ z6B 3 AB

biprs
◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Güney İtalya, Korsika. İtalya’da kendiliğinden yetişen, çok güzel ve dekoratif görünümlü, 
yaprak döken ağaç; yatay yan dallarıyla genişleyen konik tepe tacı. Kalp şeklinde, parlak koyu yeşil 
renkli yapraklara sahip Kızılağaç Kasım sonunda en son yaprak döken ağaçlardan biridir. Şubat-
Mart aylarında çıplak dallarda sarımsı yeşil renkli çiçekler, 5-7 cm boyunda başakçıklar halindedir. 
2-3 cm boyunda önce yeşil, sonra kahverengiye dönen ovidial meyveler. Tüm kızılağaçlar arasında 
toprağın nemi konusunda en az seçici olandır; en verimsiz ve kuru topraklarda dahi yaşayabilirler.

Yüksekten dallanan Clt.70   16/18 165,00
 Clt.240   25/30 340,00

glutinosa, Siyah Kızılağaç

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z3 3 AB
bdimpqr

◀ 8-12 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar. Konik ya da oval biçimli tepe tacı geliştiren yaprak döken 
ağaç. Obovat formlu 5-10 cm boyunda, parlak koyu yeşil yapraklar, genellikle toprak seviyesinden 
itibaren gelişen çok sayıda gövde.. Çiçekler: İlkbaharda koyu sarı başakçıklar. Meyveler: 1-2 cm 
boyunda oval koniler. Nemli yerlerde, suyun bataklık tarzı olduğu hendekler boyunca ve nehir 
kıyılarında gelişir. Kök sistemi toprağı erozyondan korumak ve verimsizliği iyileştirmek için çok 
etkilidir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 78,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-240   25/30 340,00

x spaethii

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgips

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Almanya. Zeytin yeşili kabuğu ve kış aylarında uzun tomurcuklara sahip yaprak döken 
bir ağaçtır. Oldukça parlak ve deri görünümlü, yeşil mızrak formlu, sonbaharda çok geç dökülen 
yapraklar. Koyu sarı renkte salkım görünümünde çiçekleri daha sonra küçük konik meyveler izler. 
Rustiktir, rüzgara dayanıklıdır ve her tür toprakta yetişir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 54,00
 Clt.110   18/20 230,00

Alnus x spaethii, yüksekten dallanan, Clt.110

Alnus glutinosa, yüksekten dallanan, Clt.150

Alnus cordata, yapraklar
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Alocasia

 Aloe vera, LV12

Aloe arborescens, LV20

 Alocasia macrorrhiza, Clt.60

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Alocasia (Araceae)

macrorrhiza

◀ 
4-

5 m
 ▶ z10 4 B

afgh
◀ 2-2,50 m ▶

Kökeni: Asya. Herdem yeşil, kök saplı uzun ömürlü bitki. Etli, 1 m’den uzun, yeşil renkli ve uzun saplı 
çok büyük yapraklarla neredeyse ağaç gibidir.

 Clt.15-LV15     36,00
 Clt.60 1,25/1,50   130,00

Aloe (Xanthorrhoeaceae) (Liliaceae)
◀ 

çeş
itli

 ▶ z10 2 AB
acfhr

◀ çeşitli ▶

arborescens (A. perfoliata var. arborescens)
Afrika kökenli sukkulent bitki. Herdemyeşildir. Yapraklar dikkat çekici ve sivri uçlu, kenarları keskin 
olmayan dikenlerle çevrilidir. Mart-Nisan aylarında uzun, kırmızı başaklı çiçekler. Normal seviyede 
nemli toprakları tercih ederler. 2-3m. boy yapar.

polyphylla
Tamamen orijinal bir çeşittir, tırtıllı kenarları olan yeşil-gri, kısa ve kalın yapraklara ve sonunda 
koyu kahverengi-mor sivri uçlu bir gövdeye sahiptir. Yaşlandıkça saat yönünde veya saat yönünün 
tersine son derece çekici, spiral bir şekil çizen yoğun bir çiçeksi rozet oluştururlar. Güney Afrika 
dağlarına özgü olan bu tür, yaklaşık -12 °C'ye kadar kar ve dona karşı dayanıklıdır. Yaz aylarında 
ve iyi drene edilmiş topraklarda sever ve bol sulanır. İlkbaharın sonlarında veya yazın başlarında 
turuncu çiçek açar.

saponaria (A. maculata)
Menşei: Güney Afrika. Açık yeşil mızrak şeklinde yapraklar, neredeyse damar gibi görünen beyaz 
ince ve uzun benekler. Belirgin koyu kahverengi tırtıllı kenarlıdırlar. Yaz aylarında, şamdanı andıran 
3 veya daha fazla dallı çiçek sapları ile taşınan kırmızıdan sarıya boru şeklinde çiçekler açar.

x spinosissima
Mavimsi yeşil renkli, yumuşak dikenlerle çevrelenmiş, etli rozet yapraklar. Çiçekler turuncu-lal 
kırmızı. Boy: 0,80-1 m.

vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)
Mızrak biçimli, koyu yeşil, kenar dişleri pembe olan rozet yapraklar. Yazın çan şekilli sarı çiçekler. 
Boy: 0,60-0,90 m.

Aloe varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,50
 LV15     45,00
 LV20     52,00
 LV40     65,00
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Aloysia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Aloysia (Verbenaceae)

triphylla (Lippia citriodora)
◀ 

2-
3 m

 ▶ z9 2 A tu
acfi

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Şili, Arjantin. yarı-herdem yeşil kalan çalıdır, yaprakları açık yeşil renklidir. Tamamı limon 
kokuludur. Çiçekleri Temmuz’dan Eylül’e lila beyaz renklidir.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     21,00

Amelanchier (Rosaceae)

alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)

◀ 
4,5

0-
9 m

 ▶

z 2 vw tu
gi

◀ 4,50-6 m ▶

Dik bir yapıya sahip, yuvarlak olmaya eğilimli ancak bazen daha gölgeli alanlarda dik dallara sahip 
olan Kuzey Amerika' ya özgü bodur ağaç. Yapraklar oval, neredeyse yuvarlak, kısa yaprak sapları 
tarafından taşınır. Küçük gruplar halinde toplanan beyaz çiçekle, beyaz renkte, çok sayıda ve çok 
gösterişlidir. İlkbaharın sonlarında açılırlar ve onları, olgunlaştıklarında tat olarak yaban mersini 
anımsatan küçük, koyu mavi yenilebilir meyveler takip eder . Kuşlar için çok iştah açıcıdırlar ancak 
antioksidan özellikleri sayesinde insan tüketimi için yetiştirilmişlerdir, Yerli Amerikalılar için 
önemli bir besin kaynağıydılar. Güzel sonbahar renkleri.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   53,00

canadensis 'October Flame'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 2-3 m ▶

Süs bitkileri yetiştiriciliği kökenli çalı veya küçük yaprak döken ağaç, kompakt, konik bir  gelişim 
alışkanlığa sahiptir. Peyzajda ilkbahardan sonbahara kadar geçen sürede büyük ilgi görmektedir. 
Ovalden elipse doğru koyu yeşil yaprakları, ilkbaharda salkımlarda toplanan beyaz çiçekler çıplak 
dalları süslediğinde açılmaya başlar; Kuşlar tarafından çok iştah açıcı bulunan gösterişli, koyu mor 
meyveler, yazın çiçek açar. Turuncu, kırmızı ve morun canlı tonlarında güzel sonbahar renklere 
sahiplerdir.Rustik tür, iyi drene olduğu sürece toprak açısından talepkar değil.

Çalı Clt.35  1,75/2,00   130,00
 Clt.45 2,00/2,50    145,00

Aloysia triphylla, çalı, Clt.3

Amelanchier laevis 'Snowflakes', alttan dallı, Clt.130

Amelanchier lamarckii, çalı, Clt.10
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Amelanchier
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Dik gelişim gösteren küçük ağaç veya büyük çalı. Nisan ayında açan çiçekleri, beyaz rekte olup 
büyük salkımlar halinde toplanır, aynı zamanda açılmaya başlayan genç, tüysüz, bakırımsı pembe 
yapraklarla hoş bir kontrast oluştururken hoş kokuludur. Yapraklar yaz aylarında olgunlaşır ve 
yeşile döner ve sonbaharda önce kırmızı daha sonra sararır. Yaz aylarında çiçeklenmeyi yaban 
mersini benzeri siyahımsı mavi renkli gösterişli yenilebilir meyveler takip eder. Nemli, iyi drene 
edilmiş, kireçsiz toprakları tercih eder, kısmi gölgeyi tolere eder, ancak tam güneşte ekilirse 
sonbahar renkleri daha canlıdır.

Alttan dallı Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis)
◀ 

6-
8 m

 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Yaprak döken çalı veya küçük ağaç. Dik duruşludur. Eliptik veya oblong, koyu 
yeşil yapraklar, sonbaharda kırmızı turuncu renklenme gösterir. Nisan ayında küme halindeki beyaz 
çiçekleri, mavimtrak siyah renkli ve yenilebilir meyveler izler. Çok rustiktir, kentsel kirlenmeye 
direnç gösterir, neme ve geçici kuraklığa dayanır.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Amelanchier lamarckii, sonbaharda yapraklar

Amelanchier spicata, çalı, Clt.18

Amelanchier lamarckii, çiçekler
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Araucaria

Araucaria araucana, Clt.90

Araucaria araucana, Clt.55

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Dik gelişim gösteren küçük ağaç veya büyük çalı. Nisan ayında açan çiçekleri, beyaz rekte olup 
büyük salkımlar halinde toplanır, aynı zamanda açılmaya başlayan genç, tüysüz, bakırımsı pembe 
yapraklarla hoş bir kontrast oluştururken hoş kokuludur. Yapraklar yaz aylarında olgunlaşır ve 
yeşile döner ve sonbaharda önce kırmızı daha sonra sararır. Yaz aylarında çiçeklenmeyi yaban 
mersini benzeri siyahımsı mavi renkli gösterişli yenilebilir meyveler takip eder. Nemli, iyi drene 
edilmiş, kireçsiz toprakları tercih eder, kısmi gölgeyi tolere eder, ancak tam güneşte ekilirse 
sonbahar renkleri daha canlıdır.

Alttan dallı Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis)

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Yaprak döken çalı veya küçük ağaç. Dik duruşludur. Eliptik veya oblong, koyu 
yeşil yapraklar, sonbaharda kırmızı turuncu renklenme gösterir. Nisan ayında küme halindeki beyaz 
çiçekleri, mavimtrak siyah renkli ve yenilebilir meyveler izler. Çok rustiktir, kentsel kirlenmeye 
direnç gösterir, neme ve geçici kuraklığa dayanır.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

spicata (A. botryapium HORT.)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 1-2 m ▶

Kuzey Amerika'ya özgü yaprak döken çalı veya küçük ağaç. Güzel oval, yoğun dallı bir yapıya sahiptir. 
Yapraklar koyu yeşil, yuvarlak, ince tırtıllı ve sonbaharda sarı-kahverengiye döner. İlkbaharın 
ortasında, kısa dik salkımlar tarafından taşınan, ara sıra çok soluk pembe ile renklendirilmiş küçük 
yeşilimsi beyaz çiçekler açar. Bunları yenilebilir ve çok sulu siyahımsı-mor meyveler izler. Toprak 
açısından çok zorlayıcı olmamakla birlikte kalkerli olanları tercih eder.

Çalı Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   53,00

 → Aralia sieboldii = Fatsia japonica

Araucaria (Araucariaceae)

araucana (A. imbricata)

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z8A 1 AB
bgs

◀ 5-7 m ▶

Çok karakteristik, en büyük boyutlara ulaştığı Şili’de yetişen, dioik ibreli. Geniş konik ya da uzun 
silindirik gövde üzerinde kubbe şeklinde tepe tacı oluşturur. Dalları genelde yatay, alt kısımlarda 
yere doğru sarkıktır. Herdem yeşil yapraklar parlak yeşil renklidir, kalındır ve deriye benzer, 
uzunlukları 3-4 cm’dir, formları ovalden üçgene doğrudur ve çok sivri uçludur. Yapraklar, dalları ve 
belli bir yaşa kadar da gövdeyi tamamen kaplarlar. Erkek ve dişi çiçekler ayrı taraflarda gelişirler: 
ilkler gruplaşmış, ikinciler soliterdir. Kozalaklar 2-3 yılda olgunlaşırlar ve oluştuklarında yeşil, 
tohumları bırakmak için ayrılırken yani olgunlaşma döneminde kahverengidirler. Yüksek nem 
düzeyi olan ortamlarda, gevşek, verimli, nemli, çok geçirgen topraklarda yaşarlar.

TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

heterophylla (A. excelsa)

◀ 
25

-4
5 m

 ▶ z9 4 AB
bfgmr

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Norfolk Adası. Dalları yatay, düzenli, sık, küçük yeşil renkli ibrelerle kaplanmış katlar 
oluşturan konifer. Çok simetrik, biçimli, piramit formlu, çoğu kez rüzgar ve ani sıcaklık değişiklikleri 
ile form değiştiren bir tacı vardır. Genç bireyleri, çok rahat yetiştirildikleri için iç mekan bitkisi olarak 
çok kullanılırlar.

Çok dallı Clt.15    53,00
 Clt.35    80,00

Araucaria araucana, yapraklar

Amelanchier (devam) 
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Arbutus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Arbutus (Ericaceae)

unedo

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z8B 2 A vw
afhikr

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Akdeniz makisinin ve kıyı çam ormanlarının başlıca ögesidir. Herdem yeşil 
büyük çalı veya ağaççıktır. Kıvrık dallı, kısa gövdeli, kırmızımsı kahverengi pürüzlü plaklar halinde 
kabuklu. Yaprakları koyu yeşil renkli, parlak, ovalden obavata değişen formdadır ve hafif dişli, alt 
kısımları daha açık renkli, 10 cm boyundadır. Meyveler: küçük (çap 1-2 cm) yuvarlak, olgunlaşmada 
kırmızı olan granüllü kabukla kaplıdırlar; kuşlar tarafından toplanmaz ya da yenmezlerse, iki yılda 
sonbaharda olgunlaşırlar. Aynı bitkide aynı anda çiçekler ve meyveler görülebilir. Nötr (doğal) ve 
asitli toprak tercih eder ancak kalkerli toprakta da yetişebilir.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,50
 Clt.15 1,00/1,25    36,00
 Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   185,00
Çok dallı Clt.500 4,00/4,50   1150,00
 Clt.750 4,50/5,00   1900,00
Top formlu Clt.55     80,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
 Clt.25     72,00
3/4 gövde Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 240,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 88,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.300   20/25 550,00
 Clt.240-300   25/30 750,00
 Clt.285-375   30/35 1150,00
New line Clt.180 1,75/2,00   550,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290 2,50/3,00   850,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Arbutus unedo, meyveler ve çiçekler

Arbutus unedo, çalı, Clt.10

Arbutus unedo, yüksekten dallanan abidevi ağaçlar
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Arbutus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

unedo ‘Atlantic’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Daha kompakt ve tok formlu Arbutus seleksiyonudur. Meyveler daha büyüktür ve çiçek yoğunluğu 
fazladır.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.10     21,50
New line Clt.180 1,75/2,00   600,00
 Clt.290 2,40/2,60   750,00

unedo ‘Compactum’

◀ 
5 m

 ▶ z8B 1 A vw
afikr

◀ 5 m ▶

Kökeni: Fransa. Önceki varyeteye çok benzer ancak, ulaşabileceği boyutlar daha sınırlıdır ve büyüme 
hızı daha düşüktür. İkinci senesinden itibaren başlayan, çok sayıda çiçek verimi ile karakterizedir. 
Cinsinin en estetik görsel değere sahip varyetesi olarak anılır.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,50
 Clt.18     45,00

unedo 'Roselily'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Kökeni: Fransa. Kompakt formlu çalı. Eylül ayında, pembe çiçekleri yeşil yapraklar ile hoş bir 
kontrast oluştururken; çiçeklerin akabinde, sonbaharda, küre formlu meyve salkımları ortaya çıkar. 
Nötr ve kalkerli topraklarda gelişir.

Çalı Clt.10     21,50
New line Clt.230 1,75/2,00   600,00

unedo ‘Rubra’, Çilek Ağacı
Önceki varyete gibi aynı ölçü ve yapıda ancak daha koyu renkli, parlak pembe çiçekler.

New line Clt.230 2,00/2,50   750,00

Arbutus unedo 'Atlantic', çiçekler

Arbutus unedo 'Compactum', meyveler

Arbutus unedo 'Roselily', çalı, Clt.10
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Archontophoenix

 Archontophoenix alexandrae, Clt.30

Aristolochia macrophylla,

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Archontophoenix (Palmae)

alexandrae (Ptychosperma alexandrae)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z9 3 AB
abfgr

◀ 5-7 m ▶

Avustralya kökenli; üst kısımları morumsu renkte isli gibi, gümüş-gri renkli ince gövde; alt kısımda 
genişleyen, kıvrık ve şık duruşlu 2-4m. boyunda, açık yeşil renkli pennat yapraklara sahip palmiye 
türüdür Yazın uzun salkımlardaki sarı çiçekleri pembemsi kırmızı meyve salkımları izler. Verimli ve 
iyi drene edilmiş toprak ister.

 Clt.25     50,00
 Clt.30 2,00/2,50    105,00
Çok dallı Clt.35 2,50/3,00    130,00

Aristolochia (Aristolochiaceae)

grandiflora (A. gigas)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z10 3 AB
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Batı Hint Adaları. Odunsu gövdeli sarılıcı bitki. Oval, 15-25 cm genişliğinde yaprakları 
vardır. Yazın, beyaz ve sarı hareli, kadifemsi, kırmızı mor renkte, şişkin boru formunda çiçekler.

macrophylla (A. durior) (A. sipho)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 3 AB

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-4 m ▶

Yaprak döken, rustik, sarılıcı ve sarmentoz özellikte bitki. Yapraklar üst üste binmiş, yeşil renkli, 
20-25 cm genişliğindedir. Çiçekler tek ya da üçlü gruplar halinde; yeşil, uzun taç yaprak ve 
kenarları mor, yeşilimsi sarı çanak yaprakları ile karakterizedir. Çİçekler gerçek boru görünümdedir 
ve yaprakların üzerinden sarkar. Nemli toprakları tercih etmekle birlikte, kirli hava koşullarına 
dayanıklıdır.

Aristolochia grandiflora ve A. macrophylla - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     16,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Aristolochia grandiflora, çiçek
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Asimina

Aspidistra elatior, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Asimina (Annonaceae)

triloba, Dağ muzu
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5 2 AB
afgh

◀ 5-6 m ▶

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusu. Yoğun, genişleyen konik formda tepe tacı yapan, 
yaprak döken ağaççık ya da büyük çalı. 25 cm. uzunluğa, 12 cm genişliğe ulaşan, büyük yeşil 
yaprakları sonbaharda sarı renklenir. Görsel değeri yüksek, kadeh formlu, ilkbaharda ilk yapraklarla 
birlikte ortaya çıkan tek çiçekler; 5-6 cm genişliğinde ve 6 adet mor-kahverengi renklerde 
petallerden oluşmaktadır. Yenilebilir ve ovidial formlu meyvelerın tadı olgun muz tadını andırı, 
Amerik Birleşik Devletlerinde paw paw adıyla bilinir. Meyveler yaz sonu olgunlaşır. Özel yetişme 
ortamı istekleri yoktur, her tür bahçe toprağında yetişebilir.

Çalı Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.45 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 1,75/2,00    140,00
 Clt.70 2,00/2,50    170,00
 Clt.90 2,50/3,00   200,00

Aspidistra (Asparagaceae)

elatior

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z9 2 AB
afhjq

◀ 0,40-0,60 m ▶

Kökeni: Çin. Uzun ömürlü, herdem yeşil kalan, uzun saplı, sert, mızrak biçimli ve koyu yeşil renkli 
güzel yapraklarıyla kökten saplıdır. Çiçekleri koyu mor renkli, yaz başında toprak seviyesindedir. 
Ev bitkisi olarak yetiştirilir fakat saksıda veya doğrudan toprakta dışarda da yaşar, çok az ışığı ve 
yetiştirilirken ilgisizliği tolere eder. Kireçli topraklar haricinde, her tür toprakta yetişir.

 Clt.3     7,80
 Clt.10     19,50
 Clt.12     22,00

Atriplex (Chenopodiaceae)

halimus

◀ 
2 m

 ▶ z8 3 A
klpr

◀ 2,50 m ▶

Kökeni: Asya. Yarı-herdem yeşil, dik duruşlu, çok dallı çalı. 6 cm boyundaki yaprakları oval veya 
eşkenar dörtgen şeklindedir. Çiçekler yaz sonuna doğru yeşilimsi beyaz renklidir. Rüzgara ve tuza 
karşı dirençli olması nedeniyle deniz ortamında çalılıklar ve fundalıklar için ilgi çekicidir.

Çalı Clt.3     7,70
 Clt.10     18,00

Atriplex halimus, çalı, Clt.10

Asimina triloba, meyveler
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Aucuba
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Aucuba (Cornaceae)

japonica ‘Crotonifolia Gold’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhiqr

◀ 0,80-1 m ▶

Yoğun altın sarısı yaygın mermerimsi lekeleri olan büyük parlak yeşil yapraklarla kaplı, güçlü yeşil 
gövdelere sahip yaprak dökmeyen çalı. Önemsiz çiçeklerini daima aylarca süren çok sayıda parlak 
kırmızı meyve izler. Asitli toprakları tolere eder ve ağaçların gölgeliklerinin altında bile büyür. 
Apartmanların  içinde de yaşayabilir.

Çalı Clt.5 0,40/0,60   13,20
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 LV15 0,80/1,00   35,00

japonica ‘Rozannie’

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z8B 1 AB
afhiqr

◀ 0,50-1 m ▶

Bodur, kompakt, otofertildir. Parlak koyu yeşil yaprakları vardır, bol meyve verir. Meyveleri iri ve 
parlak kırmızıdır.

Çalı Clt.10     21,00

Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', çalı, Clt.10

 Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', yapraklar ve meyveler
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Bambusa

Phyllostachys aurea, Clt. 35

Bambusa (Poaceae)
Bambu, Poacee familyasından yaklaşık 20 tür bitkiyi tanımlamak içim kullanılan genel isimdir. Bu türlerin arasında en 
önemlileri: Arundinaria, Bambusa, Dendrocalamus, Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa ve Sasa’dır. Genel olarak 
20 tür, özellikle Asya kökenli, herdem yeşil özellikte yaklaşık 200 alt tür içerir. Bu alt türler farklı boylardadır (bazı bodur 
bambularda 40-60 cm’den, dev olanlarda 25-30 m’ye). Tüm türler kamış diye adlandırılan, parçalara bölünmüş odunumsu 
saplar üretir. Kökenleri olan ülkelerde, Bambuları yetiştirme daha eski zamanlara dayanır; sadece süsleme amaçlı değil, kap, 
mobilya, tekne, konut üretimi için kullanılmış ve hala kullanılmaktalar; genç sürgünler yenilebilmektedir. Batıda Bambuların 
yaygınlaşması oldukça yeni bir olgudur fakat son yıllarda olağanüstü artış kaydetmiştir. Hafif yaprak kitlelerinin çok canlı 
yeşili, bambu gövdelerinin çok renkliliği, dallarının ince dokusu, formlarının zerafeti ve ahengi ile egzotik bir his yaratırlar. 
Parklar ve bahçelerde grup halinde, su kenarlarına yakın çalılıklar, korularda kullanılırlar. Saksıda ve çiçekliklerde yetiştirilmesi 
kolaydır. Bambular artık en basitinden en prestijlisine kadar, modern dekorasyonların vazgeçilmez unsurları olmuştur.

Çeşitli Bambusa
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Bambusa

Dendrocalamus gigantea, Clt.110

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

◀ 
6-

18
 m

 ▶

DEV BAMBULAR

Dendrocalamus gigantea (B. gigantea)
Doğal olarak değil yetiştiricilikte üretilen en büyük ve en kalın bambu türlerinden bir tanesidir. 
Hızlı gelişim gösteren tür ilk sürgünlerinden sonra 15-28 m boya ve 8-13 m genişliğe ulaşır. Bitkiyi 
süs bitkileri yetiştiriciliği açısından enteresan kılan yegane özelliği yeni sürgünlerinin mor renkte 
olması ve yenilebilmesidir. Dış yüzeyi pürüzssüz ve kalındır.

 Clt.35 2,50/3,00    120,00
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 4,00/4,50   300,00

Phyllostachys viridis (P. mitis)
Kökeni: Çin. Çizgili bambu. Kökeni: Çin. Boyu 14-18 m ve bambuları 12 cm çapa kadar ulașır. 
Gövdeler önce dik ve devamında hoş bir şekilde kavislidir, renkleri donuk yeşildir ve ilk yıllarda 
boğumları gümüşi bir toz salgıyla kaplanır. Yaprakları boldur, açık yeşil renklidir. Yenilebilir genç 
sürgünlerinin lezzetli bir tadı vardır. -18°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.18        1,50/2,00                43,00
 Clt.35        2,50/3,00                83,00 
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 6,00/6,50   400,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
Kökeni: Çin. Canlı sarı renkli, yeşil çizgili ve çok iri gövdesiyle (çap 8-10 cm) çok etkileyici çizgili 
bambu. Yapraklar: 16 cm uzunluk ve 1,5 cm genişlikte, parlak yeşil renklidir. Yapraklar çok sayıda 
olmalarına rağmen, gövdelerin muhteşem renklerine vurgu yapar. Tüm şartlarda yetişirler, soğuğa 
karşı olağanüstü direnci onu Kuzey Avrupa iklimlerine de uyumlu kılar. -18°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.450 5,00/5,50    800,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'
Dev bambu türlerinde en hızlı büyüyen, 6 ila 10cm çapında bambu sazlarına sahip olmasıyla 
karakterize edilen türdür. Gösterişli sarı bir çizgiye sahip parlak yeşil  bambulara olgunlaşmasıyla 
birlikte ilave sarı bir çizgi daha eklenir. -22 °C'ye dayanıklıdır.

 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.230 4,50/5,00    400,00
 Clt.280 5,00/5,50    500,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, kamış-bambu
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Bambusa

Bambusa metake, Clt.10

Phyllostachys aurea, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

◀ 
6-

10
 m

 ▶

ORTA BOY BAMBULAR

Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)
Kökeni: Çin, Japonya, Kore. Düz ve sıkı gelişen, önce donuk yeşil, sonra kahverengiye bürünen, uzun 
süre bitki üzerinde kalan yapraklarla örtülü çok ince gövdelere (çap 2-3 cm) sahip, dağınık formlu 
bambu. Herdem yeşildir. 10-30 cm uzunluk ve 2-3 cm genişlikte, üstü parlak altı mat yeşil yapraklar. 
Kısmen kuraklığı tolere eder, saksıda yetişir, ev ortamına dayanıklıdır. 5-6m’ye kadar boylanabilir.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,25   23,00
 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/2,00    38,00
 Clt.35 2,00/2,50   66,00
 Clt.180 3,00/3,50   275,00
Portatif Çitler LVC30     55,00
 LVC60     72,50
Yassi form LCI31     65,00
 LCI90     130,00

Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata')
Uçlarda sarkık, mor pembe renkli ince gövdelerden oluşan, geniş çalı formlu bambu. 20 cm’e kadar 
uzunlukta, canlı sarı çizgili yapraklar soğuk ve kuraklığa dirençlidir. Gösterişli renk kitleleri yaratır.
Saksılarda ve güneşli alanlar da dahil olmak üzere teraslarda, aydınlık olduğu sürece iç mekanlarda 
da yaşayabilir.

 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   66,00

Bambusa multiplex (B. glaucescens)
Güney Çin'e özgü çalı formunda tür; 2,5-3 cm çapında, genellikle 3 ila 9 m yüksekliğe ulaşan, uzun 
ve dar yapraklarla süslenmiş, alt tarafı gümüş sarımsı olan zarif kemerli sazları ile karakterizedir. 
Soğuğa en dayanıklı olanlardan bir tanesidir.

 Clt.18     43,00

Bambusa ventricosa 'Kimmei'
Uç kısımları sarkık olan çalı formlu bambu türü, yeni filiz sazları yeşildir ve koyu yeşil çizgilerle bakır 
rengine dönüşür. Yaprakları öncelikle sarı olup olgunlaşma ile birlikte yavaş yavaş yeşile dönüşür. 
Diğer türlerinde olduğu gibi, ancak nadiren ve belirli kültürel koşullar var ise, internodlarında 
kalınlaşma eğilimini gösterir.

 Clt.18  1,50/2,00   43,00

Phyllostachys aurea
Kökeni: Çin. Olgunlaştıklarında 3-5 cm’lik bir çapa ulaşan ve topraktan yeşil çıkarak sarımsı yeşil 
renge dönüşen, çizgili gövdeli bambu. İki boğum arasındaki kısımlar asimetrik şekilde büyür ve 
yoğunlaşırlar. Kabuklar tüysüz, pembe hareli yeşil ve mor kahverengi lekelidir; hızlı biçimde 
kaybolurlar. 12-15 cm uzunluk ve 2 cm genişlikte, açık yeşil renkli yapraklar gövdeleri boğazdan 
tepeye kadar sarar; bu özelliği ile en ‘yapraklı’ bambudur. Saksıda yetiştirme için en yaygın ve 
aynı zamanda en iyi türdür; yeni sürgünleri yenilebilir. 8m’ye kadar boylanabilir. -18°C’a kadar 
dayanıklıdır. Genç sürgünleri yenilebilir.

Bambusa metake, portatif çitler, LVC60



178

Bambusa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Phyllostachys aurea - ölçü ve fiyatları:

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   33,00
 Clt.30 2,00/2,50   49,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
Portatif Çitler LVC30     55,00
 LVC60     72,50

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’
Kökeni: Çin. Çok çizgilidir. Sapları tamamen sarı, bazen taban kısmında yeşil çizgilidir. Çok incedirler, 
4-5 cm’lik bir çapa ulaşana kadar aşamalı şekilde büyürler. Kabuklar beyaz çizgili pembeyle kaplı 
koyu yeşildir; hızlı biçimde kaybolurlar. Yapraklar: herdem yeşil özellikte, 15 cm uzunluk ve 2 cm 
genişliktedir, renkleri yoğun yeşildir, mevsim başında beyaz şeritlerle kenarlanırlar (bazen). Rüzgara 
karşı çok duyarlıdır. 5-6m yüksekliğe ulaşır. -28°C’a kadar dayanıklıdır. Genç sürgünleri yenilebilir.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00    155,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
Kökeni: Çin. Çok çizgilidir. 3-4 cm. çapındaki gövdeler, ilkbaharda turuncu-mor, sonrasında sarı 
üzerinde yeşil çizgili renklenir. Şiddetli rüzgardan zarar görebilir. 5-8m boya ulaşır. -28°C’a kadar 
dayanıklıdır.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys bissetii
Kökeni: Çin. 2-3 cm çapında gövdeli, parlak yeşil renkli ve yer yer gümüşi tozumsu bir salgıyla kaplı, 
çizgili, herdemyeşil bambu. Yapraklar, 8-12 cm uzunluğunda, renkleri parlak koyu yeşil, çok sayıda 
ve yoğundur. 5-8m boya ulaşır. -26°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Orta boy bambular (devam) 

Phyllostachys nigra, kamış-bambu

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', kamış-bambu
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Bambusa

Fargesia murielae 'Dino', Clt.15

Fargesia murielae 'Jumbo', Clt.12

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Phyllostachys humilis
Phyllostachys ailesinin en küçüğünden. Olgunlaştığında boyu 3-4 m'yi geçmez. Küçük ama sağlam 
yapraklar taşıyan kısa internodlarla karakterizedir. Eğimli arazilerin erozyon kontrolü için ve bir 
çit olarak mükemmel olan bu bitkinin yaprakları kapalı alanlara kullanıldığında azalma olma 
eğiliminde olan diğer bambusa türlerinin aksine, yoğun kalır. Kültürler, olgunlaştıklarında turuncu 
tonları alana kadar kırmızımsı kahverengiden açık yeşile kadar mevsimler boyunca değişir. Çok az 
bakım gerektirir ve budamaya iyi yanıt verir.

 Clt.18     33,00

Phyllostachys nigra
Kökeni: Çin. Çizgili bambu. Yeşil doğup, sadece 2-3 yıl sonra abanoz siyah renge dönüşerek aşamalı 
şekilde koyulaşan gövdeleri olgunlaştıklarında 2-4 cm çapa ulaşır. Herdem yeşil yapraklar, parlak 
koyu yeşil renkli, 8-10 cm uzunluk ve 1-1,3 cm genişliktedir. Yapraklara zarar verebilen şiddetli 
rüzgarlara karşı hassastırlar. 5-8m boya ulaşır. -20°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.10 1,00/1,50   27,50
 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,00/3,50   185,00
New line Clt.70 3,50/4,00   195,00

Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’
Kökeni: Çin, Japonya.Görünüşü Bambusa metake’yi anımsatan ancak şişkin ve çok dekoratif boğum 
aralarıyla fark yaratan dağınık formlu bambu. -24°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.10 0,80/1,00   18,00

◀ 
2-

4 m
 ▶

KÜÇÜK BAMBULAR

FARGESIA
Çin’in orta bölgesi ve kuzeydoğu Himalayalar’ın nemli ormanları kökenlidir. Çalı formlu, çapları her 
sene 5-8 cm artar, az yayılır; bu özellikleri ve güzel görüntüsü sebebiyle bambular arasında en çok 
talep edilendir. Çok fazla sayıda ince kamış üretme özelliğiyle çit yapmaya uygun, çok dekoratif, 
yoğun çalı formu oluştururlar.

MEVCUT FARGESIA:

angustissima
Dar ince gövdelerin üzerini kaplayan, ince ve sarkık formlu yapraklardan oluşan, dolgun çalı formlu 
bambu. -25°C’a kadar dayanıklıdır.

murielae ‘Dino’
Dik duruşlu, güçlü, iri yapı. Gövde ve yapraklar açık yeşil renli. Yarı gölge alanları tercih etmekle 
birlikte tam gölgeyi de tolere eder. Boy: 3,5-4 m.

murielae ‘Jumbo’
Güçlü yapı. İlk sene dik gelişim gösteren kamışlar, sonraki senelelerde eğilmeye başlar. Gövde ve 
yapraklar yeşil renkli. Yetişkin bireyler genişleme eğilimlidir ve ileriki yaşlarda şemsiye formlu 
oluşturur. Boy: 2,50-3 m.

murielae ‘Trifina’ (F. nitida 'Trifina')
Dik duruşludur. Yapraklar yeşil, gövde siyah renkli. Boy: 3-3,50 m.

robusta ‘Campbell’
Önceleri düz, olgunlaştıkça kıvrılan gövde özelliğine sahip, dolgun çalı formlu bambu. Palmiye 
yaprakları gibi, düzenli diziliş gösteren büyük yapraklar. -18°C’a kadar dayanıklıdır.

rufa (Fargesia murieliae 'Rufa')
Geriye doğru bükülme eğilimli duruş. Yaprak ve gövde açık yeşil renkli. Boy: 2-2,50 m.

Orta boy bambular (devam) 
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Bambusa

Sasa palmata ‘Nebulosa’, Clt.10

Fargesia rufa, Clt.15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Winter Joy'
Fargesia murielae ve Fargesia nitida arasındaki bu melez, adından da anlaşılacağı gibi, kışın 
ortasında bile, yıl boyunca değişmeyen, güzel ve bereketki bir parlak yeşile sahip,rustik bambusa’yı 
ortaya çıkarmıştır. Yaprakların canlılığı, sapların morumsu-kırmızı tonlarıyla kontrast ile vurgulanır. 
Küçük boyutu, invaziv olmayan, dik ve sapların tepesinde zarif bir şekilde asılı duruşu sayesinde 
bir çit ve bahçe perdelemeleri için mükemmeldir. Yetiştirilmesi kolaydır, verimli ve iyi drene 
edilmiş toprakları, güneşe veya kısmi gölgeye maruz kalmayı tercih eder ve kuvvetli rüzgarlardan 
korunmalıdır.

Fargesia - ölçü ve fiyatları:

( Clt.3     8,00
 Clt.10     23,00
 Clt.12     28,00
 Clt.15     35,00
 Clt.20     45,00
 Clt.25     49,00
 Clt.30     53,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     75,00
 LCI15     46,00
 LCI31     65,00
Portatif Çitler LVC60     72,50

Sasa palmata 'Nebulosa'
Kökeni: Japonya. Muhteşem yuvarlak gruplar olusturan çok çizgili bambu. İnce saplar (çap 1-1,5 cm) 
yaşlandıkça siyaha döner. Oblong, parlak yeşil büyük yapraklar (28 cm’e kadar), palmiyelerinkiler 
gibi dağılmaktadır. -18°C’a kadar dayanıklıdır.

 Clt.10     23,00
 Clt.18     43,00

Fargesia rufa, Clt.15

Küçük bambular - Fargesia (devam) 
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Beloperone

Bambusa nana 'Longifolia', Clt.10

Bambusa nana 'Variegata', Clt.10

Beloperone guttata, Clt.3

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

◀ 
0,2

0-
1 m

 ▶

BODUR BAMBULAR

Hepsi Japonya kökenli ve çizgilidir. Bodur bambular çok ince saplıdır, uzunlukları boyunca düzenli 
şekilde küçük yapraklarla yoğun biçimde kaplanırlar. Bahçecilikte, çalılıklarda, kaya bahçelerinde ve 
bordürlerde yer örtücü olarak kullanılırlar. Saksıda ve kesme çiçek aranjmanlarında çok kullanılırlar. 
Kış sonunda budanırlarsa daha güzel, kompakt ve yoğun forma ulaşırlar.

Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
5-6 cm uzunluk ve 1 cm genişliğindeki, parlak yeşil renkli küçük yaprakları çok düzenli dağılım 
gösterir. Çok kompakttır, küçük bordürler ve çayırlar, çalılar ve arazi eğiminin etkisini güçlendirmek 
için idealdir.

Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus )
18-20 cm uzunluk ve 2-2,5 cm genişliğindeki, altın sarısından yeşile kadar değişen renk tonlarına 
sahip yaprakları çok özeldir. Yaz başında, aşırı yakıcı sıcaktan zarar görebilir.

Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
Çok geniş (4-5 cm), 20-25 cm uzunluğunda, parlak yoğun yeşil yaprakların kenarları, ilk soğuklarda 
krem-beyaz renklenir.

Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
İnce ve dik gövdeler. Yeşille krem beyaz arasında değişen renklerde yoğun yapraklanma. Gruplar, 
çalılıklar, çiçeklik ve saksılar için önerilebilir.

Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)
10-11 cm uzunluk ve 1-1,5 cm genişlikte, yeşil ve krem beyaz çizgili yapraklar. Dik duruşlu, dolgun 
çalı formlu. Bordürler ve eğimli araziler için çok kullanışlıdır.

Bodur Bambular - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LCI31     65,00

Beloperone (Acanthaceae)

guttata (Justicia brandegeana)

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 A w

afjr
◀ 0,40-0,60 m ▶

Kökeni: Meksika. Herdem yeşil küçük çalı. Tüm yıl boyunca kalan kırmızımsı-turuncu taç yapraklarla 
çevrilmiş, ince saplı beyaz çiçek grupları. Saksıda yetiştirmek kolaydır. Ayrıca iç mekanlara 
dayanıklıdır.

 Clt.3     9,00
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Berberis

Berberis julianae, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Berberis (Berberidaceae)

darwinii

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6 2 AB tv

achlpq
◀ 1,50 m ▶

Herdemyeşil, dik duruşlu, dikenli çalı. Küçük yapraklar çoban püskülü yapraklarına benzer. Mart-
nisan aylarında, sarı-turuncu renkli çok sayıda çiçek.

Çalı Clt.3     6,50

x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
◀ 

1 m
 ▶ z 2 AB

◀ 1,5 m ▶

Güçlü ve kemerli bir duruşa sahip yaprak dökmeyen çalı. Güzel mızraksı yapraklar, üstte parlak koyu 
yeşil, altta beyazımsı gri.İlkbaharda bolca çiçek açar, sarı çiçekler yan tomurcuklarda toplanır ve 
ardından oval mor-siyahımsı meyveler gelir. Drenajı iyi olması ve güneşli bir yerde daha iyi meyve 
vermesi koşuluyla tüm topraklara uyum sağlar.Çitlerde, zemin örtüsü olarak ve eğimli toprakları 
güçlendirmek için kullanılır. Çok az bakım gerektirir.

New line LCI20     84,00

julianae

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z6 1 AB tv

abgilpq
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin. Herdem yeşil kalan, dik duruşlu, dikenli çalı. Sonbahar-kış mevsimlerinde kırmızıya 
dönüşen mızrak biçimli ve tırtıklı yapraklar. Mayıs-Haziran’da kırmızıya boyanan sarı çiçekleri, 
sonbahar-kış mevsimlerinde bunları izleyen mavi-siyah yemişleri vardır.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.30     45,00

x media ‘Red Rocket’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tv
achlq

◀ 2-2,50 m ▶

Kökeni: Hortikültür. Kısmen yaprak döken bitki yuvarlak ve dolgun bir forma sahiptir. Parlak yeşil 
yapraklar, sonbaharda kırmızı-mor renklenir. Sarı renkli çiçek gruplarını, Mayıs-Haziran aylarında 
siyah renkli küçükmeyveler izler.

Çalı Clt.3     6,50

Berberis darwinii, yapraklar

Berberis x ottawensis 'Superba', yapraklar
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Berberis

Berberis thunbergii ‘Maria’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 3 AB tv

adhklq
◀ 2-4 m ▶

Kadifemsi ve kırmızımsı mor renkte, oval ya da yuvarlak formda, 3-5cm boyunda yapraklı ve dikenli 
yaprak döken çalı. İlkbahardaki sarı çiçekleri, küçük kırmızı meyveler takip eder. Oldukça rustiktir.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75    45,00

thunbergii ‘Atropurpurea’
Bitkinin duruşu bir önce tanımlanan türe benzer ancak daha güçsüzdür. Dikenli dallar, koyu mor-
kırmızı renkli yapraklar, sarı çiçekler ve kırmızı meyveler. Oldukça rustiktir.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     16,50

thunbergii ‘Atropurpurea Nana’

◀ 0
,50

-0,
60

 m
 ▶

z4 2 AB tv
acdehjpq

◀ 0,60-0,80 m ▶

B. thunbergii ‘Atropurpurea’ gibi yuvarlak duruşlu, basık küre biçimli, dolgun ve bodur formlu yaprak 
döken çalı. Yapraklar biraz daha küçük, koyu mor renklidir. Çiçekleri nadiren meyveler izler.

Çalı Clt.3     9,50
 Clt.7-10     17,50

thunbergii ‘Coronita’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5 2 AB t
adhklq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Kompakt vejetasyon, dikenli dallar, lateral dallar dışarı doğru bükülme eğilimli. Yaprak döker, mor 
yapraklar kırmızı hareli yeşil kenarlıdır. Sonbaharda canlı kırmızı renklenir.

Çalı Clt.3     6,50

thunbergii ‘Maria’®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 1 AB t
adhklpq

◀ 0,70-1 m ▶

B. thunbergii ‘Atropurpurea’ formlu. Limon yeşili yapraklar, Mayıs’ta pembe tomurcuklardan açan 
küçük sarı çiçekler.

Çalı Clt.3     6,50

Berberis x ottawensis 'Superba', çalı, Clt.18

Berberis thunbergii ‘Coronita’, yapraklar
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Betula
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Betula (Betulaceae)

pendula (B. alba) (B. verrucosa), Beyaz Huş, Genel Huş

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z2 3 AB
abgimnpq

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Avrupa, Ön Asya. Gövdesi neredeyse tepeye kadar dik yükselen, yaprak döken ağaç. Uçlarda 
hoş bir şekilde aşağı sarkan hafif dallarla çevrili kabuk, ilk 2-3 yılda gri kahverengidir; incecik 
şeritler halinde ayrılarak sonra alçıtaşı gibi beyazlaşır. Yaprakları sivri oval, 3-6 cm boyunda, 
açık yeşil renklidir; sonbaharda güzel bir sarı renge bürünür. Çiçekleri Mart-Nisan’da kahverengi 
sarı sarkık başaklar şeklindedir. Çok rustiktir, her tür toprağa uyum sağlar, aşırı kuraklık ve nem 
koşullarında dayanıklıdır.

Çok dallı Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.12 1,50/1,75   25,00
 Clt.25 2,00/2,50   41,00
 Clt.30 2,00/2,50   53,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.45 3,00/3,50   120,00
 Clt.55 3,50/4,00   140,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.130 4,50/5,00   230,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00
Yüksekten dallanan 2xtr.M   6/8 36,00
 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 64,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 121,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.300   35/40 440,00
New line Clt.110 4,00/4,50   190,00
 Clt.150 5,00/5,50    270,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Betula pendula, abidevi ağaç

Betula pendula, yüksekten dallanan, Clt.130
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Betula
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pendula 'Magical® Globe'

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Bodur tür küçük bahçeler için idealdir. Kendiliğinden dairesel formda veya bir gövdeye aşı 
yapıldıysa tacı dairesel forma budama gerektirmeksizin sahiptir. Sert dallara, dolgun ve özellikle 
yağmurdan sonra oldukça parlaklaşan çok güzel bir yapraklanmaya sahiptir.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
1/2 gövde Clt.18     52,50
 Clt.55     100,00

pendula ‘Youngii’, Ağlayan Huş

◀ 
5-

8 m
 ▶ z2 2 AB

agq
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: İngiltere. Aşılamayla üretilmiş bir Betula pendula cinsidir. Formu aşılama yerine göre 
değişmektedir. Boğaz kısmından aşılanırsa, fidanlıkta herekle desteklenen gövde 6-7 m. boya 
ulaşırken, dallar gövdenin üstünden yere kadar uzanarak gövdeyi adeta sarar. Tepe desteksiz 
kaldığı noktada yere doğru eğilir ve sarkar. Bitki baştan aşılanırsa, kıvrık uçlarla yay şeklinde 
çakışan dallarla toprağa doğru neredeyse değecek şekilde düzensiz bir taç oluşturur. Yapraklar, 
kabuk, çiçekler ve yetiştirme ihtiyaçları B. pendula ile aynıdır.

Alttan dallı Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   105,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 135,00
 Clt.45-55   12/14 175,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130   18/20 330,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.230   25/30 400,00

Betula pendula ‘Magical Globe’, yarım gövde, Clt.18

Betula pendula 'Youngii', yarım gövde, Clt.18Betula pendula 'Youngii', yüksekten dallanan, Clt.25



186

Betula
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), Himalaya Huşu

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abgimnpq

◀ 5-6 m ▶

Kökeni: Himalayalar. Alttan dallı ya da çalı formlu olarak gelişen yaprak döken ağaç; temiz gövde 
üzerinde geniş ve yoğun dallı tepe tacı yapan bir ağaç olarak da yetiştirilebilir; kabuğu ilk yıllarda 
sarı-kahverengi, sonrasında bembeyaz renk alır ve dar şeritler halinde yarılır. Yürek biçimli, 12 cm’e 
kadar gelişebilen, koyu yeşil renkli yapraklar sonbaharda sarı renge döner. B. pendula’dan bir ay 
sonra gelişen çiçekleri başak salkımları şeklinde, 10-12 cm boyunda, sarımsı yeşil renklidir. Toprak 
konusunda seçici değildir, kuru ve kireçli topraklarda da yaşar.

Alttan dallı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,50/1,75   53,00
 Clt.25 1,75/2,00   62,00
 Clt.30 2,00/2,50   70,00
 Clt.35 2,50/3,00   95,00
 Clt.55 2,50/3,00   105,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.130 3,50/4,00   200,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   360,00
 Clt.230 5,00/5,50   420,00
Çok dallı Clt.55 3,00/3,50   140,00
 Clt.70 3,00/3,50   175,00
 Clt.90 3,50/4,00   200,00
 Clt.110 4,00/4,50   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   360,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 65,00
 Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14  150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150   20/25 380,00

utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

afginq
◀ 3-4 m ▶

Ağlayan formlu, yaprak döken, küçük ağaç. Betula pendula ‘Youngii’’den farkı; uzun dallarının 
bir noktadan sonra aşağıya doğru yönlenerek yere değecek kadar ve gövdeyi kaplayacak şekilde 
sarkmasıdır. B. utilis gibi bembeyaz gövdeye sahiptir diğer özellikleri utilis var. jacquemontii gibidir.

Alttan dallı Clt.90 3,50/4,00   165,00

Betula utilis ‘Doorenbos’, alttan dallı, Clt.35

Betula utilis var. jacquentii 'Long Trunk', yapraklar
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Bignoniaceae
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Bignoniaceae
◀ 

6-
8 m

 ▶ z10 3 AB v
Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-6 m ▶

ÜRETTİĞİMİZ TÜM HASSAS BIGNONIACEE GRUBUNU BU BÖLÜMDE PRATİK 
NEDENLERLE VE HER ŞEYDEN ÖNCE PROFESYONELLERİN YÖNLENDİRMESİYLE ,   
BIOGNANIA OLARAK TANIMLARKEN  YAYGIN İSİMLERİYLE GRUPLANDIRIYORUZ. 
RUSTİK OLANLAR İSE KAMPSİS ADI ALTINDA SUNULACAKTIR.  BOTANİK İSİMLERİ 
PARANTEZ İÇİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Burada adı geçen türler ve varyeteler, tropik ya da subtropik kökenli olup 9B 
bölgesinde de yaşayabilirler. (sadece 8. bölgede de yaşayabilen Bignonia 
capreolata). Tam güneşli ve yarı gölgeli ortamlarda da iyi yetişirler. Uzun ve 
güzel çiçekleri ile karakterizedir, asmaya benzer yaprakları ile çok dekoratiftir. 
Çok hızlı gelişirler,kısa zamanda büyük yüzeyleri kaplayabildikleri gibi bir destek 
üzerine tutunarak da gelişebilirler. Toprak konusunda fazla ihtiyaçları yoktur 
hepsi saksıda yetiştirilmeye uygundur

Bignonia capensis (Tecoma capensis)
Herdem yeşil, yaz ortasından sonbahar sonuna kadar süren etkileyici çiçeklenme. Çit yapmak için 
uygun form. Çiçekleri turuncu renkte.

Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
Herdem yeşil, çitler için uygun. Mayıs’tan Temmuz’a kadar çok çiçeklenme. Çiçekleri kırmızı 
turuncudur.

Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
Sıcak iklimlerde herdem yeşil. Mayıs-Haziran arası dikkat çeken çiçeklenme. Çiçekleri pembe renkte 
olup koyu pembe damarlara sahiprir..

Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
İlkbahardan yaza kadar çiçeklenir. Herdem parlak yeşil yapraklar. Çiçekleri beyaz-pembemsi boyun 
kısmı pembe kırmızıdır.

Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
Önceki gibi, ancak beyaz çiçekli.

Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)
Boğaz kısmı kırmızı, pembemsi beyaz çiçekler. Kenarları sarı-krem çizgili yapraklar.

 Bignoniaceae - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Bignonia capensis, çiçekler

Bignonia ‘Contessa Sara’, çiçekler

Bignonia semperflorens, çiçekler

Bignonia semperflorens 'Alba', çiçekler
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Bougainvillea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Bougainvillea, Begonvil (Nyctaginaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 3 A v

Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-6 m ▶

Yayılıcı özellikteki gösterişli çalılar. Dalları uzun ve az çok dikenlidir. Tamamen 
almaşık yapraklar cılız sayılabilecek fakat gerçek güzelliklerini oluşturan, 
Haziran’dan Ekim’e kadar tüm sıcak aylar boyunca yaşayan, canlı renkli üç 
brahteyle çevrilmiş çok küçük beyaz çiçekler; zamanla yeşile dönerler, kururlar 
ve parşömeni andıran bir dokuya dönüşürler. Hızlı büyürler, birkaç yılda geniş 
alanları kaplarlar. Güney Amerika kökenlidirler (özellikle Brezilya), daha ılıman 
Akdeniz iklimlerinde özellikle elverişli bir yaşam alanı bulmuşlardır, korunaklı 
konumlara ihtiyaç duydukları göller bölgesi ve Orta İtalya’da da yaşamaktadırlar. 
Yazı dışarda geçirip ilk soğuklarla içeri alındıkları daha sert iklimlerde de, yaygın 
olarak saksı içinde yetiştirilirler. Begonviller silisli toprakları severler fakat 
durağan nem olmadıkça her türdeki bahçe toprağında da büyürler; ortam tam 
güneşli veya yarı gölge olmalıdır; tam gölgede pek çiçeklenme olmaz. Deniz 
iklimine dirençlidirler. Tekrarlanan ağır budamalara dayanıklıdırlar, bu nedenle 
ağaççıklar, küreler, koniler, spalyerler, bonsai vb. oluşturmak için uygundurlar.

x buttiana ‘Barbara Karst’
Koyu kırmızı hareli, magenta kırmızısı brahteler.

x buttiana ‘California Gold’
Sarı brahteler.

x buttiana ‘Jamaica White’
Pembe hareli, beyaz brahteler.

x buttiana 'Poultonii'
Parlak, pembe brahteler.

‘Glabra Sanderiana’
Haziran’dan Ekim’e kadar mor-sıklamen rengi brahteler.

‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
Kızıl tonda, kiraz kırmızısı brahteler.

‘Terracotta’
Turuncu hareli, toprak rengi brahteler.

Bougainvillea - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00   50,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
Konik LV18 1,25/1,50   59,00
 LV26 1,75/2,00   76,00
Top formlu Clt.5     31,00
Mini gövde LV7-9     27,00
Espalyer LVQ18     56,00
Yüksekten dallanan Clt.70     170,00
Bonsai Clt.375     2580,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Bougainvillea x buttiana ‘California Gold’, çiçekler

Bougainvillea x buttiana ‘Jamaica White’, çiçekler

Bougainvillea ‘Glabra Sanderiana’, çiçekler

Bougainvillea ‘Scarlett O’Hara’, çiçekler
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Bougainvillea

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana', çiçekler

Bougainvillea ‘Terracotta’, konik, LV26
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Brachychiton
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Brachychiton, Şişe ağacı (Malvaceae)

acerifolius (Sterculia acerifolia)

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z10 3 A
bgnr

◀ 5-15 m ▶

Yaprak dökmeyen ağaçlar çeşidi olan Brachychiton, anavatanları Avustralya'da, şehrin en muhteşem 
caddelerini süslerler. Avrupa'da esas olarak İber Yarımadası'nın güneyinde ve Lizbon'da bulunurlar. 
En iyi bilinen özellikleri: gövdesinde depolanan suyun neden olduğu şişmeyi takip eden şişe 
şeklindeki gövdedir. B. acerifolius'un güzel, büyük, oval veya palmat, parlak yeşil yaprakları vardır. 
Genellikle Temmuz-Eylül döneminde mercan kırmızısı uçlarında gösterişli çiçekler açar. Verimli, iyi 
drene edilmiş topraklar gerektirir.

Yüksekten dallanan Clt.130   35/40 400,00

rupestris, Queensland şişe ağacı
Oval taç ve oval yapraklar. Temmuz'dan Eylül'e kadar güzel sarı çiçek salkımları verir.

Yüksekten dallanan Clt.70   16/18 185,00
 Clt.70   18/20 205,00
 Clt.130   25/30 340,00
 Clt.150   35/40 400,00
 Clt.285   70/80 960,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Brugmansia (Datura) (Solanaceae)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 4 A t

afh
◀ 2-4 m ▶

Güney Amerika kökenlidir. Oval-mızrak biçimli yarı-herdem yeşil, büyük 
yapraklarla bezenmiş büyük çalılar veya küçük ağaçlar. Yaz sonundan sonbahar 
sonuna kadar, , günbatımından sonra daha yoğunlaşan tatlı bir koku yayan 
salkımlarda çok sayıda trompet şeklinde çiçek üretirler. Kumlu olanlar da dahil, 
denize yakın tüm topraklarda ve saksıda kolay yetişirler.

arborea (B. cornigera)
Beyaz çiçekler.

candida f. plena (B. 
cornigera "Knightii")
Beyaz çiçekler.

hybrida 'Pink Queen'
Boyun kısmı beyaz, hassas 
pembe çiçekler.

Brugmansia- ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,80

Brugmansia arborea, çiçekler

 Brachychiton rupestris, abidevi ağaç
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Buddleja
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Buddleja (Buddleia) (Scrophulariaceae)

BUDDLEJA DAVIDII HİBRİTLERİ
◀ 

çeş
itli

 ▶ z6B 4 A tw
afhilqr

◀ çeşitli ▶
Asya kökenli, dik gelişip çiçeklerin ağırlığıyla uçlarda bükülen, çok dallı yaprak döken çalılar. 
Mızrak biçimli yapraklar 25 cm’e kadar uzunluktadır, yeşil-gri renklidir. Temmuz’dan Eylül’e kadar 
kelebekleri çeken, uzun başaklarda gruplanan kokulu çiçekler. Verimsiz ve kalkerli olanlarda da 
dahil tüm topraklarda yaşarlar.

'Adonis Blue'®
Mavi-mor.

‘Black Knight’
Koyu mor.

‘Empire Blue’
Eflatun-mavi.

'Lochinch'
Morumsu.

‘Miss Ruby’®
Gümüşi yapraklar. Canlı kırmızı.

‘Nanho Blue’
Menekşe moru.

‘Nanho Purple’
Morumsu kırmızı.

'Peacock'®
Pembe-Mor.

‘Pink Delight’
Yoğun pembe.

‘Rêve de Papillon Blue’®
Leylak-mavi.

‘Royal Red’
Yoğun kırmızı.

'White Ball'
Çiçekleri beyaz renkte olup turuncu bir boyunla 
tamamlanır.

'White Chip'®
Kısıtlı bir gelişime sahiptir ve neredeyse 
sterildir ve bu nedenle çok istilacı değildir. 
Beyaz çiçekler.

‘White Profusion’
Beyaz.

Buddleja - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Buddleja davidii 'Adonis Blue', çiçekler

Buddleja davidii 'Black Knight', çiçekler

Buddleja davidii 'Pink Delight', çiçekler

Buddleja davidii 'Empire Blue', çiçeklerBuddleja davidii 'White Profusion', çiçekler
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Butia

Butia capitata, Clt.30 Butia capitata, Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Butia (Cocos) (Palmae)

capitata (B. australis) (Cocos australis)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z8 1 AB

afgr
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Brezilya, Uruguay. Kalın bir gövde üzerinde gelişen kıvrık tepe tacı ile karakterizedir, 
herdemyeşildir. Tepede 70-100 cm uzunluğunda, dikenli ve koyu kahverengi saplar üzerinde; önce 
dik gelişen, uçlara doğru kıvrılan, 1,50-2 m uzunluğunda çok sayıda ince, kalp biçimli, mavimsi gri 
renkli yaprakçık. Çiçekler: Yaz döneminde sarı renkli çiçek salkımları. Meyveler: çok sayıda, oval, sarı 
turuncu renkli meyve özü lifli, lezzetli, yenilebilir. Humusça zengin, iyi drene edilmiş toprak ister.

 Clt.18 0,80/1,00   52,00
 Clt.30 1,00/1,25   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   185,00
 Clt.130 2,00/2,50   285,00
 Clt.240 2,50/3,00   450,000

Buxus, Şimşir (Buxaceae)

microphylla ‘Faulkner’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB v

acfhjkq
◀ 2-2,50 m ▶

Herdem yeşil kalan, çok kompakt duruşlu, yukarı doğru gelişen çalı. Ters, kalp şekilli, oval veya 
yuvarlak, 1,50-2,50 cm uzunluk ve 1-1,50 cm genişlikte, parlak koyu yeşil yapraklar. Yapraklar, kışın 
da kırmızımsı renge bürünmeden veya güçlü soğukta hafif ölçüde etkilenerek renklerini korurlar. 
Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım yerleri: Buxus sempervirens gibi.

Buxus microphylla 'Faulkner', çalı, Clt.10

Butia capitata, Clt.18
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Buxus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Buxus microphylla 'Faulkner' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   6,50
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,50/0,60   14,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.30 1,25/1,50   46,00
Konik Clt.5     10,00
 Clt.12 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/0,90   50,00
 Clt.18-LV18 0,90/1,00   60,00
 Clt.20 1,00/1,10   70,00
 Clt.30 1,10/1,20   100,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   200,00
Top formlu Clt.3     7,50
 Clt.5 ø 0,15/0,20   11,00
 Clt.7 ø 0,25/0,30   17,50
 Clt.10 ø 0,30/0,35   19,50
 Clt.12 ø 0,30/0,35   31,00
 Clt.15 ø 0,35/0,40   36,00
 Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.35 ø 0,55/0,60   110,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   135,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   195,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.110 ø 1,00/1,20   380,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   400,00
 Clt.150 ø 120/1,40   440,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     80,00
Ponpon LCI40     130,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
Bonsai Clt.30 1,00/1,20   110,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Buxus microphylla 'Faulkner', konik, Clt.20

Buxus microphylla 'Faulkner', top, Clt.15

Buxus microphylla 'Faulkner', yarım gövde, Clt.15
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Buxus

Buxus microphylla 'Faulkner', top, Clt.35

Buxus microphylla 'Faulkner', ponponlar, LCI40
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Buxus

Buxus sempervirens, New Line, Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sempervirens

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 ABC v

acfhjkq
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye. Herdem yeşil çalı, bazen tabandan çıkan dalların yoğun 
biçimde toplanmasıyla karakterize olan küçük ağaç. Dik duruşlu, ilk yıllarında daha dar, sonrasında 
genişler; yapraklar gençken dört köşeli ve yeşil renkliyken daha sonra yuvarlak ve haki renk alırlar. 
Oval formlu mızrak yapraklar serttir ve uçları küttür. Yapraklar parlak yeşil olup, alt yüzleri daha açık 
renklidir, 2-3 cm uzunluk ve 1-1,20 cm genişliğindedirler. Çiçekleri Mart-Nisan aylarında çok güzel 
olmasalar da arılar için çok iştah açıcıdır, aksiller salkımlarda yeşilimsi sarı renklidir. Meyveler: 
tohum içeren yeşil-mavi renkli kapsüller. İyi gübrelenmiş ve drene edilmiş olduğu sürece, kireçli 
dahil her türlü toprakta yaşar. Kuru toprak ortamında olmadığı sürece güçlü güneşi tolere edebilir. 
Her türlü budamaya dayanıklıdır ve çitler, herdem yeşil mozaik bahçe sanatı ve topiary için en çok 
kullanılan çalı türüdür; Adi Porsuk ile beraber italyan tarzı bahçelerin temel unsurlarıdırlar.

Çalı 2xtr.M 0,40/0,50   10,00
 2xtr.M 0,50/0,60   11,50
 2xtr.M 0,60/0,80   15,50
 2xtr.M 0,80/1,00   25,00
 2xtr.M 1,00/1,25   36,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   58,00
Top formlu Clt.20 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.25 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.130 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.150 ø 1,00/1,20   400,00
New line Clt.70 1,75/2,00   190,00
 Clt.230 2,00/2,50   800,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sempervirens ‘Arborescens’
Kökeni: Avrupa. Herdem yeşil, dik duruşlu, yoğun, önceki iki varyeteden daha geniş gelişebilen 
çalı; dört köşeli ve yeşil dallar, daha sonra yuvarlak ve gri olurlar. Sert, oval, 1,50-3 cm boyundaki 
aşağı kısımları daha açık renkte olan yapraklar parlak koyu yeşil renklidir. Yetiştirme ihtiyaçları ve 
kullanıldığı yerler: Buxus sempervirens’inki gibidir.

Çalı Clt.18 0,60/0,80   35,00
Top formlu Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.110-130 ø 0,90/1,00   330,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   370,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   380,00
Küp formlu Clt.130     250,00
Portatif Çitler LVC110     120,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sempervirens 'Rotundifolia'
Kompakt ve yuvarlak bir duruşa sahip güçlü çalı. Yuvarlak koyu yeşil yapraklar. B. sempervirens gibi 
yetiştirme gereksinimi.

Top formlu Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60   85,00
New line Clt.750 3,00/3,50   2300,00

Buxus sempervirens ''Rotundifolia'', top.

Buxus sempervirens 'Arborescens', top, Clt.130
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Callicarpa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), sempervirens ‘Sufrutikoz’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z6A 1 ABC w
acfjq

◀ 0,80-1 m ▶

Kökeni: Avrupa. Daha yavaş gelişimli Şimşir türüdür. Daha küçük yaprakları vardır, büyüme şekli 
daha yoğun ve daha kompaktır; az budama gerektiren bordürler, mozaik bahçe sanatı için idealdir. 
Herdem yeşil küçük yaprakları (uzunluk ve genişlik 1 cm) parlak koyu yeşil, alt yüzde daha açık 
renklidir. Diğer özellikleri Adi Şimşir ile aynıdır.

Çalı Clt.2 0,15/0,20   6,20
 Clt.3 0,20/0,25   9,00
 Clt.10 0,25/0,30   21,00

Callicarpa (Lamiaceae)

bodinieri var. giraldii

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6A 2 AB w
afil

◀ 2-2,50 m ▶

Orta boy çalı, dik gelişim ve yaprağını döken tür uzunluğu 18cm’e varan sivri uçlu, eliptik yapraklara 
sahiptir. Yaz ortasında yaprak diplerinde birleşerek açan çiçeklerini yaprağını döktükten sonra 
dahi kalıcı olan harika mor meyve salkımları takip ederiyor ve çıplak dallarını kış başına kadar 
süslüyorlar.

bodinieri ‘Profusion’, Mor İnci
Kökeni: Çin. Yaprak döken, yoğun çalı; ana dalları diktir, çok sayıda yatay dallanma görülür. Lila 
renkli çiçekleri cılızdır, bunları mavi-mor, çok dekoratif ve Ekim’den Ocak’a dayanan meyveleri izler. 
Çok rustiktir ve toprak konusunda seçici değildir.

Callicarpa - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10    17,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00

Buxus sempervirens 'Suffruticosa', yapraklar

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’, meyveler detayı

Buxus (devam) 
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Callistemon
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Callistemon, Fırça Çalısı (Myrtaceae)
◀ 

çeş
itli

 ▶ z9 2 AB vw
afghr

◀ çeşitli ▶

Avustralya kökenli, çok sayıda herdem yeşil çalı ve ağaç alt türü içeren bir tür. Bizim 
Myrtacee’lerimizle olağanüstü benzerlikleri vardır. Özellikle başak aksillerdeki 
fırçaya benzer muhteşem çiçekleri sayesinde Avrupa’da da ünlenmişlerdir. 
Orta-Güney İtalya’nın ovalık bölgelerinde ve benzer iklimlerde dış mekanda 
yaşayabilirler. Daha sert iklimlerde, kışın daha az olacak biçimde, çiçeklenme 
döneminde bolca sulayarak, soğukta içeri alınmak üzere saksıda yetiştirilebilirler. 
Nemli, iyi drene edilmiş, kireçli olmayan toprak isterler. Budamalara, kuraklığa 
dayanıklıdır ve deniz etkisine dirençlidirler.

‘Captain Cook’
Mart-Nisan arası kırmızı çiçekli. Yaz-sonbahar yeniden çiçeklenme. Yükseklik 2 m.

citrinus (lanceolatus), fırça çalısı
Uçlarda hafif sarkık, dik duruşlu, çok dallı çalılardır. Mızrak biçimli dar yapraklar koyu yeşil renklidir. 
Haziran-Temmuz aylarındaki koyu kırmızı çiçeklerini odunsu küçük kapsüllerdeki meyveler izler. 
Yükseklik 2-4 m.

citrinus 'Splendens'
Haziran’dan Ağustos’a yoğun kırmızı renkli çiçekler. Yaprakları ovuşturulduğunda, olağanüstü 
Citronella kokusu yayar. Yükseklik 2 m.

laevis
Kemerli ve geniş dallar, ilk göründüklerinde bronz kırmızı, sonra gri yeşile dönüşürler. İlk kez Mayıs-
Haziran’da, ikinci olarak Eylül-Ekim’de çiçeklenir.

masotti ‘Mini Red’®
Bol çiçeklenme. Kırmızı çiçekler.

Callistemon - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50    47,00
 LV12     23,50
Konik Clt.25     50,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.10     28,50
 Clt.25     55,00
 Clt.35     68,00
 Clt.45     80,00
 LV14     38,00
Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 320,00

Callistemon ‘Captain Cook’, yarım gövde, LV14

Callistemon laevis, çiçekler

Callistemon masotti 'Mini Red', yarım gövde, LV14
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Calocedrus

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, Clt.25

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Calocedrus (Libocedrus), Su Sediri (Cupressaceae)

decurrens ‘Aureovariegata’, Sarı Alacalı Su Sediri

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7B 2 AB u
abgm

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Oregon, Kaliforniya. Kolon ya da piramit formlu konifer,hızlı gelişen ve şık. Çatlayan gövdesi 
tarçın rengini alır. Yaprakları hoş kokulu parlak yeşil sarı lekeleriyle bitkiyi her mevsimde ve en çok 
kış aylarında olmak üsere canlı reklerde tutuyor. Alacalı koniferlerin hayranları ve arayanları çok: 
Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’ yı herkes seviyor.

 3xtr.M 0,80/1,00   21,00
 3xtr.M 1,00/1,25   30,00
 3xtr.M 1,25/1,50   42,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   78,00
 3xtr.M 2,00/2,50   110,00
 3xtr.M 2,50/3,00   175,00
 3xtr.M 3,00/3,50   210,00
 3xtr.M 3,50/4,00   280,00
 Clt.18 1,00/1,25   55,00
 Clt.25 1,25/1,50   59,00
 Clt.30 1,50/1,75   83,00
 Clt.35 1,75/2,00   115,00
 Clt.55 2,00/2,50   140,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00

Calycanthus, Kalikantus, Kadeh Çiçeği (Calycanthaceae)

floridus, Yaz kalikantusu

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 AB t

aghi
◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Güney Doğu Amerika. Dik duruşlu yaprak döken çalının sonradan zeytini kahverengiye 
bürünen tüylü genç sürgünleri vardır. Oval veya oblong, keskin veya küt, alt yüzü yeşil gri renkli, 
yoğun tüylü yapraklar. Güçlü kahve-kırmızı renkli, 4-5 cm genişliğinde, kokulu, tüm yaz mevisimi 
boyunca açan çiçekler. Tüm normal bahçe topraklarında büyür. Hastalıklara karşı güçlüdür. 
Kullanımı: soliter ya da gruplar halinde.

x raulstonii 'Aphrodite'®
Oval, koyu yeşil, gür yaprakları, sonbaharda altın sarısına dönüşen yaprak döken çalı. Geç ilkbahardan 
yaz başlarına kadar muhteşem çiçeklenme. Çiçekler büyük (10 cm'ye kadar), anemonlara benzer, 
kısa ikincil dalların tepesinde taşınan, ortasında beyaz çizgiler olan gösterişli bir kırmızı-eflatundur. 
Bitkinin tüm kısımları kokuludur: çiçekler, yapraklar, bakla ve ağaç kabuğu. Küçük boyutu (2m 
yükseklik ve 1,5m çap) göz önüne alındığında, küçük bahçeler için mükemmeldir, tam güneşe maruz 
kalmayı ve taze toprakları tercih eder.

Calycanthus - ölçü ve fiyatları:

    Clt.30     1,25/1,50       52,00

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, yapraklar

Calycanthus floridus, çiçek detayları
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Camellia

Camellia japonica ‘Black Lace’

Camellia japonica ‘California’

Camellia japonica ‘Il Tramonto’

Camellia japonica ‘Dr. King’

Camellia, Kamelya (Theaceae)

JAPONICA
◀ 

4-
9 m

 ▶ z8B 1 AB x
afghq

◀ 3-8 m ▶

Kamelya türü yaklaşık 250 alt tür içerir. Bunların büyük bölümünün dekoratif değeri vardır. 
Kökenleri Hindistan, Himalaya, Çin, Japonya, Java ve Sumatra adalarındaki asitli toprakların 
bulunduğu bölgelerdir. Bu alt türler arasında, sert ve parlak yaprakları ve özellikle en hüzünlü 
mevsim olan sonbahar ortasında belirerek kışın sonuna ve daha sonra da ilkbahara kadar kalan çok 
güzel çiçekleriyle karakterize, herdem yeşil küçük ağaçlar ya da gösterişli çalılardan oluşan Japon 
Kamelyası en yaygın olanıdır.

‘Black Lace’
Dik duruşlu, güçlü çalı. 
Katmerli, mükemmel, koyu 
kırmızı çiçek.

‘Bonomiana’
Dik duruşlu çalı. Katmerli, 
mükemmel, beyaz benekli 
pembe renkli ve geniş kırmızı 
çizgili çiçekler.

'Brushfield's Yellow'
Antik beyaz dış yapraklarla 
çevrili, keçeleşmiş, kremsi sarı 
merkezi yaprakları olan 7-10 
cm çapında güzel çiçekler.

‘California’
Katmerli, lila hareli pembe.

‘Comte de Gomer’
Kırmızı çizgili pembe.

'Contessa Lavinia Maggi'
Çift renkli çiçek, beyaz-pembe 
üzerine koyu pembe çizgili.

'Debbie'
Göz alıcı pembe renkli çiçekler.

'Desire'
Soluk pembe tonları ve 
koyu pembe kenarları olan 
60'a kadar beyaz yapraktan 
oluşan mükemmel katmerli 
çiçeklenme.

‘Doctor Burnside’
Yarı katmerli, kırmızı turuncu 
çiçek.

'Dr. King'
Yarı katmerli,büyük ve kırmızı 
çiçeklier.

'General G. Patton'
Gül formlu, pudra pembesi.

‘Hagoromo’
Dik, geniş, kompakt çalı. Yarı-
katmerli, tatlı pembe çiçek.

'Il Tramonto'
Katmerli, kırmızı çiçekler.

‘Kramer’s Supreme’
Dik ve kompakt çalı. Şakayık 
formlu, pembe-kırmızı, kokulu 
çiçek.

'Laura Walker'
Şakayık formu pembe-kırmızı 
çiçekler.

'Margaret Davis'
Katmerli, pastel tonlarında 
pembe kenar bordürü ile beyaz 
çiçekler.

'Marie Bracey'
Yoğun pembe çiçekler.

‘Mrs. Charles Cobb’
Şakayık formlu, canlı kırmızı 
çiçek.

‘Mrs. Tingley’
Katmerli, gümüşi somon 
pembesi çiçek.

‘Nuccio’s Gem’
Katmerli, muhteşem. Saf beyaz.

‘Nuccio’s Pearl’
Gül formlu, Rosiforme, 
uzakdoğu pembesi.

'Paolina Maggi'
Katmerli, gül formunda saf 
beyaz çiçekler.

‘Pearl Maxwell’
Katmerli, pembe çiçekler.

‘Perfection White’
Erken dönemde açan, beyaz 
renkli muhteşem çiçek.

'Prof. Giovanni 
Santarelli' 
Geniş beyaz benekli koyu 
kırmızı veya pembe yaprakları 
olan katmerli çiçeklenme. 
Erken ve uzun ömürlü 
çiçeklenme.

‘Purity’
Peoniform. Beyaz.

'Rosedale's Beauty'
Çok katmerli, karmen kırmızı 
çiçekler.

‘Sacco Vera’
Rosiform. Yoğun pembe.

‘Snowball’
Çok katmerli, beyaz renkli 
çiçekler.
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Camellia

Camellia japonica 'Margaret Davis'

Camellia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia japonica 'Bonomiana' Camellia japonica 'Sacco Vera'

Camellia japonica ‘General Patton’ Camellia japonica 'Perfection White'

Camellia japonica 'Marie Bracey'

Camellia japonica ‘Contessa Lavinia Maggi’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Camellia japonica - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     14,00
 Clt.7     24,00
 Clt.15     46,00
 Clt.20     63,00
 Clt.25     70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,00/1,25   95,00
 Clt.45 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,50/1,75   210,00
 Clt.70-90 1,75/2,00   310,00
 Clt.130 2,00/2,50   550,00
 Clt.230 2,50/3,00   1250,00
1/2 gövde Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
Espalyer Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
New line LCI90     390,00
 Clt.150 2,00/2,50   400,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290     750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR
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Camellia

Camelia japonica 'Snowball'Camellia japonica 'Prof. Giovanni Santarelli' Camellia japonica ‘Rosedale's Beauty’

Camellia japonica 'Comte de Gomer' Camellia japonica 'Doctor Burnside' Camelia japonica 'Brushfield's Yellow'

Camellia japonica ' Kramer’s Supreme' Camellia japonica 'Laura Walker' Camelia japonica 'Mrs. Charles Cobb'

Camellia japonica 'Nuccio’s Gem' Camellia japonica 'Nuccio’s Pearl' Camelia japonica 'Pearl Maxwell'
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Camellia

Camellia sasangua ‘Cleopatra’

Camellia sasangua ‘Hino de Gumo’

Camellia sasangua 'Hana Jiman'

Camellia sasangua ‘Plantation Pink’

Camellia sasangua ‘Kanjiro’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

SASANGUA

◀ 
4-

9 m
 ▶ z8B 1 AB x

afghq
◀ 3-8 m ▶

Japon Kamelyası ile aynı duruşa sahip fakat daha hızlı gelişen herdem yeşil çalılar. Soğuğa karşı 
aynı direnci gösterirler ama tomurcukları dondan daha az etkilenir çünkü daha az don yapan 
Eylül’den Ocak’a kadar açarlar. Güneşi tolere eder (fakat bu doğrudan yaz güneşine maruz kalan 
şehir teraslarında, çok sıcak havalara dayanır demek değildir), çiçeklenmelerin bol olmadığı 
dönemlerde çok güzel çiçekli çitler oluşturur.

‘Cleopatra’
Yalınkat, pembe çiçek.

'Hana Jiman'
Yalınkat, kenarları bembe tonlarında beyaz 
çiçekler.

'Hino de Gumo'
Yalınkat, tomurcukta pembe, açtığında beyaz 
çiçek.

‘Hiryu’
Yarı-katmerli, parlak kırmızı çiçekler.

‘Kanjiro’
Yarı-katmerli, canlı pembe.

‘Plantation Pink’
Yalınkat, tatlı pembe çiçek.

‘Yuletide’
Alev kırmızı, kokulu yalınkat çiçekler.

Camellia sasangua - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18-20 0,80/1,00   63,00
 Clt.25 1,00/1,25   70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   310,00
 Clt.90 extra 2,00/2,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   750,00
 Clt.230 2,50/3,00   900,00
Mini gövde LV9     25,00
1/2 gövde Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     135,00
Yüksekten dallanan Clt.90   12/14 260,00
 Clt.110   14/16 330,00
 Clt.110-130   16/18 410,00
Espalyer Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
Bonsai LJ165 1,50/1,75   440,00
 LJ215 2,00/2,50   1600,00
New line Clt.70-90     310,00
 Clt.110 1,25/1,50   250,00
 Clt.130-150 1,50/1,75   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   580,00
 Clt.230 2,50/3,00   680,00



203

Campsis

Campsis radicans 'Indian Summer' 'Kudian'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')
"Bahar Şenliği", en popüler soğuğa dayanıklı Kamelya melezlerinden biridir (hibrit cuspidata). 
Yaprak dökmeyen, kolonsu, yoğun ve dik bir yapıya sahiptir. Genç yapraklar kırmızı veya bakır 
renginde, olgunlaştıkça koyu yeşile döner, deri, elips şeklinde ve çok parlaktır. Güzel yarı-çift, 
ilkbahar (erken çiçeklenen) pembe çiçekler verir. Sınırlı gelişimi ve düzenli büyüme alışkanlığı göz 
önüne alındığında, güzel çiçekli çitler oluşturmaya uygun bir çeşittir. Taze, asidik, verimli nemli 
fakat iyi drene edilmiş bir toprak gerektirir. Güneşe doğrudan maruz bırakmaktan kaçının.

Çalı Clt.20     63,00

Campsis, Rustik Acem Borusu (Bignoniaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB v

Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-6 m ▶

Kısa sürede geniş alanları kaplamaya uygun, yaprak döken, tırmanıcı, güçlü çalı. 
Desteklere yapışan epifit köklere sahiptirler. Tüm yaz boyunca, çok gösterişli tepe 
salkımlarında birleşen trompet biçimli karateristik çiçekler verir. Genç bitkiler kış 
donlarından zarar görür. Toprak konusunda hiçbir seçiciliği yoktur, yarı gölgeli 
ortamlarda da yetiştirilebilirler ancak tam güneşte daha fazla çiçeklenir.

grandiflora
Boğaz kısmı kırmızı turuncu, arka yüzü sarı-
turuncu renginde çiçekler.

radicans ‘Flamenco’
Alev kırmızısı renkli çiçekler.

radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow 
Trumpet’)
Canlı sarı çiçekler.

radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
Hindistan turuncusu çiçekler.

radicans ‘Stromboli’
Canlı kırmızı çiçekler.

x tagliabuana ‘Mme Galen’
Boğaz kısmı kırmızı olan büyük turuncu çiçekler.

x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire
Kırmızı çiçekler.

Campsis - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,25/1,50   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00    58,00
Konik LV6     16,00
1/2 gövde Clt.15     45,00
 Clt.55     195,00
 Clt.70     250,00

Bignonia radicans 'Flava', çiçekler

Campsis grandiflora, çiçekler

Campsis radicans 'Stromboli', çiçekler

Camellia (devam) 
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Capparis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Capparis, Kapari, Kapari Çiçeği (Capparidaceae)

spinosa, dikenli, Duvar dibinde yetişen kapari

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 1 A t

abf
◀ 0,50-1 m ▶

Kökeni: Avrupa, Hindistan. İnce uzun, az dikenli, destek bulamadıklarında sarkan, çok dallı yaprak 
döken çalı. Oval, sert, parlak yeşil yapraklar. Yazın, çok güzel, kokulu, pembe hareli beyaz, çok açık 
korollalı ve mor anterli uzun stamenli çiçekler. “Kapari” adı ile tanınan omurcukları açmadan önce 
koparıldıklarında birçok yemekte tamamlayıcı lezzet olarak kullanılır. Saksıda asma bitkisi olarak 
yetiştirilmeye uygun olsalar da, özellikle kayalar, uçurumlar, güneşten etkilenmiş duvar çatlakları 
arasında yetişirler.

 Clt.2     11,00

Carissa (Apocynaceae)

grandiflora ‘Tuttlei’

◀ 
1 m

 ▶ z9 2 AB tv
afhj

◀ 2 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Herdem yeşil, dikenli, bodur, yarı-sarkık formlu çalı. Yer örtücü veya kapatıcı 
bitki olarak kullanılır; sert, oval, parlak yeşil renkli yapraklar; beyaz, kokulu, güneş şeklinde çiçekleri 
siyah mor meyveleri izler.

Çalı Clt.3     7,00

Carpinus, Gürgen (Betulaceae)

betulus, Adi Gürgen

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB v
bgiklmpq

◀ 7-12 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kafkaslar, İran. Yarımadamızda kendiliğinden yetişir fakat özellikle kestanenin 
hüküm sürdüğü bitki örtüsünde yetişmektedir. Genellikle budaklı, nodlu gövdeli ve konik-yuvarlak 
tepe tacı yapan, yaprak döken ağaçtır. 4-10 cm boyunda, oval, dişli, yumuşak yeşil yapraklar; 
sonbahardaki güzel renkleri, kış sonuna kadar aynı durumda kalır. Çiçekler: yapraklanmadan önce 
ya da yapraklarla birlikte sarı renkli sarkık salkımlar halinde, kanatlı, uzunluğu 15 cm’e varan 
başaklarda toplanmış. Normal verimlilikte olan, geçirgen, nemli ve aynı zamanda kireçli tüm 
topraklarda yaşar. Ağır, tekrarlanan budamalara dayanıklıdır ve her türlü form verilebilir. Alttan 
dallanan orta ve yüksek boylu çitler oluşturmak için idealdir.

Carissa grandiflora ‘Tuttlei’, çiçekler

Capparis spinosa, çiçek

Carpinus betulus, çiçekler
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Carpinus

Carpinus betulus 'Monumentalis', yüksekten dallanan, Clt.150

Carpinus betulus 'Fastigiata', alttan dallı, Clt.30
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Carpinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Carpinus betulus - ölçü ve fiyatları:

Alttan dallı 2xtr.M 1,00/1,50   15,50
 2xtr.M 1,50/2,00   22,00
 2xtr.M 2,00/2,50   36,00
 Clt.10 1,00/1,25   19,00
 Clt.18 2,00/2,50   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.130 4,00/4,50   245,00
Çok dallı Clt.10 1,25/1,50   19,00
 Clt.45 2,50/3,00   70,00
 Clt.70 3,50/4,00   110,00
 Clt.375 3,50/4,00   430,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.130   16/18 210,00
 Clt.150   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 350,00
 Clt.180-240   25/30 400,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 220,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130-150   18/20 360,00
 Clt.200   20/25 390,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14  120,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 Clt.130-150     370,00
 Clt.230     400,00
 LVQ18     51,00
Paralelkenar formlu Clt.55     145,00
 Clt.375 3,50/4,00   450,00
Sütun formlu Clt.55     160,00
Portatif Çitler LVC80     90,00
Kemer LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Carpinus betulus, yüksekten dallanan, Clt.240

Carpinus betulus, sütun formlu, Clt.55

Carpinus betulus, abidevi ağaç, sonbaharda
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Carpinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

betulus ‘A. Beekman’

◀ 
10

-2
0 m

 ▶

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgim

◀ 7-12 m ▶ ◀ 7-12 m ▶

İki özellik, bu yeni Carpinus betulus kültivarını tanımlar: 
• yapraklar daha büyüktür, 
• dal gelişimi daha yoğundur. 
Bu farklar; özellikle gölge ağacı, bariyer, çit, topiary yapımında kullanılmak üzere ciddi fark 
yaratabilecek iki karakteristik özelliktir. Başta dal gelişimi özelliği bu bitkiye oldukça değer 
kazandırmaktadır.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   16/18 235,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 385,00

betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Ehrami Gürgen

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bgikmqs

◀ 4-5 m ▶

Adi Gürgen’in piramid formlu türü. Topraktan başlayan ve huni biçimli boşluksuz bir siluet oluşturan 
yukarı doğru kıvrık dallarıyla doğal biçimde gelişir; yaşlandıkça tabandan itibaren genişler. Temiz 
gövde üzerinde; önce fastigiat formlu, sonrasında oval-yuvarlak form alan tepe tacı geliştirir. Bu 
formuyla geniş olmayan yolların ağaçlandırması için çok kullanılır. Yapraklar: C. betulus gibi fakat 
sonbaharda dökülürler. Yetiştirme ihtiyaçları: adi gürgen gibidir, her türlü budamaya dayanıklılık 
gösterme ve çok farklı formları elde etmede önemli bir destek teşkil eder.

Alttan dallı Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   160,00
 Clt.90 3,00/3,50   180,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   250,00
 Clt.110-130 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 138,00
 Clt.55   12/14 165,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 390,00
 Clt.180-230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.350   35/40 590,00

Carpinus betulus 'Fastigiata', alttan dallı, Clt.110

Carpinus betulus ‘A. Beekman’, yapraklar

Carpinus betulus 'Fastigiata', yüksekten dallanan, Clt.300
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Caryopteris
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Carpinus betulus 'Fastigiata' - ölçü ve fiyatların devamı:

Yarım gövde espalyer Clt.45     160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.300   25/30 450,00
Spiral Clt.130     300,00
 Clt.600     1000,00
Espalyer Clt.130     370,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6 1 ABC

acfgko
◀ 1,50-2 m ▶

Çok yoğun dalları sayesinde olgunlaştığında da budama ihtiyacı olmaksızın dar, kompakt, geometrik 
kalan sütun bir forma sahiptir. Küçük bahçeler, kayalık bahçeler, çiçeklik düzenlemeleri ve çok dar 
yollar için tavsiye edilir. Bonsai için mükemmeldir.

Alttan dallı Clt.70 1,75/2,00   210,00
 Clt.110 1,75/2,00   290,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
1/2 gövde Clt.25     68,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 92,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.150   18/20 290,00
 Clt.150-180   20/25 340,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Caryopteris, Karyopiteris (Lamiaceae)

x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris

◀ 
1 m

 ▶ z6A 3 A uv
acfhi

◀ 0,80 m ▶

Yaprak döken, yoğun, dik çalı. Oval-mızrak biçimli, parlak yeşil-gri, 5 cm’e kadar uzunlukta, alt 
tarafları gümüş yapraklar. Ağustos’tan Ekim’e kadar çok yoğun mavi renkte yan ya da en son uçlarda 
çiçekler. Tüm topraklarda yetişir, parazitlere karşı çok dirençlidir.

x clandonensis 'Heavenly Blue'
C. x clandonensis çeşidi, dayanıklı, oldukça kompakt bir gelişime sahip, bol, koyu mavi çiçeklenme 
için bir arka plan görevi gören parlak koyu yeşil yaprakları ile, terminal kümelerde toplanmıştır. 
Saksıda bile yetiştirilmesi kolaydır, kuraklığı iyi tolere eder.

x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®
Salkımları kümeler halinde toplanan, soluk pembe, bol yaz çiçeklenmesiyle öne çıkan, yeni elde 
edilen çeşit. Küçük boyutlu ve oldukça kompakt tür, verimli, iyi drene edilmiş toprağı tercih eder; 
dar saksılarda hai yaşar.

Caryopteris - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     18,50

Carpinus betulus 'Monumentalis', abidevi ağaç

Carpinus betulus 'Monumentalis', alttan dallı, Clt.70

Caryopteris x clandonensis ‘Grand Bleu’, çalı, Clt.10

Carpinus (devam) 
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Cassia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cassia (Senna) Sinameki (Fabaceae) (Leguminosae)

corymbosa (Senna corymbosa)
◀ 

1-
4 m

 ▶ z8B 2 A
afhil

◀ 1-2 m ▶

Tropikal Amerika kökenli yarı-yaprak döken çalı. Mızrak biçimli 4-8 çift yaprakçıktan oluşan, koyu 
yeşil renkli uzun yapraklar. Yaz ortasından sonbahar ortasına kadar büyük demetlerde toplanmış, 
koyu sarı renkli, çok gösterişli stamenli çiçekler. Kuraklığa ve denize karşı dirençlidir.

Mini gövde LV9     26,00

Castanea, Kestane (Fagaceae)

sativa (C. vesca), Anadolu Kestanesi, Avrupa Kestanesi, Adi Kestane

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z6B 3 AB tv
bgipq

◀ 12-20 m ▶

Kökeni: Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu. Geniş ve yüksek taçlı yaprak döken büyük ağaç. 15-20 
cm oblong, sonbaharda güzel bir sarıya bürünen parlak yeşil renkli yapraklar. Haziran-Temmuz’da 
olağanüstü güzellikte kokulu çiçekler, bunları takiben Ekim-Kasım aylarında olgunlaşan ve çok 
bilindik yemişler (kestaneler). Nemli iklimler ve asitli dağ topraklarında iyi gelişir.

1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.18     48,00
 Clt.35     73,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 80,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.300   30/35 485,00

sativa 'Bouche de Betizac'
Fransız kökenli tür,rustik ve hastalıkları oldukça dayanıklıdır. Büyük boyda ve bol meyve verir.

sativa 'Bournette'
Erken meyve verme. Mükemmel tadı olan orta-büyük, açık kahverengi meyve.

sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
Meyve üretimi için en iyi çeşitlerden biri, son derece verimli, meyvesi iri, un gibi ve tatlı meyve 
özlüdür.

sativa 'Maraval'
Büyük, elitik üçgenimsi meyve yapısı, haşlanarak tüketimi ve işlenmiş gıda hazırlıklarında kullanımı 
ideal.

Cassia corymbosa, çiçekler

Castanea sativa, meyveler

Castanea sativa, yüksekten dallanan, Clt.70
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Catalpa

Catalpa bignonioides

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sativa 'Marradi'
Antik Toskana çeşidi, bol meyve üretimi, orta boy meyve, çizgili, açık kahverengi.

sativa 'Marsol'
Geç ve büyük meyve veren tür.

sativa 'Précoce de Migoule'
Güçlü ağaç, erken meyve veren. Orta-büyük meyve, açık kahverengi renkli.

Castanea sativa 'Bouche de Betizac', 'Bournette', 'Dorée de Lyon', 'Maraval', 'Marradi', 'Marsol', 'Précoce 
de Migoule' - ölçü ve fiyatları:

1/2 gövde Clt.6     16,50
 Clt.10     32,00
 Clt.12     40,00
 Clt.18     55,00
 Clt.35     85,00
 Clt.70     180,00

Catalpa, Katalpa-Sigara Ağacı (Bignoniaceae)

bignonioides, Adi Katalpa, Leylak Yapraklı Katalpa

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6B 4 AB v
bginqs

◀ 10 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Yaprak döken ağaç. Büyük yaprakları, çok gösterişli çiçeklenmesi, bir sonraki 
yılın çiçeklenmesine kadar dallarda kalan uzun meyveleri ile karakteristiktir. Kısa gövdesi üstünde 
yuvarlak ve çok kompakt olmayan bir tacı vardır. Oval ve kalp şekilli, yumuşak yeşil renkli, 25 cm’e 
kadar uzunluk ve genişlikte yapraklar. Haziran-Temmuz’da dik, çan biçimli, sarı ve mor benekli 
beyaz salkımlarda meyveler. Her tür toprağa uyum sağlar fakat nemli ve verimli olanları sever. 
Genç bitkiler çok soğuk bölgelerde meydana gelen donlardan zarar görebilirler.

Çalı Clt.45 2,00/2,50   70,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 195,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.25   10/12 58,00
 Clt.55   12/14 75,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.750   50/60 780,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Catalpa bignonioides, yüksekten dallanan, Clt.150

Castanea sativa, çiçekler

Castanea (devam) 
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Catalpa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

bignonioides ‘Aurea’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 3 A v
bginq

◀ 5-8 m ▶

Adi katalpa ile aynı büyük yapraklara sahiptir, fakat renkleri ilkbaharda canlı sarı ve sonra daha 
yumuşak bir tondadır. Tepe tacı daha kompakt bir form alır. Aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir.

Yüksekten dallanan 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10  44,00

bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB v

apqs
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Fransa. Adi katalpanın aşılamasından üretilen küçük ağaç. Aşılama açısından bakıldığında 
budama ihtiyacı olmaksızın çok geniş, yoğun biçimde dallı, kompakt, neredeyse küre şekilli bir taç 
oluşturur. Yaprakları adi katalpanınkilere benzer ancak biraz daha küçüktür. Çiçeklenmez.

Catalpa bignonioides 'Nana', yüksekten dallanan, Clt.130

Catalpa bignonioides ‘Aurea’, yapraklar
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Ceanothus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Catalpa bignonioides ‘Nana’ - ölçü ve fiyatları:

1/2 gövde Clt.15     34,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25     42,00
 Clt.30     49,00
 Clt.45     63,00
3/4 gövde Clt.15     35,00
 Clt.18     39,00
 Clt.25     44,00
 Clt.30     52,00
Yüksekten dallanan 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10 44,00
 Clt.25-30   10/12 52,00
 Clt.35-45   12/14 70,00
 Clt.55   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.180   25/30 320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 3 AB v
bginq

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: İngiltere. Başlangıçta piramidal daha sonra yumurta biçiminde veya yuvarlak taç 
yapan, yaprak döken ağaç. İlkbaharda siyahımsı kırmızı, yazın ise kırmızı gölgeli olan ve C. 
biognoniodes’den daha küçük yapraklar. Çiçekleri, meyveleri, yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım 
alanları C. biognonioides ile aynıdır.

Çalı Clt.18     36,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Ceanothus, Cehrigiller (Rhamnaceae)

ÇALI ÇEŞITLERI

x delilianus ‘Gloire de Versailles’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A w
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Yaprak döken, dik duruşlu, çok dallı çalı; koyu yeşil renkli oval yapraklar. Haziran’dan Ağustos’a 
terminal salkımlarda gök mavisi çiçekler.

Catalpa bignonioides 'Nana', yüksekten dallanan, Clt.45

Catalpa x erubescens 'Purpurea', abidevi ağaç

Ceanothus x impressus 'Victoria', çiçekler

Catalpa (devam) 
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Cedrela
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x impressus ‘Victoria’
Parlak yeşil renkli, küçük, oval formlu, herdemyeşil yapraklar ve Mayıs ayında koyu mavi renkli 
çiçekler.

x pallidus ‘Marie Simon’
Öncekinden daha az güçlüdür, açık pembe renk çiçeklidir.

Ceanothus çalı çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,60
 Clt.10     18,00

thyrsiflorus 'Repens'

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A vw
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Tohumdan gelen bu rustik çalı türüpeyzaj sıkça yer örtücüamaçlı kullanılır. Toprak isteği bakımından 
özel bir isteği yoktur. Haziran- temmuz aylarında çok sayıda mavi çiçeklerle kaplanır.

Çalı Clt.10     18,00

Cedrela (Toona) (Meliaceae)

sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 2 AB v
bginq

◀ 10-15 m ▶

Cedrela sinensis varyetesi (Çin kökenli, ılıman Iklimlerin tek yaprağı yenilebilir ağacı) dağınık 
formludur ve ovidial tepe tacı yapar. 40-75 cm. uzunluğunda, ilkbaharda ortaya çıkan, açık lila- 
pembe tonlarında, karşılıklı dizilmiş yaprakçıklardan oluşan bileşik yapraklar, yaz aylarında parlak 
koyu renk alır. Haziran-Temmuz ayında açan, 50 cm. uzunluğunda, sarkık formlu beyaz çiçekler. 
Oldukça verimli ve iyi drene olan toprakları tercih ederler.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.130   18/20 280,00

Ceanothus x pallidus ‘Marie Simon’, çiçekler

Ceanothus x impressus 'Victoria', çalı, Clt.10

Ceanothus (devam) 

Cedrela sinensis 'Flamingo', ilkbaharda yapraklar
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Cedrus

Cedrus atlantica ‘Compacta’, Clt.30

Cedrus atlantica, Clt.230

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cedrus, Sedir (Pinaceae)
Büyük, heybetli ağaç. İncil’İn bazı kısımlarında güç ve verimliliğin sembolü 
olarak tanımlanmaktadır. Elbette ki formu sebebi geniş alana ihtiyaç duyar ( 
teraslar ya da küçük bahçelerde de yaşayan bodur sedirler mevcuttur) büyük 
parklar ve bahçelerin “fener” bitkisi olarak yeri doldurulamaz. Herhangi bir 
yeşil alanda, armoni kontrasttan doğar. Yeryüzünde herhangi başka bir vejetal 
cins, sedirler kadar çeşitli strüktür, ışık ve renk çeşitlliği sunamaz.

atlantica, Atlas sediri

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpqs

◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Cezayir, Fas. Uzun süre dik duruşlu olarak gelişen, yaşlandığında düzleşerek yatay olarak 
genişleyen konik-dik, ince duruşlu görkemli, ibreli; yan dalları gençken yukarı doğru kıvrıkken, 
olgunlaştığında yatay şekil alan tür. Herdem yeşil, çok keskin olmayan, koyu yeşil, bazen de 
mavimsi renkli ibreler. Kozalaklar: içbükey uçlu yuva formunda, 6-10 cm boyunda. Kireçli olanlar da 
dahil, nemli olmadıkları sürece farklı toprak türlerine uyum sağlar. Transplantasyonda özel dikkat 
gereklidir.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   93,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   140,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,00/3,50   320,00
 Clt.180 3,50/4,00   380,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.375 5,50/6,00   720,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

atlantica 'Compacta'

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z7A 1 A
acfpq

◀ 1,50-1,70 m ▶

Kökeni: İtalya. Gençlik yıllarında boydan çok ene gelişen, nispeten yuvarlak çalı formlu, bodur 
konifer. Kısa ibreler (0,5-1cm), herdemyeşil, sivri, koyu renkli ve yakın dizilimli. Form budamasına 
gelir. C. atlantica ile aynı gelişim isteklerine sahiptir.

 Clt.10     24,00
 Clt.30     77,00
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.70

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.90

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

atlantica ‘Glauca’, Mavi Atlas Sediri

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 2 AB
bgpqs

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Kuzey Afrika. Geniş piramit duruşlu görkemli ibreli. Ana dalları önce yükselir, yaşla birlikte 
genişler, görkemli bir bütünlük havası yaratarak yukarı ve uçlara doğru kıvrılırlar: herdem yeşil 
ibreler, 2-2,50 cm boyunda, canlı gri-mavi renklidirler. Çok sayıda dekoratif kozalak, 6-10 cm 
boyunda, önce sarımsı olup, olgunlaştıklarında kahverengi renk alırlar. Çok nemli olanlar dışında 
her tür toprağa uyum sağlar. Özellikle yaz sıcakları, kuru havalar, hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. 
Transplantasyonda iyi korunmalıdır çünkü kökler artık sabit değildir. Çok büyük bahçeler, parklar, 
meydanlar ve prestijli binaların yanında etkileyicidirler.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   66,00
 Clt.30 1,50/1,75   88,00
 Clt.35 1,75/2,00   122,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   177,00
 Clt.90 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50   380,00
 Clt.180 4,00/4,50   420,00
 Clt.230 4,50/5,00   480,00
 Clt.300 5,00/5,50   630,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR
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Cedrus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

atlantica ‘Glauca Pendula’, Sarkık Dallı Mavi Atlas Sediri

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 1 A

bgpq
◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Fransa. Dallarının zarif sarkıklığı sayesinde tamamen tipik ve orijinal bir ibreli. Başlıca iki 
formu vardır: 
• dik gövde boyunca sarkık dallarla ayak kısmında aşılı, belli bir yüksekliğe ulaştığında aşağı doğru 
kavislenir; 
• 1 m ile 2-2,50 m arasında değişen bir yükseklikteki C. atlantica gövdesinde baş kısmında aşılı. Bu 
durumda, alt dallar yere doğru sarkarken, genişleyen ve üst üste gelen ana dallarla bir taç oluşturur. 
Zaman zaman, doğru biçimde yönlendirildiğinde 10 m ve daha fazla genişleyebilecek tek bir ana 
dal büyütür. Nihai formu her durumda gösterişlidir ve hiçbir zaman yapay bir hava yaratmaz, aksine 
doğanın spontan tuhaflıklarını yansıtır.

Ayaktan aşılı Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00    110,00
 Clt.35 2,00/2,50   155,00
 Clt.130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   430,00
1/2 gövde Clt.18     80,00
 Clt.30     125,00
 Clt.150     650,00
 Clt.180     780,00
 Clt.290     980,00
Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 195,00
 Clt.70   14/16 250,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110-130   16/18 330,00
 Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.130-180   20/25 690,00
 Clt.375   30/35 1100,00
 Clt.375   35/40 1800,00
 Clt.525   40/45 2000,00
Şamdan formlu Clt.30     105,00
 Clt.35     120,00
 Clt.150   20/25 690,00
 Clt.180   25/30 730,00
 Clt.230   25/30  800,00
 Clt.290   30/35 920,00
 Clt.450   35/40 1800,00
 Clt.525   45/50 2200,00
Bonsai LV18     55,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Cedrus a. ‘Glauca Pendula’, yarım gövde, Clt.18

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', ayaktan aşılı, Clt.180

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', şamdan formlu, Clt.150
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Silberspitz', Clt.10

Cedrus deodara, Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpq

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Fransa. Dallar, aşağıdan yukarıya doğru sık dizilişi ile karakteristiktir. Yetişme ortamı 
istekleri, kozalakları, ibreleri Cedrus atlantica gibidir.

 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00   90,00
 Clt.150 4,00/4,50   380,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

atlantica 'Silberspitz'

◀ 
3 m

 ▶ z6A 2 AB
aghp

◀ 1,5 m ▶

Sedir’in oldukça ilgi çekici türü, dik ve dar bir yapıda gelişir ve böylelikle dar ve küçük bahçeler için 
idealdir. Yeni vejetasyonu ie gelen filizleri neredeyse beyaz boyaya batırılmışcasına uçları beyaz ve 
gümüş renginde olup içte kalan yeşil yaprakları ile hoş bir kontrast oluştururken kış aylarında sarı 
tonlarına bürünür

 Clt.10     33,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.18 1,00/1,25   60,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   90,00

deodara, Himalaya Sediri

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z7B 3 A
bgq

◀ 7-8 m ▶

Kökeni: Himalaya, Afganistan. Geniş ve düzgün piramit duruşlu ve çok güçlü büyüyen ibreli; taç 
eğiktir, sarkık alt dalları kendisine bir sarkaç görünümü ve heybeti içinde bir zerafet verir. 2-5 
cm boyunda, yeni bitkilerin açık yeşil rengiyle kontrast yaratan, mavimtrak yansımalı yoğun yeşil, 
herdem yeşil ibreler. Erkek kozalaklar 5-12 cm boyundadır, polenlerini bırakmadan önce koyu 
kırmızı renklidirler; dişi kozalaklar daha büyük ve uçta yuvarlaktır. Hafif asitli olanları tercih 
ederken, orta verimlilikteki her toprakta yaşar; aşırı nem ve uzun süren donlardan ürker (Orta 
Avrupa için uygun değildir).

 Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.25 1,50/1,75   61,00
 Clt.30-35 1,75/2,00   77,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
New line Clt.90     195,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis', abidevi ağaç
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Cedrus

Cedrus deodara 'Aurea', Clt.25

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

deodara ‘Aurea’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 5-7 m ▶

Kökeni: İngiltere. Himalaya Sediri türüdür. Zerafetini yücelten altınımsı ibreleriyle esnek, rafine 
formu muhafaza eden bir tür. Himalaya Sediri ile aynı ölçülerde, sarı renkli ibreler. İnce dalların 
tepe bölümlerinde ve güneye bakan yüzünde sarı renk daha canlıdır; yazın sarının tonu yumuşar 
fakat daima belli bir parlaklığı korur. Himalaya Sediri ile aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir. Çok 
soğuk olan belli yıllarda don, tepelerdeki ibrelerinin bir kısmını dökebilir; fakat büyüyerek kısa 
sürede yeniden oluşurlar.

 Clt.10 0,80/1,00   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 1,75/2,00   105,00
 Clt.55  2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   520,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Yüksekten dallanan Clt.1000   50/60 2200,00
New line Clt.90     195,00

Çeşitli Cedrus, yarım gövde, Clt.18
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Aurea’, Clt.70

Cedrus deodara 'Bush Electra', Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

deodara ‘Bush Electra’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z8 1 A

bgq
◀ 3-5 m ▶

Lone Edel Fidanlığı’ndan (ABD) elde ettiğimiz yeni bir çeşit; yavaş büyümesi, erişkinken sınırlı 
ölçüleri, konik şekli ve mavi ibreleri ile dikkat çekici. Yetiştirme ihtiyaçları: Cedrus deodara gibi.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   155,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,50/4,00   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.240   25/30 390,00
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Cedrus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

deodara ‘Feelin’ Blue’®

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
acefq

◀ 2-2,20 m ▶

Kökeni: Hollanda. Sarkık dallarla, bir destek yardımıyla gövdesi dik gelişen, son dönem ürünü bir 
ibreli. Serbest büyümeye bırakıldığında, toprak üzerinde bir tabaka şeklinde, yerörtücü formunda 
gelişir. Gümüş mavi renkli, 3-4 cm uzunlukta, rozet oluşturan ibreler. Himalaya Sediri ile aynı 
yetiştirme ihtiyaçları.

 Clt.5     12,00
 Clt.10     19,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75    60,00
 Clt.35 1,75/2,00    77,00
 Clt.110    185,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
3/4 gövde Clt.70   14/16 230,00
Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.180   25/30 920,00
 Clt.290-450   30/35 1100,00
şamdan formlu Clt.180   20/25  730,00
Bonsai LV18     55,00
 LJ125 2,00/2,50   320,00

deodara ‘Golden Horizon’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z7B 1 A

afq
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Hollanda. Kendiliğinden büyümeye bırakıldığında, dalları, uçlardan sarkarak yatay olarak 
genişler. Bakım yapıldığında ve yönlendirildiğinde ise, oldukça düzgün bir koni oluşturur. İbreleri 
2-4 cm uzunlukta, canlı sarı, ince, yumuşaktır. Yetiştirme ihtiyaçları: Himalaya Sediri gibi.

Doğal formda gelişen Clt.5     12,00
 Clt.10     19,00
 Clt.18     36,00
 Clt.30     60,00
 Clt.35     77,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Yüksekten dallanan Clt.750   45/50 2000,00

Cedrus deodara 'Feelin Blue', yarım gövde, Clt.30

Cedrus deodara 'Golden Horizon', yarım gövde, Clt.30
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Cedrus

Cedrus deodara 'Pendula', Clt.230

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

deodara 'Kelly Gold'®

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 4-6 m ▶

Yakın bir zamanda geliştirilmiş, Cedrus deodora Aurea’nın daha kompakt gelişim gösteren, 
geliştirilmiş türüdür. Alttan iyi davranmaya sahip tür ilerleyen yaşlarda yapraklarının dizilişiyle 
hoş bir Silgi vet oluştururlar. Yeni sürgünleri, hoş bir sarı tonunda iken ilk sıcaktala birlikte hafif 
mavimsi bir yeşile dönüşürler. Zengin, taze ve az kireçli toprakları sever.

 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.130 3,50/4,00   380,00

deodara ‘Pendula’, Sarkık dallı Himalaya Sediri

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7B 1 A

bgq
◀ 2,50-6 m ▶

Almanya’da keşfedilen, Himalaya Sediri ve Gösterişli Himalaya Sediri doğal hibridi. Yukarıda 
belirtilen ölçüler, çok biçimliliğinden dolayı sadece gösterge niteliğindedir; genişliği tepedeki 
sarkık bölümün gelişimine bağlıdır. Çeşitli “şekillendirme” teknikleri bir kenara bırakılırsa, kavis 
genelde, gövdeyle bir bütün oluşturmaya yönelik biçimde, dik gövdeye yakınlaşma meylindedir; 
fakat kavisin önce genişleyip sonra eğildiği durumlar da yok değildir. Ana dallar ve alt dallar aşağı 
sarkıktırlar ve tüm gövdeyi kaplarlar; bazen bir çeşit yastık oluşturup toprağa uzanarak da gelişirler. 
Herdem yeşil ibreler, 5-6 cm boyunda, koyu yeşil renklidirler ve Himalaya Sedirininkilere oranla 
daha sert ve daha keskindirler. Diğer özellikleri ve yetiştirme ihtiyaçları: Himalaya Sediri gibi.

 Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 2,00/2,50   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110-130 2,50/3,00   275,00
 Clt.110-130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,00/3,50   370,00
 Clt.230 3,00/3,50   400,00
 Clt.300 3,50/4,00   440,00
 Clt.375 4,00/4,50   640,00
 Clt.450 4,50/5,00   950,00
 Clt.525 5,00/5,50   1100,00
1/2 gövde Clt.35     100,00
Yüksekten dallanan Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00
 Clt.230-290   25/30 920,00
 Clt.290-300   30/35 1100,00
 Clt.750   50/60 2400,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Cedrus deodara 'Pendula', yüksekten dallanan, Clt.150

Cedrus deodara 'Kelly Gold' üretimlerimiz
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Cedrus

Cedrus deodara 'Robusta Glauca', Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

deodara 'Prostrata'

◀ 
1,7

5-
2 m

 ▶

z7B 1 A
acfgpq

◀ 2,50-3 m ▶

Bu Cedrus varyetesi, yetiştirme istekleri ve renk bakımından Cedrus deodara ‘Pendula’ ile aynı 
karakteristiğe sahiptir. Farkı; dalları daha çok yatay şekilde gelişir ve sonrasında aşağıya doğru 
sarkar.

 Clt.18     36,00
1/2 gövde Clt.30     105,00
Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00

deodara ‘Robusta Glauca’
◀ 

10
-1

2 m
 ▶ z7B 2 A

bgq
◀ 6-8 m ▶

Kökeni: İtalya. Daha konik duruş ve daha dik dallara sahip Himalaya Sediri türü. 8 cm boyunda, gri-
mavi yeşil uzun ibreler. İlk yıllarında daha yavaş, sonrasında daha hızlı gelişir. Yetiştirme ihtiyaçları: 
Himalaya Sediri gibi.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00
Yüksekten dallanan Clt.240   25/30 320,00

libani 'Blue Fontain'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6B 2 AB
bgpqs

◀ 0,50-1 m ▶
Göz kamaştırıcı buz mavisi iğnelerle zarif, dar, kesinlikle sarkık duruş. Küçük boyut, küçük bir 
bahçeye karakter kazandırmayı mükemmel kılar. Dik büyümesi için desteklenmelidir. Güneşli 
alanları ve zengin ve iyi drene edilmiş toprakları tercih eder, geri kalanı için özel ihtiyaçları yoktur 
ve ekimi kolaydır.

 Clt.30     130,00
 Clt.35 1,75/2,00   160,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00

Cedrus deodara ‘Prostrata’, yüksekten dallanan, Clt.130
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Ceiba

Cedrus libani subs. brevifolia 'Epstein', LJ50

Cedrus libani 'Sargentii', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

libani subs. brevifolia 'Epstein'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 A

bgq
◀ 1,50 m ▶

Brevifolia, yetiştirilen sedir türlerinin en nadide olanıdır ve Kıbrıs'ın dağlık bölgelerine özgüdür; 
kısa iğneler ve önemli ölçüde küçük boyda olmaları ile libani'den ayırt edilir. 'Epstein' bir bonsai'ye 
benzer şekilde, ona çok karakteristik bir görünüm veren çok düzensiz bir gelişime sahip yarı cüce 
bir formdur. İğneler koyu yeşildir.

 LJ50 1,75/2,00   230,00

libani 'Sargentii'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z7A 1 A

acfpq
◀ 1,80 m ▶

Bodur form, doğal olarak ters veya sarkan, eğer farklı yüksekliklerde gövdeye aşı yapılmışsa. 
Sarkan dallar uzun koyu yeşil iğnelerle kaplıdır. İyi drenaj olması koşuluyla tüm toprak tipleri için 
uygundur.

 Clt.18 1,00/1,25    60,00
 Clt.30 1,50/1,75    77,00
Yüksekten dallanan Clt.55   14/16 160,00

Ceiba (Chorisia) Floş Ağacı (Bombacaceae)

speciosa (Ceiba insignis), Floş Ağacı

◀ 
15

 m
 ▶ z10 1 AB x

bfgn
◀ 2 m ▶

Kökeni: Brezilya, Arjantin. Alt-tropikal Amerika’nın herdem yeşil ağacı. Şişe biçimli dikenli gövdesi, 
5-7 yaprakçıktan oluşan pennat yapraklar ve huni biçimli, kırmızımsı mor veya beyaz-sarı renkli 
muhteşem çiçekler ve bunları izleyen ipeksi liflerle dolu meyveler. Nötr ya da asitli, iyi drene 
edilmiş verimli toprak ister.

Yüksekten dallanan Clt.70   18/20 180,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Chorisia speciosa, gövde detayı

Cedrus (devam) 
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Celtis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Celtis, Çitlenbik (Ulmaceae)

australis, Adi Çitlenbik

◀ 
15

-2
0 ▶ z6B 2 A w

bgmnqs
◀ 8-12 ▶

Kökeni: Akdeniz bölgeleri, Orta Avrupa. Dik gövdeli, pürüzsüz ve gri renkli karakteristik kabuklu 
yaprak döken büyük ağaç. Yuvarlak ve sık taç yukarı doğru kıvrılan sayısız daldan oluşur. Yapraklar: 
almaşık, oval, dar, 4-5 cm boyunda, koyu yeşil renkli. Nisan Mayıs aylarında küçük fakat çok sayıda 
sarı stamenli çiçekler. Meyveler: olgunlaştıklarında kahverengi olan, yuvarlak, zeytinsi yemişler, 
bir zamanlar tespih üretiminde kullanılan tanecikleri vardır. Akdeniz bölgelerinin tipik, rustik ve 
kanaatkar ağacıdır. Şehir ortamına çok uyumludur, kirliliğe dirençlidir ve asfalttan fazla rahatsız 
olmaz.

Çok dallı Clt.750 5,00/5,50   900,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 128,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 235,00
 Clt.130-150   18/20 370,00
 Clt.150   20/25 420,00
 Clt.180   25/30 470,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.1500   50/55 1300,00
 Clt.1500   55/60 1500,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

occidentalis
Celtis australis’e nazaran Soğuğa çok daha dayanıklı, genişleyen bir büyüme şekline sahiptir (boy 
20m genişlik 15m).Yaprağını döken tür, 12cm uzunluğunda ki mızrak ve oval arası forma sahip, 
kenarları dişli, alt kısmına doğru kalp formunu alan yapraklarının üst kısmı parlak yeşil alt kısmı ise 
daha açık yeşil tonlardadır. Sarı veya kırmızı yenilebilen yuvarlak meyveler verir. Büyük alanlar için 
ideal tür, soğuk ve don yapan bölgeler için dayanıklıdır.

Yüksekten dallanan Clt.130   20/25 420,00
 Clt.300   25/30 470,00
 Clt.450   35/40 650,00

Ceratonia, Keçi boynuzu (Fabaceae) (Leguminosae)

siliqua

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z11 4 A
afilr

◀ 12-20 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Herdem yeşil, sağlam gövdeli, geniş ve yayılan taçlı büyük ağaç. Yapraklar: 
sert, yuvarlak, koyu yeşil renklidir. Çiçekler kış bitiminde, çok gösterişli, erkekler kırmızı, dişiler 
pembe renklidir. Meyveler: burgular, salkımlar dahil, 10 cm’den 20 cm’e kadardır, olgunlaştıklarında 
kahverengi mor renk alırlar, özü çok tatlıdır, yenilebilir. Toprak konusunda hiç seçici değildir, hatta 
kaba olanları tercih eder gibidir.

Celtis australis, yüksekten dallanan, Clt.55

Celtis occidentalis, yapraklar

Ceratonia siliqua, abidevi ağaç
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Ceratostigma
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ceratonia siliqua - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.35 1,50/1,75   85,00
 Clt.130 extra 2,00/2,50   270,00
3/4 gövde Clt.525     1450,00
Yüksekten dallanan Clt.35   10/12 90,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.90   16/18 180,00
 Clt.110   18/20 240,00
New line LJ100     206,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Ceratostigma (Plumbaginaceae)

willmottianum

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z6B 2 AB
afhij

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Çin. Geniş formlu, dalları yeşil renkli, yaprak döken çalı. Mızrak biçimli, sivri, 3-5 cm boyunda 
kenarları mor olan koyu yeşil yaprakları sonbaharda kırmızıya döner.

Çalı Clt.3     7,00

Cercidiphyllum, Katsura Ağacı (Cercidiphyllaceae)

japonicum

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 3 AB u
afgio

◀ 5-7 m ▶ ◀ 5-7 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin. İlkbaharda kırmızımsı kahverengi, yazın açık yeşil renkli, kalp biçimli yapraklı 
olan yaprak döken ağaç ya da çalı. Sonbaharda soluk pembe renkten, sarıya, turuncuya ve mora 
dönerler.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,50/1,75    40,00
 Clt.90  2,50/3,00   190,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 54,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.150   20/25 440,00
 Clt.240   25/30 500,00
 Clt.750   40/45 1000,00

Ceratonia siliqua, meyveler

Ceratostigma willmottianum, çiçekler

Cercidiphyllum japonicum, çalı, Clt.10

Ceratonia (devam) 
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Cercis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’), Ağlayan formlu Japon Katsura 
Ağacı

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5B 2 AB

afg
◀ 4-6 m ▶

İnce sarkık dallarıyla, Japon Katsura ağacının ağlayan formu.

3/4 gövde Clt.150     720,00

Cercis, Erguvan (Fabaceae) (Leguminosae)

canadensis, Kanada Erguvanı
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z7A 2 A

afgiloq
◀ 8-10 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Genelde alttan dallı büyük çalı ya da düzgün duruşlu, yayık, yuvarlak taçlı 
yaprak döken küçük ağaç. Sivri uçlu, yürek şeklinde yapraklar, önce bronz renklidirler, hemen 
sonrasında yoğun ve parlak yeşil, sonbaharda da sarıya bürünürler. Nisan’da çıplak dallarda koyu 
kırmızı çiçeklenme sonunda koyu mora dönüşen pembe çiçek demetleri. Yahuda Ağacı ile aynı 
yetiştirme ihtiyaçlarına ve kullanım şekillerine sahiptir.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.35 1,75/2,00   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 110,00

canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
Bu yeni seçki, prestijli Royal Horticulture Society tarafından "Yılın Bitkisi 2021" ödülüne layık 
görüldü. Küçük bir ağaca benziyor, genellikle alttan dallı ve tam anlamıyla istisnai bir renk 
sergiliyor: genç yapraklar parlak kırmızı olarak ortaya çıkıyor ve olgunlaşmasıyla sarı tonlarla 
birlikte turuncuya dönüyor, yeni vejetasyonlar devam ettiği yaz boyunca farklı tonlar bir arada 
var oluyor. Çıplak dallarda erken ilkbaharda güzel pembe çiçekler açar. Yetiştirilmesi kolay, küçük 
bahçeler için mükemmel bir tür olarak karşımıza çıkarken, ayrıca saksılarda da iyi büyüdüğü için 
balkon ve teraslar için de idealdir.

1/2 gövde Clt.18     80,00

canadensis ‘Forest Pansy’
Cercis canadensis’in ilkbaharda yoğun kırmızı renkli yaprakları ile oldukça ilgi çeken bir varyetesidir. 
Daha sonraları yaprak renginin ton yoğunluğu azalır. Kalan bütün özellikleri türüyle aynıdır.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   85,00
 Clt.35-45 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   330,00
 Clt.130 3,00/3,50   420,00

Cercis canadensis, çiçekler 

Cercis canadensis 'Forest Pansy', çiçekler

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, yapraklar 

Cercidiphyllum (devam) 
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Cercis

Cercis canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶
z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Oldukça çekici sarkık ve kompakt form, en küçük bahçelerde bile büyük etki yapabilecek yeteneğe 
sahiptir. Ayrıca eklememiz gerekirse; dalları hafif zigzaglı, aşağıya doğru dökülen, tamamen sarkık; 
Nisan’da beliren çok sayıda macenta renginde salkım tomurcukları; yoğun pembe renkli çiçekler 
izler. Bu şölen bir ay sürer, çiçekler yerini yürek formlu, deri dokulu, yoğun yeşil renkli yaprak 
kitlesine bırakır. Sonbaharda güzel bir sarı tonunda renklenir. Yetişme ortamı istekleri türünün 
özellikleriyle aynıdır.

Çalı Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   210,00

canadensis 'Merlot'®
Yarı dik gelişim gösteren tür, küçük bahçeler için idealken, 2-3 hafta üzerinde kalan meyve 
salkımları ve parlak pembe çiçekleri ve onu takip eden Forest Pansy’yi anımsatan yakıcı güneşe ve 
kuraklığa oldukça dayanıklı mor yaprakları ile büyük bahçeleri de aydınlatma kapasitesine sahiptir.

Çalı Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00    110,00

canadensis 'Ruby Falls'®

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Bu varyete Roya Horticulture Society tarafından verilen prestije sahip “Award of Gardem” ödülüne 
layık görülmüştür. Yapraklanmadan önce dikkat çeken kırmızı gövdesi ve hafif şarkıcı formuyla çok 
şık bir gelişim gösterir. Çiçekleri koyu pembe ve oldukça iyi yoğundur. 10cm’e ulaşan kalp formunda 
büyük yaprakları ilk kahverengi-kırmızı olarak çıkarken yaz aylarında mor renge dönüşürler. Küçük 
bahçeler için ideal bir türdü

Çalı Clt.18 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75    90,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00

canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')

◀ 
2 m

 ▶ z6 2 AB
afgiloq

◀ 3,50 m ▶

Güzel bir sarkık yapısı olan bodur bitki çeşidi. Yapraklar dalgalı kenarlara sahiptir ve ilkbaharda 
bakır kırmızısı renk alır, ardından olgunlaşarak koyu yeşile, sonbaharda sarı-yeşile döner. İlkbaharda 
çiçek açan olağanüstü bol, lpembe renkli lavantalar ve hala çıplak olan sarkık dalları sarar. Karışık 
gruplar, küçük bahçeler için mükemmeldir, saksılarda da iyi yetişir. Zengin ve hepsinden önemlisi 
iyi drene edilmiş, nemsiz topraklar ister.

Çalı Clt.18 1,00/1,25    58,00

Cercis canadensis 'Ruby Falls', yapraklar

Cercis canadensis 'Ruby Falls', alttan dallı, Clt.18
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Cercis

Cercis chinensis ‘Avondale’ üretimlerimiz

Cercis chinensis 'Avondale', çiçekler
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Cercis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

chinensis ‘Avondale’

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5 m ▶

Yoğun dallı, yaprak döken çalı ya da ağaççık. Yaprakları yuvarlak, parlak, sert, koyu yeşil renkli, 
12 cm’e kadar uzunlukta, sonbaharda sarı renklidirler. Çiçeklenme yapraklanmadan önce meydana 
gelir. Çiçekler, demetler halinde ve koyu mor-pembe renklidir. Kireçli toprakları sever fakat hafif 
asidik topraklarda da yaşar.

Çalı Clt.15     46,00
 Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,00/1,25   67,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.130 2,00/2,50   390,00
1/2 gövde Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00
 Clt.55     160,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 120,00
 Clt.70   14/16 265,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 420,00

chinensis 'Shirobana'

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afiloq

◀ 5 m ▶

C. chinensis ‘Avondale’ gibidir. İyi dallanma özelliğine sahip, yaprak döken çalı ya da ağaççık. 
Yaprakları yeşil renklidir ancak Mart-Nisan aylarındaki beyaz çiçekleri ile dikkat çekicidir. Kalkerli, 
verimli ve iyi drenajlı toprak ister.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   220,00
Alttan dallı Clt.18 2,00/2,50   60,00
1/2 gövde Clt.18     75,00
 Clt.30     115,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 85,00

Cercis chinensis ‘Shirobana’, çiçekler

Cercis chinensis ‘Shirobana’, çalı, Clt.18

Cercis chinensis 'Avondale', tomurcuklu
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Cestrum

Cestrum nocturnum ‘Galant de Nuit’, LV20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

siliquastrum, Yahuda Ağacı

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Anadolu. Akdeniz bölgelerinin tipik, yaprak döken büyük çalı veya küçük ağacı. Gençken 
dik duruşlu; sonra dallar genişler ve bitki neredeyse sürekli yuvarlak bir görünüm alır, oldukça 
gösterişli bir bitkidir. Yürek şeklindeki yapraklar, 8-10 cm boyunda, donuk yeşil renklidir. Önceki 
yılın dallarında ve bazen de gövdede gruplanan lila- pembe renkli küçük çiçekler. Çiçeklenme 
Nisan’da halen çıplak olan dallarda başlar ve ilk yapraklarla sonlanır. Çiçeklerden sonra, aylar 
boyunca bitki üzerinde kalan legümen meyveler oluşur, bunlar önce yeşil ve olgunlaştıklarında 
kahverengi renklidirler. Kireçli ve kuru topraklar için en iyi türlerden biridir ayrıca, kuru ve sıcak 
yazlar, soğuk kışlar gibi aşırı sıcaklıklara dayanıklıdır.

Çalı Clt.15     30,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   43,00
 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 1,75/2,00   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 1,75/2,00   200,00
 Clt.70-130-150 2,00/2,50   220,00
 Clt.180 2,50/3,00   300,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
1/2 gövde Clt.18     50,00
 Clt.30     69,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 83,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 155,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 310,00
 Clt.130-150   18/20 420,00
 Clt.180   20/25 480,00

Cestrum, Mercan, Kibrit Çalısı (Solanaceae)

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z9B 4 AB tw
afhr

◀ 1-2 m ▶

Mayıs’tan Eylül’e uzun çiçeklenme dönemiyle ilgi çeken herdem yeşil çalılar. 
Toprak konusunda seçici değildirler, saksıda yetiştirme için mükemmeldirler.

nocturnum ‘Galant de Nuit’
Geceleri yoğun şekilde koku veren yeşilimsi veya beyaz renkli küçük çiçekleri, çok gösterişli beyaz 
yemişler izler.

Çalı Clt.3     7,50
 LV12     21,00
 LV20     33,00

Cercis siliquastrum, çiçekler

Cercis (devam) 

Cercis siliquastrum, yüksekten dallanan, Clt.180
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Chaenomeles

Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne', Clt.90

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', Clt.55

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Chaenomeles (Cydonia) Bahar Dalı (Rosaceae)
Köken: Çin, Japonya. Yaprağını döken çalı, dikenli dalları ve koyu yeşil oval, parlak 
yapraklara sahiptir. Çıplak dallarda ilkbaharda küçük kırmızı, pembe veya beyaz 
turuncu çiçek demetleri açar. Sonbaharda, altın sarısı veya kırmızı sarı meyveleri 
ve bazen de ge çaçan çiçekleri ile kaplandığında ikinci bir mevsim güzelliğine 
bürünür. Verimli topraklarda yetişirler.

CHAENOMELES NIN MEVCUT KÜLTIVARLARI:

japonica 'Alba'
Beyaz çiçekler.

japonica 'Rosea Plena'
Yoğun pembe çiçekler.

speciosa 'Rubra'
Canlı kırmızı renkte çiçekler.

Çalı Clt.10     18,00
 Clt.15     33,00
 Clt.30     40,00

Chamaecyparis, Yalancı Serviler (Cupressaceae)

lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 2 A
akmp

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Hollanda. Tam anlamıyla sütun forma sahip, çok kompakt, bitkiyi topraktan itibaren 
kaplayan dik dallı ibreli. Pullu formlu, tırtıklı, ilk yıllarda gümüş mavi ve sonra gri maviye daha 
yakın renkli yapraklar. Nemli ve iyi drene edilmiş topraklarda iyi büyür. Hafif ve tekrarlanmayan 
budamalara dayanıklıdır. Çok sıcak veya kuru iklimlere uygun değildir.

 Clt.55 2,00/2,50   72,00

lawsoniana ‘Yvonne’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

akmp
◀ 1,50-2 m ▶

Sütunsu, tepeye doğru daralan form. Dik, yassı dallar, tüm yıl boyunca parlak altın sarısı yapraklar. 
Yetiştirme ihtiyaçları Chamaecyparis laws. ‘Columnaris’ gibi.

 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   70,00
 Clt.55 2,00/2,50    75,00
 Clt.90 2,50/3,00   85,00
 Clt.110 2,50/3,00   100,00
1/2 gövde Clt.30     52,00

Chaenomeles speciosa 'Rubra', çiçekler



232

Chamaerops

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Clt.18

Chamaerops humilis, Clt.90

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

obtusa ‘Nana Gracilis’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z4 1 B
acf

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Japonya. Genç yaşta yuvarlak-basık veya düzgün konik ibreli; sonrasında geniş şekilde 
konikleşir. Kabuklu bükük sürgünlerinin keskin detayından dolayı karıştırılamaz. Kabuksu formlu, 
dolgun, parlak koyu yeşil renkli yapraklar. Nemli,serin, gevşek, asitliden hafifçe alkaline (bazik) 
giden türdeki toprakları sever.

 Clt.5     18,00
 Clt.10     29,00
 Clt.12     38,00
 Clt.15     52,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     95,00
 Clt.30 0,60/0,80   115,00
 Clt.35 0,80/1,00   150,00
 Clt.45 1,00/1,25    195,00
Mini gövde LV9     45,00
1/2 gövde Clt.18     100,00
 Clt.25     115,00

Chamaerops, Palmiye (Arecaceae)
 → excelsa = Trachycarpus fortunei

humilis, Bodur Akdeniz Yelpaze Palmiyesi

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A

afhqr
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Avrupa kökenli tek palmiye. Neredeyse daima, yelpazeli sert yapraklar 
öbeğinin üstünden geçtiği, aralarında ayrılmış, farklı yüksekliklerde birden fazla gövdeden oluşan 
geniş bir çalı görünümündedir; gövdeler kahverengi bir lifle ve liften kopan küçük parçalarla 
kaplıdır. Tek bir gövdeye nadiren rastlanır. Herdem yeşil, palmiye yaprağı biçimli, yuvarlakça, üstü 
açık yeşil renkli, alt kısmı beyazımsı bir tüyle kaplı yapraklar; yeşil ve morla kaplı, kenarları dikenli 
küçük saplardadırlar. İlkbahardan yaza yoğun salkımlarda sarı çiçekler. Meyveler: dişi bitkilerde, 
eliptik kahverengi yemiş grupları. Durgun sular olmadığı sürece toprak türüne kayıtsızdır.

 Clt.7     22,00
 Clt.10     30,00
 Clt.15 0,60/0,80   58,00
 Clt.30 0,80/1,00   98,00
 Clt.55 1,00/1,25   130,00
 Clt.70 1,25/1,50   150,00
 Clt.90 1,50/1,75   200,00
 Clt.150 1,25/1,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   620,00
 Clt.285 2,50/3,00   750,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
 LCI6     24,00
 LV15     60,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Chamaecyparis (devam) 

Chamaerops humilis, meyveler
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Chilopsis

Chamaerops humilis 'Compacta', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

humilis 'Compacta'
Koyu yeşil renkli yapraklar ve çok daha kompakt duruşlu bir yeni tür. Balkonlar, teraslar, ve kayalık 
bahçeler için ideal bir çeşittir.

 Clt.10     31,00
 LCI6     24,00
 LV12     42,00
Çok dallı Clt.15     65,00
 Clt.30 0,60/0,80   105,00
 Clt.50 0,80/1,00   135,00

Chilopsis (Bignoniaceae)

linearis 'Burgundy'

◀ 
4,5

-6
 m

 ▶ z7 2 A tv
cfghjq

◀ 4,5-6 m ▶

Kökeni: Orta USA. Yaprağını döken, karakteristik özelliği hahif görünümü olan doğal, boylu çalı ya 
da ağaççıktır. Aşağıya doğru uzanan dalları, dar, uzun yeşil yapraklı, mayıstan eylüle kadar boyun 
kısmı sarı, huni şeklinde kokulu, pembe bordo, harika çiçeklere sahiptir. Öte yandan kuraklığa çok 
dayanıklı olup nerdeyse ilave bir su takviyesi istemez aksine çok nemli topraktan uzak tutmak 
gerekir.

1/2 gövde Clt.18     55,00

Chilopsis linearis ‘Burgundy’, çiçek

Chamaerops (devam) 

Chamaerops humilis 'Compacta', çok dallı, Clt.30
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Chimonanthus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Chimonanthus, Kış Tatlısı, Kadeh Çiçeği (Calycanthaceae)

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), Kış Tatlısı, Kadeh Çiçeği

◀ 
3-

4 
m 
▶z7A 2 A t

abgi
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin. Dik duruşlu ve kompakt, yaprak döken çalı. Sonbaharda sarıya bürünen koyu yeşil 
büyük oval yapraklar. Aralık-Şubat’ta çok kokulu çan biçimli çiçekler verir. Toprak konusunda seçici 
değildir, çok soğuk bölgelerde korumalı bir alanda bir duvarın arkasına dikilir.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.35 1,75/2,00   64,00

Chionanthus (Oleaceae)

retusus

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5B 1 AB t

abginq
◀ 3-5 m ▶

Çin'e özgü çalı veya küçük, yaprak döken ağaç. Parlak yeşil yapraklar zıttır, genellikle elips 
şeklindedir ancak aynı bitki üzerinde farklı şekil ve boyutlardadır. Dik salkımlarda toplanan 
beyaz, kokulu çiçekler, ilkbahar sonlarında yapraklarının arasından yoğun bir şekilde kendilerini 
gösterirken hemen ardından mavimsi meyveler gelir. Tam güneş, verimli ve iyi drene edilmiş 
toprakları tercih eder. Çiçeklenme, uzun ve sıcak yazları olan iklimlerde daha cömert olarak kendini 
gösterir.

Çalı Clt.230 3,50/4,00   520,00
Çok dallı Clt.450 3,50/4,00   1300,00

virginicus
Kökeni: Kuzey Amerika. Gri kabuklu, dik duruşlu çalı ve küçük ağaç. Yapraklar uzun, deri dokulu, 
koyu yeşil renkli, s-dökülmeden önce (sonbahar sonunda) sarı ya da turuncu renklenir. Mayıs-
Haziran’da beliren hoş kokulu, sarkık paniküllerde birleşmiş, beyaz çiçekleri; siyahi-mavi meyveler 
izler. Çok kireçli topraklar hariç tüm toprak koşullarına uygundur.

Çok dallı Clt.70 2,00/2,50   260,00

Choisya (Rutaceae)

‘Aztec Pearl’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A tu
abfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Herdemyeşil çalı. Choisya arizonica ve ternata’nın hibrididir. Kompakt duruş, sık yaprak dizilişi. 
7-10 cm uzunluğundaki yapraklar egzotik bir hava verir. Mayıs ayında beliren beyaz çiçekleri çok 
kokuludur. Ağustos ayında Ikinci çiçeklenme gerçekleşir.

Chimonantus praecox, çiçekler

Chionanthus virginicus, çiçekler

Choisya 'Aztec Pearl', çiçekler
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Cinnamomum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
Adından da anlaşılacağı gibi, bazen sonbahara kadar süren, hoş kokulu, göz kamaştırıcı kadar yoğun 
çiçeklenme ile karakterizedir. Kompakt, yuvarlak, derli toplu, aromatik, koyu yeşil, dar yapraklıdır. 
Her tür bahçe toprağında yetişebilirler ancak tam güneş almayan ya da yarı gölge alanlar tercih 
edilmelidir.

Choisya 'Aztec Pearl' ve x dewitteana 'White Dazzler' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.7     25,00
 Clt.45     65,00

Chorisia = Ceiba

Cinnamomum, Tarçın (Lauraceae)

camphora, Kafur

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 AB tu
fgkn

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Kökeni: Çin, Japonya. Çok dallı, sık dokulu ve geniş taçlı, dik duruşlu herdem yeşil ağaç veya büyük 
çalı; önce yeşil sonra daha açık büyük lekelerle griye bürünen kabuk. Her tarafından kafur içeren 
bir yağ çıkar. Büyük (18 cm’e kadar) almaşık, sert, oval-keskin, çok belirgin damarlanmaya sahip, 
önce pembemsi ve sonra parlak ve altı donuk yeşil renkli yapraklar. İlkbahar-yaz mevsimlerinde çok 
gösterişli olmayan çiçekler. Yuvarlak, küçük ve olgunlaştıklarında yeşil renk alan meyveleri daha 
belirgindir. Verimli, iyi drene edilmiş toprak ister.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.20 1,25/1,50   37,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00
 Clt.55 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
 Clt.375 4,50/5,00   880,00
Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 95,00
 Clt.110-130   25/30 390,00
 Clt.110-130   30/35 450,00
 Clt.240   30/35 700,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.600   40/45 1000,00
 Clt.600   45/50 1500,00
New line Clt.230     420,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Choisya x dewitteana 'White Dazzler', çalı, Clt.45

Cinnamomum camphora, yüksekten dallanan, Clt.240

Cinnamomum camphora, çalı, Clt.30

Choisya (devam) 
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Cistus

Cistus x purpureus

Cistus salvifolius

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Cistus x skanbergii Cistus x purverulentus 'Sunset'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cistus, Laden (Cistaceae)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z8 2 A u
acfhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Akdeniz peyzajı ve akdeniz ikliminin, tipik herdemyeşil çalılarıdır. Güney 
Avrupa’nın kuru, taşlı ve kayalı topraklarda iyi gelişirler. Genelde 5 taçyapraklı 
olan, ilkbahar sonundan yaz ortasına kadar kalan, muhteşem çiçekleri için 
yetiştirilirler.

x argenteus 'Silver Pink'
Şeftali pembesi çiçekleri ortaya doğru açık pembedir.

x corbariensis
Beyaz çiçekler.

crispus
Dalgalı yapraklar, ortası sarı koyu pembe çiçekler.

x florentinus
Beyaz çiçekler.

x obtusifolius
Ortası sarı beyaz renkte çiçekler.

x purpureus
Ortası sarı, pembe-kırmızı çiçekler.

x purpureus ‘Alan Fradd’
Kahverengi lekeli beyaz çiçekler.

x purverulentus ‘Sunset’
Ortası sarı, pembe çiçekler.

salvifolius
Beyaz çiçekler.

x skanbergii
Pembe çiçekler.

Cistus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50
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Citrus

Citrus, Turunçgiller (Rutaceae)
Citrus cinsi, orta (veya küçük ila orta) boyuta ulaşan, genellikle aromatik, çok popüler güzel yaprakları ive neredeyse her zaman 
çok hoş kokulu, yenilebilir ve evrensel olarak Narenciye olarak tanımlanan meyveleri ile yaprak dökmeyen çok sayıda ağaç veya 
çalı türüiçerir. evrensel olarak "Narenciye" olarak bilinen meyveler. Avrupa'daki en yaygın türler, 4000 yıl önce zaten biliniyor 
olan Güneydoğu Asya'ya özgüdür. Bölgemiz Toscana'da, Impruneta'nın büyük pişmiş toprak havzalarında yetiştirildiklerinde, 
Rönesans' ta süs bitkileri olarak önemli bir rol oynamaya başladılar ve Medici bahçelerinin temel dekoratif unsuru oldular. 
Koleksiyonumuz son yıllarda, diğer kıtalardan özgün meyveli türler ile zenginleştirilmiştir . Narenciyeler Avrupa genelinde 
satılmaktadır, ancak düşük sıcaklıklara karşı kırılganlıkları onları sadece 9. bölgeden başlayarak açık zeminde ve güneşli 
havalarda yetiştirmeyi mümkün kılmaktadır. İklimin daha az ayrıcalıklı olduğu bölgelerde, çoğunlukla dekoratif saksılarda 
yetiştirilirler ve sadece havalar iyi olduğunda açık havaya çıkarılırlar; soğuk aylarda sıcaklığın 4 ° ile 10 ° C arasında korunduğu 
odalara dönerler. Narenciye oldukça yüzeysel ve genişletilmiş bir kök sistemine sahiptir, bu nedenle kireçli olmayan, orta 
nemli toprakları tercih ederler; dallarının ince kabuğu ve yaprakları uzun süreli kuraklığa dayanacak kadar uygun değildir. Bu 
nedenle yazın bol ve sık sulamak gerekirken, kışın haftada bir veya daha az yeterli olabilir.

Narenciye seramız

Citrus limonum ‘Delle Quattro Stagioni’, ark, LVC60
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Citrus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

aurantium, TURUNÇ
Dikenli küçük ağaç, bazen de büyük çalı. 10 cm uzunluğunda,parlak yeşil yapraklar. Beyaz çiçekleri 
Mart-Nisan’da çok kokuludur. Büyük, koyu turuncu renkli, acı tadı olan meyveleri sonbaharda oluşur 
ve yapraklar arasında görünerek, aynı anda çiçeklerin de olduğu geç ilkbahara kadar devam ederler. 
Dekoratif etki yaratılmak istenen yollarda çok kullanılırlar.

Çalı Clt.285 4,00/4,50   720,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 180,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
Güçlü, düzenli duruşu, güzel oval yaprakları, çok yoğun yeşili ve kesinlikle benzersiz bir renge sahip 
çok gösterişli meyvesi sayesinde olağanüstü dekoratif niteliklere sahip hibrit: orta boy ve yuvarlak, 
olgunlaştığında belirgin ve yoğun yoğun kırmızı uzunlamasına çizgileri turuncu fon ile kontrast 
sağlar. Meyveleri tat olarak portakalı andırırken, pastacılıkta, meyve sularında ve kokteyllerde 
kullanılır.

aurantiifolia
Kompakt ve düzenli şekle sahip, küçük ve yuvarlak yapraklı orta gelişimli narenciye. Oldukça yüksek 
sayıda oval veya yuvarlak, ince kabuklu, limondan daha az ekşi, açık yeşil renkten olgunluğunda sarı 
renkte meyve verir; meyveleri esansiyel yapılar açısından çok zengindir, kozmetik sektöründe veya 
daha çok olgunlaşmışken kokteyllerde kullanılır.

australasica (Microcitrus australasica), MİNYATÜR CITRUS
Bitkinin ölçüsü, yapraklar, çiçekler, meyveler, hepsi minyatürdür. Meyveleri oblong formlu, 4-5cm. 
uzunluğunda; canlı sarı renkli kabuk ve limonunkine benzer asidik meyve özü.

australis (Microcitrus australis), MİNYATÜR AVUSTRALYA CITRUS’U
Bir diğer minyatür varyetedir. Gelişim başındaki meyveler yumurta formlu, ince kabuklu; meyve 
özü sulu, tatlı, asidik.

bergamia
Bergamut. Çalı küçük ağaççık, orta boyda, armut formlu, tadı hafif acımsı ve çok ekşi, sarı kabuklu 
ve aromatik yağa sahip kabuğundan elde edilen aroma ile kolonya yapımında kullanılan meyveler 
üretir.

deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), MANDALINA
Koyu yeşil, dar, mızrak biçimli yapraklar. Beyaz, küçük, kokulu çiçekler. Meyveleri orta boyda, 
yuvarlak, turuncu renklidir ve kışın, Kasım-Ocak arası olgunlaşırlar.

faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime)
Üç genli C. australasica, Citrus fortunella ve Citrus aurantiifolia melezi Avustralya menşelidir. Çok 
kokulu küçük yeşil meyveleriin kristalize topçuklardan oluşan ve çok sulu bir özü mevcut olup o 
C. australasica meyvelerine çok benzemektedir, ancak daha yuvarlaktır. Yaprakları zeytin ağaçının 
yaprakları gibi dar, uzun ve sivridir.

x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
Lime ve kamkat (C. aurantifolia x C. fortunella) arasındaki bu ilginç melez, bol miktarda ve genç 
yaştan itibaren ekşi meyve özlü ve ince kabuklu küçük, yuvarlak-oval, sarı bir meyve üretir; Kamkat 
gibi bütün olarak yenir ve ayrıca kokteyller, salatalar ve şekerlemelerde kullanılır. Toprağı verimli 
tutmaya özen gösterdiğiniz sürece saksıda dahi yetiştirmesi kolaydır.

fortunella ‘Margarita’, OVAL KUMKAT
Neredeyse tüm yıl boyunca altın sarısı oval meyveler.

hystrix
Parlak, koyu yeşil renkli, çift yaprakları özeldir. Yuvarlak meyveler, sarımsı yeşil ve buruşuk kabuk, 
acı-ekşi tatlı meyve özü.

Citrus aurantium, meyveler

Citrus australasica, meyve

Citrus fortunella 'Margarita', meyveler
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Citrus

Citrus mitisCitrus medica 'Digitata'

limetta ‘Pursha’
Yeşil kabuklu küçük yuvarlak meyveler. Hoş, tatlıacı bir meyve. Meyve ve çiçekleri bakımından, süs 
bitkisi olarak ilgi çekicidir.

limon 'Delle Quattro Stagioni', 4 MEVSİM LİMONU
Tüm yıl boyunca sürekli çiçek ve meyve üretmekteki cömertliğiyle tüm Turunçgiller arasında 
kesinlikle ana türdür. Sarı, oval 12-15 cm meyveler.

limon meyeri
Turuncu kabuklu oval meyveler, sulu, limona benzer ama daha az keskin aroma.

medica, AĞAÇ KAVUNU
Meyveleri büyük ya da çok büyük, oblong veya silindirik, kabukları çok kalın, buruşuk, mat sarı 
renkli.

medica ‘Digitata’, BUDA’NIN ELİ
Kalın kabuklu, özü olmayan, apikal kısmı bir elin parmakların anımsatacak şekilde bölümlere 
ayrılmış çok orjinal meyveler verir.

mitis (C. madurensis), CALAMONDIN
Çiçekleri çok kokulu ve meyveleri bol, küçük, yuvarlak, ince kabuklu, tatlımsı ve az çekirdekli asitli 
özlüdür.

myrtifolia, TURUNÇ
Çok sayıda ve kokulu çiçek veriminin yanında; orta boylu, yuvarlak, olgunlaşınca sarı renklenen, 
yeşil meyveleri reçel yapımında kullanılır.

x paradisi, GREYFURT
Beyaz, büyük çiçekler. Çok iri, yuvarlak, parlak, acımtrak tatta meyveler.

sinensis, TATLI PORTAKAL
Sonbaharda koyu turuncu renkli yuvarlak meyveler, izleyen ilkbahara kadar bitki üzerinde kalır.

unshiu
Kolayca soyulabilen, turuncu renkli, ince kabukla çevrili; küre formlu, orta boylu meyveler. Meyve 
özü oldukça sulu, genellikle çekirdeksiz. Soğuğa fazlasıyla dayanıklıdır.

volkameriana
Limona benzer asitli suyu olan, küresel, parlak turuncu meyveler. Sıradan limondan daha serttir.

yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)
Rustik varyete Avrupa da hala az bulunur ama Japonya’da çok kullanılan bir balya tedir. Özellikle 
aromatik, sulu ve hoşkokulu kabuğu ile meyvesi geleneksel japon mutfağında oldukça kullanılır. 
Meyvesi yuvarlak, orta boyda, sarı kabuklu, yaprakları çok hoş kokulu parlak koyu yeşil renktedir. 
Çok sayıda çiçek açar.

Citrus x paradisi, meyveler

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', meyveler

Citrus unshiu, meyveler
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Citrus

Citrus limetta ‘Pursha’

Citrus hystrix

Citrus medica

Citrus faustrime

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Citrus (dışında Citrus aurantium) - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,00
 LV12 0,60/0,80   45,00
 LCI35     80,00
1/2 gövde Clt.30     87,00
 Clt.35     130,00
 Clt.70     200,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     310,00
 Clt.130     470,00
 Clt.180     690,00
 Clt.230     1030,00
 LV14     48,00
Espalyer Clt.45     105,00
 LV12     48,00
 LVQ18     62,00
 LVC60     188,00
Yarım gövde espalyer Clt.35     123,00
Çember form LV12     60,00
 LV18     75,00
 LV30     130,00
 LV40     140,00
 LV60     200,00
Portatif Çitler LVC60     165,00
Kemer LVQ40     220,00
 LVC60     320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Citrus mitis, yarım gövde, Clt.30

Citrus sinensis, yarım gövde, LV14
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Clematis

Clematis ‘Ville de Lyon’

Clematis ‘Nelly Moser’

Clematis, Yaban Asması (Ranunculaceae)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5A 2 ABC

Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 1-2 m ▶

Yayılacak şekilde ya da sarılı olarak gelişen, yaprak döken, çıtalara, sopalara 
kendiliğinden sarılan fakat bir duvara doğru yetiştirildiğinde desteğe ihtiyaç 
duyan bitkiler. Temelde ağaç altındaki çalılık bitkileridir ve dolayısıyla gevşek, 
humus açısından zengin toprak gerekir. Çok kuru ve boğucu bölgeler dışında 
Yaban Asmaları, İtalya’da birçok dağlık alan, tepe, deniz ve ovalık alanlarda 
mükemmel biçimde büyür ve çiçek açar.

BÜYÜK ÇİÇEKLİ MELEZLER (HAZIRAN’DAN, EYLÜL-EKIM’E KADAR 
ÇIÇEKLI)

‘Comtesse de Bouchaud’
Lila pembe.

‘Jackmanii’
Mor-mavi.

‘Jan Pawel II’
Lila çizgili uçuk pembe.

‘Justa’
Yoğun mavi.

‘Mme Le Coultre’
Beyaz.

‘Mrs. Cholmondeley’
Beyaz çizgili mavi.

‘Multi Blue’
Mavi ve beyaz.

‘Nelly Moser’
Lila çizgili pembe.

‘Niobe’
Kadifemsi kırmızı.

‘Polish Spirit’
Koyu menekşe.

‘Pülu’
Kısmen katmerli, beyazımsı kenarlı lila.

‘Snow Queen’
Ortası beyaz menekşe rengi.

‘The President’
Yoğun menekşe rengi.

‘Ville de Lyon’
Kırmızı.

Citrus volkameriana, çember form, LV18
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Clematis

Clematis montana 'Rubens'

Clematis montana var. wilsonii

Clematis montana var. rubens 'Mayleen'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Clematis - büyük çiçekli melezler - ölçü ve fiyatları:

 Clt.1,5     11,00

DEMET HALİNDE KÜÇÜK ÇİÇEKLİ (NISAN’DAN HAZIRAN’A ÇIÇEKLI)

armandii
Deri dokulu, herdemyeşil yaprakları 12-15 cm uzunluğunda ve koyu yeşil renklidir. Önceki yılın 
sürgünü üzerinde gelişen, tabak formlu, 5cm. genişliğinde, kokulu, pembe hareli beyaz çiçekler.

 Clt.5 1,50/1,75   25,00
 Clt.10     30,00

montana
Kuvvetli tür, eğerki budanmaz ise 10-12 m boya kadar ulaşır. Çiçekleri küçük, büyük çiçekli türlere 
göre daha az etli, yoğun ve çok hoş kokuludur.

 Clt.5 1,75/2,00   25,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00

C.MONTANA’NIN MEVCUT ÇEŞITLERI:

montana ‘Broughton Star’
Katmerli, parlak pembe çiçekler.

montana 'Giant Star'®
İlkbaharda basit, iri, kokulu, pembe ve beyaz çiçekler açar.

montana ‘Grandiflora’
Beyaz çiçekler.

montana ‘Rubens’
Pembe çiçekler.

montana var. rubens 'Mayleen'
Şeker pembesi renkli, vanilya kokulu çiçekler.

montana ‘Tetrarose’
Yoğun pembe çiçekler.

montana 'Van Gogh'
Çiçekleri soluk pembe, çiçek kenarkarı koyu pembe mor.

montana var. wilsonii
Beyaz çiçekleri, yeşil beyaz anterler ve çikolatayı andıran hoş kokuya sahiptir.

Clematis montana, cultivars - ölçü ve fiyatları:

 Clt.5 1,75/2,00   23,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
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Clerodendrum

Colocasia esculenta ROYAL HAWAIIAN 'Aloha', LV20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Clerodendrum, Kısmet Ağacı (Lamiaceae)

trichotomum
◀ 

3-
5 m

 ▶ z7A 2 A
ago

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin, Java Adası. Yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaç, bazen de yayılıcı. Koyu yeşil, oval 
veya eliptik, 10-20 cm boyunda yapraklar. Ağustos’tan Ekim’e, tomurcukken pembe, açıkken beyaz, 
neredeyse yaprakların üstünde yer alan sayısız çiçek; hemen sonrasında yine sayısız, etli, yuvarlak, 
açık mavi-mor pembe çiçek zarflarıyla çevrili meyve. Verimsiz topraklarda da yaşar.

Çalı Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   95,00

 → Cocos plumosa = Syagrus romanzoffianum

Colocasia (Araceae)

esculenta

◀ 
2 m

 ▶ z10 4 AB
afgh

◀ 1,50 m ▶
Tropikal Asya'nın bataklık ve nemli bölgelerine özgü dökmeyen soğanlı 
bitki. Yenilebilir yumrularından dolayı dünyanın tüm tropikal ve alt tropikal 
bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedirler; Başka bölgelerde ise süs bitkileri 
olarak popülerdirler, bunlar güzel fitilli yaprakların verdiği büyük şenografik etki 
ile ayırt edilir, belirgin damarlar, 60 cm'ye kadar genişliğe sahiptir, uzun saplar 
tarafından zarif bir şekilde taşınır. Saksıda iyi gelişim gösterir, nemli, iyi drene 
edilmiş topraklara ve kısmen gölgeye ihtiyaç duyarlar.

COLOCASIA ESCULENTA'NIN ÇEŞITLERI:

esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
Yeşil renkte ilk açan yaprakları olgunlaştıkça sanki üzerini toz kaplamış gibi bir görüntü veren 
muhteşem siyahımsı mor renge dönüşürler.

esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
Uzun, sert ve düzgün çiçek sapları, üzerlerinde, gümüş ve mavi yansımalarıyla adeta bir ayna etkisi 
yaratan, çok koyu ve parlak yaprakları taşır.

esculenta 'Kona Coffee'
Bu, şekli fil kulaklarını andıran ve aynı renkteki uzun saplar tarafından taşınan, gürbüz ve etli, 
çikolata kahvesi renginde, belirgin damarları olan, hafif içbükey, güzel kalp şeklindeki yaprakları ile 
karakterizedir. Nadiren çiçek açar.

esculenta 'Pink China'
Cinsin en sade olan kökleri, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile hayatta kalır. Büyük, kalp şeklinde, 
açık yeşil yapraklar pembe yaprak sapları tarafından taşınır ve aşağı doğru uzama eğilimindedir.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
Colocasia’ların ROYAL HAWAIIAN serisi hastalıklara karşı çok dirençlidir ve gruplandırılmış 
gövdelerin verdiği düzenli bir gelişime sahiptir. Aloha, açık yeşil damarlı, parlak koyu yapraklara 
sahiptir.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'
Fildişi beyaz sapları tarafından taşınan güzel chartreuse yeşili yaprakları.

 Clt.15     45,00
 LV20   55,00

Clerodendrum trichotomum, çiçekler

Colocasia esculenta 'Black Sapphire Gecko', yaprak
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Consolea

Colocasia esculenta 'Kona Coffee', LV20 Colocasia esculenta 'Maui Gold', LV20

Cordyline australis, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Consolea (Cactaceae)

rubescens (Opuntia rubescens)

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 1-2 m ▶

Porto Rico'ya özgü, dikensiz etli bitki. Dikenli armudu hatırlatan ve oldukça şenografik bir görüntü 
sağlayan, parçalı, düzleştirilmiş, kürek benzeri dallara sahiptir. Bulunduğu pozisyonu severse yazın 
pembe-kırmızı çiçekler, ardından kırmızı meyveler verir.

 Clt.20     53,00

Convolvulus, Gündüz Güzeli (Convolvulaceae)

cneorum

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 0,80-1 m ▶

Kökeni: Akdeniz kıyıları. Herdem yeşil, kompakt, yer örtücü küçük çalı. Gümüşi, mızrak şeklinde 
yapraklar. Mayıs’tan Eylül’e kadar aralıksız açan beyaz çiçekler. İyi drene edilmiş, kuru toprakları 
tercih eder.

Çalı Clt.10     18,00

Convolvulus cneorum, çiçekler

Convolvulus cneorum, çalı, Clt.10

Colocasia esculenta 'Pink China', yapraklar
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Cordyline

Cordyline australis, Clt. 30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cordyline (Dracaena) Drasena (Asparagaceae)

australis (Dracaena indivisa)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 4 ilk 2-3 yılda 1 sonra A
afghrs

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Gri-kahverengi kabukla kaplı, silidirik gövdeye sahip herdemyeşil ağaç. 
Yapraklar: yumuşak yeşil renkli, sapsız. 1 m ve daha fazla boylu, 8 cm’e kadar genişliktedir, incelerek 
keskin bir noktaya varan, çizgiselden mızrak şekline doğru bükümlü. Çiçekler sadece yetişkin 
bitkilerde oluşurlar ve çiçeklenme sonrasında kalın gövde, hepsi bir büyük yaprak tutamıyla 
sonlanan farklı yükseklikteki kollarla dallanır. İyi drene edilmiş ve çok kalkerli olmadığı sürece özel 
bir toprak ihtiyacı yoktur.

 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.50 1,50/1,75   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,00/2,50   200,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 LV12     26,00
Çok dallı Clt.18     43,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.50 1,50/1,75   95,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Çeşitli Cordyline, Clt.25
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Cordyline

Cordyline 'Torbay Dazzler', Clt.25

Cordyline 'Red Star', LV9

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

CORDYLINE-YENİ VARYETELER:
Cordyline türü, son yıllarda, bazen floresan diyebileceğimiz parlak renkleri, 
yapılandırılmış silüetleriyle buludukları ortamın peyzajını aydınlatan birçok yeni 
tür ile zenginleştirildi. Balkon ve teraslar için saksı bitkisi olarak da mükemmeller.

'Can Can'®
Kurdaleyi andıran harkulade ilk yaprakları kırmızı alacalı olup, sarı ve yeşil renklerde dönüşümler 
de geçirerek, daha sonradan pembeye dönüşür. Olgunlaştıkça alt yapraklarının dökülmesi ile gövde 
yapmaya başlayarak ılıman iklimlere adapte olan küçük bir ağaççığa dönüşü

'Paso Doble'®
Cordyline arborea, kararlı bir şekilde yukarı eğilimine sahip düz yaprakları sayesinde dik bir duruşa 
sahiptir. Yaprakları parlak pembe marjları ile güzel bir bordo kırmızısı rengindedir.

'Peko'®
Göz kamaştırıcı Lime yeşili şerit şeklinde yapraklarının, alt yapraklarınıa geçerken parlak pembe 
çizgileri ve zarif, heykel postürü ile iç içe geçerken bu türü eşsiz ve son derece dekoratif kılar.

‘Red Star’
Parlak kırmızı yapraklar; ‘Atropurpurea’ nın en yoğun, en canlı türü.

‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
Başlangıçta kurdelemsi yaprakları ile yoğun bir çalı formunda olgunlaştığında palmiye formunu 
alır. Yaprakları şaşırtıcı güzellikte zeytin yeşili renkte ve kırmızı marjlara sahiptir.

‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)
Açık yeşil damarlı, kırmızı bakır kenarlı, krem sarı yapraklar.

Cordyline yeni varyeteler - ölçü ve fiyatları:

 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 LV9     22,00

Cordyline australis 'Southern Splendour', yapraklar

Cordyline 'Peko', yapraklar
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Cornus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cornus, Kızılcık (Cornaceae)

alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)
◀ 

2-
3 m

 ▶ z3 3 AB
adfhilpq

◀ 2-3 m ▶

Tabanda daha açık pembe renkli bir kabukla kaplı, açık dik dallı, yuvarlak yoğun çalı form oluşturan 
yaprak döken çalı. Eliptik, 10 cm’e kadar uzunlukta, gümüş beyaz kenarlı, sonbaharda turuncuya 
bürünen yeşil yapraklar. Yalındır, her tür toprağa uyum sağlar ve renkli yapraklarını değerlendirmede 
kırlarda ya da yeşil çit önlerinde soliter ya da gruplar halinde güzel bir hava yaratır.

alba 'Aurea'
Yaz boyunca değişmeden kalan ve sonbaharda kırmızıya dönüşen, bazen alacalı olan güzel 
altın yapraklar. Yaprakları kalın ve sapları kırmızı, özellikle kış aylarında çarpıcı ortaya çıkar. 
Beyaz çiçekler. Fazla toprakgereksinimi olmayan türün tek koşulu, çok fazla kurumasına izin 
verilmemesidir.

alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov.
Yaprak döken seleksiyondur. Yeşil renkli yapraklar sonbaharda, alt yüzü gümüşi olmak üzere kırmızı 
renklenir. Duruş ve yetiştirme istekleri önceki gibidir.

alba ‘Gouchaultii’
Öncekiyle aynı ihtiyaç, özellik ve kullanıma sahip, yaprak döken çalı. Altın sarısı kenarlı yeşil 
yaprağıyla ayrılır; sonbaharda turuncu ve kırmızı güzel renklere bürünür. Gövdesi morumsu kırmızı 
renktedir.

alba 'Kesselring'
Çok dayanıklı çalı. Çok fazla sayıdakı kırmızı dalları, yuvarlak bir form meydana getirir. En belirgin 
karakteristiği koyu renkl yapraklarının, beyaz çiçek salkımları ile oluşturduğu zıtlıktır. Kentsel 
kirliliğe ve kuru topraklara toleransı vardır.

alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’), Kırmızı Kabuklu Beyaz Meyveli Kızılcık
Önceden bahsedilen iki türle aynı özellik ve ihtiyaçlar. Dallarının kabuğu mercan kırmızısıdır. 4-8 
cm boyunda oval, canlı yeşil, ters yüzleri mavimsi yapraklar sonbaharda sarı veya kırmızı güzel bir 
renge bürünürler.

 Cornus alba - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50

x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Bu çok verimli melezin özelliği ilkbaharın sonlarına doğru yaprakları tamamen kaplayan yuvarlak 
ve üst üste dizilmiş beyaz geniş çiçek braktelerin mevcudiyetidir. Oval ile elips arasında şekilli 
koyu yeşil yaprakları Sonbaharda çok güzel mor renge dönüşür. Hastalıklara karşı çok dayanıklıdır.

Yüksekten dallanan Clt.290   20/25 1200,00
 Clt.375   25/30 1500,00

Cornus x Aurora, yüksekten dallanan, Clt.290

Cornus alba ‘Gouchaultii’, yapraklar

Cornus alba 'Aurea', çalı, Clt.10
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Cornus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

capitata

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Himalayalar ve Çin'e özgü, olgunlaştığında düşük dallı yuvarlak bir gelişim gösteren, yaprak 
dökmeyen ağaç. Yoğun grimsi yeşil yapraklar, oval-mızrak şeklinde; ilkbahar sonu-yaz başında, 
her biri hoş bir limon sarısı renginde, 4 ila 6 arasında, gösterişli braktelerle çevrili küçük çiçek 
salkımlarında toplanan, çok sayıda yeşil çiçek üretir. Çiçeklenmeyi sonbaharda iri, kırmızı, sarkan 
meyveler takip eder.

Çalı Clt.90 1,75/2,00   265,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
 Clt.180 2,50/3,00   380,00

x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
Son derece canlı, temelinden itibaren yoğun de düzdün dallara sahip, yeşil zengin yapraklı ve beyaz 
yıldız şeklinde çok sayıda çiçek braktelere sahiptir.

Çalı Clt.55     165,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00

controversa ‘Pagoda’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z7 3 AB

afgi
◀ 2-5 m ▶

Bir Pagoda gibi görünmesini sağlayan yatay dalları ile yaprak döken ağaç ya da büyük çalı. 8-15 
cm lik, koyu yeşil oval yapraklar; hoş turuncumsu kırmızı sonbahar renkleri. Mayıs-Haziran’da çok 
sayıda düz şemsiyeler halinde, gösterişli beyaz çiçekIer. Kireçsiz, taze ve iyi drene olan toprak ister.

Çalı Clt.110 2,50/3,00   230,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00

controversa ‘Variegata’

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB
afgi

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Çin, Japonya. Yaprak döken büyük çalı. Gençken kırmızı bir kabukla kaplı eğik dallar 
sonra neredeyse katlara dağılarak yataylaşırlar. Canlı beyaz alacalı yapraklar; sonbaharda fuşya 
pembesine bürünürler. Normal verimlilikte olan her toprakta yaşar. Kuru iklimlerde yarı gölge 
ortamlar tercih edilmelidir.

Cornus x Constellation, yapraklar

Cornus controversa ‘Pagoda’, çalı, Clt.110

Cornus controversa 'Variegata', bonsai, LCI15
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Cornus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cornus controversa 'Variegata' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     37,00
 Clt.18 1,25/1,50   67,00
 Clt.25 1,25/1,50   75,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   195,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.70 2,50/3,00   230,00
Yüksekten dallanan Clt.90   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00
Bonsai LCI15     70,00

elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
Olağanüstü güzelliğe sahip, yaprak dökmeyen bir Cornus. Çok zengin çiçeklenmesiyle öne çıkıyor: 
her dal, Mayıs ayında yeşil-beyazımsı açan ve krem beyaza olgunlaşan, kelimenin tam anlamıyla 
bitkiyi kaplayan 150'ye kadar çiçek taşır; Düştüklerinde, kuşlar için çok iştah açıcı ve sonbahara 
kadar kalıcı olan çok sayıda güzel kırmızı meyve onları takip eder. Parlak, etli, parlak yeşil yapraklar, 
yeni bitki örtüsü ile değiştirilinceye kadar ilkbaharda düşmez. Bu Cornus güzel olmasının yanı sıra 
güçlü ve sağlıklıdır. Özellikle sıcak iklimlerde direkt güneş ışınlarından korunmayı tercih eder.

Çalı Clt.10     30,00

florida ve çeşitleri = sayfa 252 

kousa ve çeşitleri = sayfa 253

mas, Sarı Çiçekli Kızılcık

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB vw

ailpq
◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Orta Avrupa. Yaprak döken, dik duruşlu büyük çalı veya küçük ağaç. Oval, sonbaharda mor 
kırmızıya bürünen koyu yeşil yapraklar. Tabanda yeşilimsi 4 burguyla çevrili şemsiyelerde toplanan, 
küçük sarı çiçekler; Şubat, Mart’ta henüz çıplak olan dallarda görünürler. Canlı kırmızı renkli, sadece 
süs olmayan fakat aynı zamanda yenilebilir çiçekleri, oblong ve sarkık zeytinimsi yemişler izler. Çok 
rustiktir, çok kuru olmadığı sürece her türlü toprakta büyür, budamalara dayanıklıdır ve çitler için 
de kullanılır.

Çalı Clt.10     17,50
New line Clt.230 3,00/3,50   450,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

 

Cornus mas, meyveler

Cornus controversa 'Variegata', çalı, Clt.35.

Cornus mas, çiçekler
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Cornus

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sanguinea 'Midwinter Fire'

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB w
adfhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Kış mevsiminin başrol oyuncusudur. Bu mevsimde, dalları çok canlı kırmızı ve turuncu; yapraklar 
dökülmeden önce altın sarısı renkli. Çiçekleri yazım kendini gösterir ancak belirli bir karakteristik 
özelliğe sahip değillerdir.

Çalı Clt.10     17,50

sanguinea ‘Winter Beauty’®, Kırmızı Meyveli Kızılcık’Winter Beauty’®
Dik dalları sonbaharda turuncu-sarı-kırmızıyla yoğun renklenen yaprak döken çalı. Oval, yeşil 
yapraklar, sonbaharda sarı ve kırmızı renklenir; ilkbaharda beyaz çiçekler ve bunları izleyen küçük 
dekoratif meyveler.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50

sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera “Kelsey”)

◀ 
60

-8
0 c

m 
▶

z5A 2 AB
adfhilpq

◀ 60-80 cm ▶

Kompakt gelişim gösteren bu tür dolgun yaprakları ve beyaz açan çanak yaprakları ile dikkat çeker. 
Yapraklarını döktüğünde ortaya çıkan eşsiz kırmızı gövdesi ile kışında enteresan bir tür olarak 
dikkat çeker. Eğimli alanlarda grup kullanımı ile idealdir.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10    17,50

stolonifera ‘Flaviramea’
Winter Beauty Ile aynı duruşa sahip. Kabuk canlı sarı renkli; yapraklar yeşil. Nisan- Mayıs aylarında 
beliren küçük çiçekleri sonrasında beyaz meyveler izler.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’, çalı, Clt.10
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Cornus

Cornus florida 'Cloud Nine', çiçekler Cornus florida ‘Cherokee Chief’, çiçekler

Cornus florida, abidevi ağaç

Cornus florida 'Rainbow', çiçekler
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Cornus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

CORNUS FLORIDA

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB
abfgi

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika’nın doğusu. Dik duruşlu, iyi dallanma özelliğine sahip, yaprak döken büyük 
çalı ya da ağaççıklar. Oval formlu, 8-15 cm. büyüklüğünde, açık yeşil renkli yapraklar; sonbaharda 
morumsu renk alır. Nisan-Mayıs aylarında, olağanüstü güzellikte beyaz renkli brahtelerle çevrilmiş 
küçük çiçekleri, kıpkırmızı meyveler izler. Rustiktir. Kalkerli olanlar hariç, normal verimilik düzeyine 
sahip her tür toprakta yaşayabilir.

CORNUS FLORIDA VARYETELERİ
Cornus florida, iklim koşullarının bu tür için olağanüstü olduğu, Doğu Amerika topraklarında 
sıklıkla karşılaşılan bir türdür. Meraklıları tarafından, çok farklı renklerde brahtelere ve yeşilin 
tonlarından alacalı tipteki yapraklara, farklı tonlardaki sonbahar renklenmelerine kadar değişen 
farklı özelliklerde, bitki üzerinde uzun süre kalan kırmızı meyve salkımlarıyla çok fazla kızılcık 
saptanmıştır. Bitkilerin ulaşabileceği boyutlar, yetişme ortamı istekleri, bahçelerde kullanılma 
özellikleri Cornus florida ile aynıdır.

‘Barton’s White’
Beyaz brakteler, yeşil yapraklar. Sonbaharda turuncu renklenme.

‘Cherokee Chief’
Pembe-kırmızı brakteler, yeşil yapraklar. Sonbaharda turuncu renklenme.

‘Cherokee Daybreak’
Beyaz brakteler. Beyaz alacalı yapraklar, sonbaharda turuncu-kırmızı renklenir.

‘Cloud Nine’
Çok büyük, beyaz brakteler. Yeşil yapraklar sonbaharda kırmızı renklenir.

‘Rainbow’
Beyaz brakteler, altın sarısı alacalı yapraklar. Sonbahar renklenmesi turuncu.

‘Red Sunset’
Pembe-kırmızı brakteler. Krem rengituruncu alacalı yapraklar, sonbaharda kırmızı renklenir.

‘Rubra’
Kırmızı brakteler, yeşil yapraklar. Sonbahar renklenmesi sarı-turuncu.

Cornus florida ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 1,00/1,25   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,75/2,00   128,00
 Clt.55 2,00/2,50   165,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
1/2 gövde Clt.18     100,00
 Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Cornus florida 'Red Sunset', sonbaharda yapraklar

Cornus florida 'Cloud Nine', sonbaharda yapraklar

Cornus florida 'Cherokee Daybreak', sonbaharda yapraklar
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Cornus

KOUSA

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Kore, Japonya. Ana dalları dik duruşlu ve yukarıya doğru, alt dalları yatay gelişen formda, 
yaprak döken büyük çalı ya da ağaççıklardır. Oval formlu, 5-9 cm. boyunda, biraz ondüle, üst kısmı 
yoğun yeşil, alt kısmı mavimsi renkli yapraklar; sonbaharda kırmızı-sarı renklenir. C.florida’dan 
yaklaşık 20 gün sonra, Mayıs-Haziran aylarında açan küçük, sarı-yeşil, kompakt çiçekler; 8-9 cm. 
genişliğinde etkileyici brahtelerle çevrilmiştir. Çiçekleri; uzun çiçek saplarında taşınan, kırmızı 
renkli meyveler izler. Taze ve kısmen asidik toprakları tercih eder. Çok kalkerli veya durgun nem 
içeren topraklarda yaşayamaz.

CORNUS KOUSA VARYETELERİ
Genel olarak, C. kousa ile aynı boyut, duruş, yetişme isteği, çiçeklenme dönemi (‘Teutonia’ hariç) ve 
meyvelere sahiptir. Farklılıkları her varyete için aşağıda belirtilmiştir.

'Beni Fuji'
Küçük ağaç veya yavaş büyüyen büyük çalı. Genç bir bitki iken zarif bir forma sahipken, yaş ile 
dariresel bir form alma eğilimindedir. Yaprakları kırmızı damarlı ve aynı renkteki yaprak saplarıyla 
taşınan parlak yeşildir, sonbaharda mordan kırmızıya dönen güzel bir renk alırlar. Güzel çiçekler, 
çok sayıda, küçük, koyu kırmızı, muhtemelen tüm Cornus’ların en güzel kırmızısı. İyi drene, hafif 
asitli toprakları tercih eder.

‘China Girl’
Büyük, oval-mızraksı brahteler.

'Galzam' GALILEAN®
Sağlam, kuvvetli, yaz aylarında değişmeyen güzel yeşil yapraklı, ama her şeyden önce yaz aylarında 
yeşillik hakim olan devasa güzel beyaz braktelere sahiptir.

kousa var. chinensis
Büyük, beyaz braktelere. Erken çiçeklenme uzun süre bitki üzerinde kalır.

'Milky Way'
Çok fazla sayıda çiçek ve meyve verimi ile karakterizedir.

'Robert's Select'
Büyük beyaz çiçekleri, çok dar ve kısmen dalgalı braktelerden oluşur.

‘Samaritan’
Beyaz alacalı yapraklar, beyaz brakteler.

‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
Yoğun pembe brakteler.

‘Schmetterling’
Beyaz brakteler. Yaprakların sonbahar renklenmesi özeldir.

‘Teutonia’
Çok geç çiçeklenmesi ile dikkat çekici. Beyaz brakteler, çiçeklenmenin son dnemlerinde pembelesen 
uçlar.

'Weisse Fontaine'
Beyaz saf brakteler.

'Wieting's Select'
Yaz aylarında oldukça bol ve düşmeden önce kırmızıya dönüşen büyük brakteler. Sonbahar rengi 
yoğun kırmızı.

Cornus kousa, çalı, Clt.35

Cornus kousa 'Teutonia', çiçekler

Cornus kousa ‘Satomi’, çiçekler
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Cornus

Cornus kousa 'Satomi', çiçek

Cornus kousa ‘Satomi’, abidevi ağaçlar, Nursery Park

Cornus kousa 'Milky Way', çiçekler Cornus kousa 'Samaritan', çiçekler
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Cornus

Cornus Venus

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cornus kousa ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   128,00
 Clt.45 1,50/1,75   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   165,00
 Clt.70 2,00/2,50   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
1/2 gövde Clt.18     100,00
3/4 gövde Clt.55     185,00
Yüksekten dallanan Clt.55   10/12 190,00
New line Clt.130 2,00/2,50   300,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Venus®

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Cornus nuttallii ve Cornus kousa çaprazlamasıdır. Çiçekli kızılcıklar arasında bir gelişme olarak 
tabir edilmektedir. Büyük yapraklarının olağanüstü sonbahar renklenmesi, 15 cm. genişliğindeki 
brahteleri, büyük çileklere benzeyen ve yenilebilen kırmızı meyvelerinin çokluğu ile dikkat çeker. 
Hastalık ve parazitlere karşı bağışıklığı yüksektir.

Çalı Clt.10     50,00
 Clt.230 4,00/4,50   1100,00
 Clt.290 4,50/5,00   1300,00
Yüksekten dallanan Clt.110   14/16 850,00
 Clt.130   16/18 930,00
 Clt.150   18/20 1200,00
 Clt.150   20/25 1300,00

Cornus Venus, çiçekler

Cornus kousa 'Weisse Fountaine', abidevi ağaç

Çeşitli Cornus abidevi ağaçlar bizimkilerde Nursery Park
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Corylopsis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Corylopsis (Hamamelidaceae)

pauciflora

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 2 B t
afhil

◀ 2-2-50 m ▶

Kökeni: Japonya. Dik gelişen ana dallarıyla geniş duruşlu, yaprak döken küçük çalı. Alt dalları sarkıktır. 
Yaprakları oval, dişli, 6-8 cm boyunda, ilk göründüklerinde kahvekırmızı, sonra kenarları pembeleşir 
ve sarıya büründükleri sonbahara kadar tamamı yeşil renklidir. Mart-Nisan’da yapraklardan önce, 
tatlı sarı küçük meyve salkımlarıyla kaplanır. Verimli, gevşek, kireçsiz toprak ister.

Çalı Clt.35     75,00
 Clt.45     120,00

Corylus, Fındık (Betulaceae)

avellana, Fındık

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 AB v

adghilp
◀ 5-7 m ▶

Kökeni: Avrupa, Asya. Yaprak döken, ağaççık formunda da yetiştirilebilen, güçlü çalı. 10 cm. 
büyüklüğündeki yürek formlu yaprakların kenarları tırtıklıdır. Çıplak dallar üzerinde kendini 
gösteren, uzun altın sarısı amentleri ile erkek çiçekler, ilkbaharda oldukça dikkat çekicidir. Dişi 
çiçekler (aynı bitki üzerinde) daha az dekoratiftir. Meyveler: herkes tarafından bilinen fındık, 
yenilebilir, Ağustos ortasından Kasım ortasına kadar olgunlaşır. Rustiktir, toprak bakımından 
kanaatkardır, kireçli topraklarda bile yetişebilir.

Çalı Clt.10     19,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00

CORYLUS AVELLANA - MEYVE ÇEŞİTLERİ:

avellana 'Géant de Halle'
Fransız kökenli fındık türüdür. Hızlı meyve verir, meyveleri yuvarlak ve büyüktür. Soğuk iklimler 
için idealdir.

avellana 'Nottingham'
Kökeni: Avrupa. Çok verimli bir çeşittir. Uzun meyveler, orta boy ve çok lezzetli.

avellana 'Webb's Prize Cob'
Meyve üretimi açısından oldukça değerli tür, ayrıca en lezzetli olanlar arasında. Ayrıca, şubat ve 
mart aylarında çıplak dallarda çok dekoratif olan ve ardından sonbaharda güzel bir altın sarısına 
dönüşen büyük kalp şeklindeki yaprakların olduğu çok sayıda altın sarısı püskülleri ile değerine 
değer katar.

Corylus avellana 'Géant de Halle', 'Nottingham', 'Webb's Prize Cob' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.15 1,25/1,50   27,50
1/2 gövde Clt.70   16/18 165,00

Corylopsis pauciflora, çiçekler

Corylus avellana ‘Webb’s Prize Cob’, çalı, Clt.15

Corylus avellana, çalı, Clt.18
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Corylus

Corylus avellana 'Contorta'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

avellana 'Tonda di Giffoni'
İtalyan kökenli fındık türüdür. Yuvarlak meyveleri koyu ve açık kahverengi tonlarında iki farklı 
renkten oluşur. Meyvesinin karakteristik özelliği orta kısmından geçen yarıktır. Organaleptik 
özellikleri mükemmeldir.

avellana 'Tonda Gentile'
İtalyan kökenli fındık türü. Orta boyda açık renkli fındıklara sahiptir. Eylül ortasında toplanır. 
Organaleptik özellikleri bakımından değerlidir.

avellana ‘Tonda Romana’
Orta boylu, sert kabuklu. Meyve verimi oldukça yüksektir ve şekerleme endüstrisinde çok kullanılır.

Corylus avellana 'Tonda di Giffoni', 'Tonda Gentile', 'Tonda Romana' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
 Clt.35     62,00
 Clt.55     90,00
1/2 gövde Clt.6     15,50

CORYLUS AVELLANA - DEKORATIV ÇEŞITLERI:

avellana ‘Contorta’, Adi Fındık

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 1 ilk yıllar 2 sonra AB

abcfgq
◀ 5-6 m ▶

Yavaş büyüyen, yaprak döken çalı. Ana ve alt dalları bükük ve oyuklu. Başlangıçta dik olan dallar 
yaşla birlikte daha geniş, yoğun, sarkık ve gösterişli olurlar. Yapraklar değişken formlu, 5 ile 10 cm 
boyunda, çoğu yuvarlaktan ovale doğru biçimli, kenarları tüylü ve dişli, kendi üstlerine doğru kıvrık, 
açık yeşil, sonbaharda ise soluk sarı renkli. Çiçekler: yapraklardan önce çıplak dallarda çok dekoratif 
altın sarısı uzun sarkık başaklar (3-6 cm). Meyveler: düzensiz dişlerle ortasından bölünmüş bir 
kabuk içinde, 1 ile 4’lü gruplar halinde fındıklar. Bildiğimiz genel fındığınkilerden daha küçüktürler 
ve yenilebilirler. Çok rustiktir, asitli toprakları tercih etse de her tür toprakta yaşar.

Çalı Clt.15     33,00
 Clt.18 0,80/1,00   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   64,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
Yüksekten dallanan Clt.90   16/18 150,00
 Clt.110   18/20 180,00
 Clt.180   20/25 240,00
 Clt.180   25/30 280,00
 Clt.230   25/30 290,00

avellana ‘Contorta Red Majestic’®
Kökeni: Almanya. C. avellana ‘Contorta’ ‘ya çok benzer ancak; mor renkli yapraklar üzerinde yer yer 
yeşil renklenme gözlenir. Ayrıca çiçekler ve meyve örtüsü kırmızıdır.

Corylus a. 'Contorta Red Majestic', çalı, Clt.15

Corylus avellana 'Contorta', çalı, Clt.15



258

Cotinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Corylus avellana ‘Contorta Red Majestic’ - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.15     35,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   85,00
Yüksekten dallanan Clt.180   20/25 220,00
 Clt.230   30/35 300,00

avellana 'Scooter'
C. avellana “Contorta” ‘ya benzer, ancak daha küçük bir ölçekte eğri ve bükülmüş dallarla karakterize 
edilen kompakt bir form ile karşımıza çıkan süs bitkisi. Kış sonundan erken ilkbaya kadar çıplak 
dallarda uzun püsküller ve sarı-turuncu tonlarında güzel sonbahar renkleri, bu türü ilgi çekici 
kılıyor.

Çalı Clt.15 1,00/1,25   35,00

colurna, Türk Fındığı

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bdginqs

◀ 8-12 m ▶

Kökeni: Güneydoğu Avrupa, Batı Asya. Piramit şekilli, yoğun, sıkı, düzgün taçlı yaprak döken 
orta veya büyük boy ağaç; gri renkli buruşuk kabuk. Oval, 12 cm’e kadar uzun, sonbaharda altın 
sarısına bürünen yoğun yeşil renkli yapraklar. Şubat’ta altın sarısı başaklarda çiçekler. 3-6 salkımlı, 
yenilebilir meyveler. Toprak konusunda seçici değildir, kuraklık ve sıcaklığı tolere eder, kirliliğe 
karşı dirençlidir.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 195,00
 Clt.450   35/40 570,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Cotinus, Bulut Ağacı (Anacardiaceae)

coggygria (Rhus cotinus), Boyacı Sumağı

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 A
afilq

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Orta ve Güney Avrupa. Dik, hafifçe sarkık görünümlü dalları olan yuvarlak çalı. Lacivertimsi 
yeşil renkte sonbaharda güzel bir sarı veya parlak bir kırmızıya dönüşen dökülen yapraklar. Haziran 
ve Temmuz aylarında mor kırmızı renkte ipeğimsi salkımlı çiçekler çok bol olup tüm bitkinin üzerini 
sararlar. Çok rustiktir, yüksek sıcaklığa, kuraklığa ve kirliliğe dayanıklıdır.

Çalı Clt.10     20,00

coggygria ‘Flame'
Cotinus coggygria ile kıyaslandığında; sonbaharda kırmızı, sarı ve turuncu olan, daha açık yeşil 
renkli yapraklar. Çiçekler yaz başında yeşilimsi beyaz ve sonbaharda kırmızıdırlar.

Corylus avellana 'Scooter', çalı, Clt.15

Corylus colurna, abidevi ağaç

Cotinus coggygria, çalı, Clt.10

Corylus (devam) 
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Cotoneaster

Cotoneaster franchetii

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

coggygria ‘Golden Spirit’®
Önceki varyeteden; sonbaharda kırmızı ya da turuncu renklenen, normalde sarıdan sarımtırak yeşile 
kadar değişen yaprak rengi özelliği ile ayrılır.

Cotinus c. 'Flame' ve 'Golden Spirit' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     20,00

coggygria ‘Royal Purple’
Yazın da çok yoğun ve parlak bir kırmızı olan yapraklar. Çiçekler mor renklidir.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.150 3,50/4,00   190,00

coggygria 'Young Lady'®
Cotinus coggygria ile kıyaslandığında; sonbaharda kırmızı, sarı ve turuncu olan, daha açık yeşil 
renkli yapraklar. Çiçekler yaz başında yeşilimsi beyaz ve sonbaharda kırmızıdırlar.

Çalı Clt.10     21,00

x ‘Grace’
İlkbaharda morumsu pembe, yazın yeşil ve sonbaharda canlı turuncu renkli yapraklar. Dik büyük 
mor veya sarkık çiçekler.

Çalı Clt.5     12,00
 Clt.10     20,00

Cotoneaster, Dağ muşmulası (Rosaceae)

dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7A 2 AB

adfhiklp
◀ 1,50 m ▶

Yatay olarak gelişen uzun, ince ve esnek gövdelerin verdiği sürünen bir gelişime sahip, Çin'e özgü 
yaprak dökmeyen çalı. Oval ila eliptik yapraklara sahiptir, cins için nispeten büyük, oldukça koyu 
yeşildir. Yaz aylarında yıldız şeklinde beyaz çiçekler, ardından yapraklarının bronzlaştığı kışa kadar 
süren kırmızı, soliter meyveler üretir.

Espalyer Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

franchetii Tibet Dağ Muşmulası

◀ 
2 m

 ▶ z7A 2 AB vw
adfhiklp

◀ 1,50 m ▶

Kökeni: Çin, Birmanya. Yuvarlak duruşlu ve kavisli uzun dalları olan, orta büyüklükte çalı. 2-4 cm 
boyunda, alt yüzü tüylü yapıya sahip, koyu yeşil renkli, herdem yeşil (çok soğuk havalarda yaprak 
dökebilir) yapraklar. Haziran-Temmuz’da beyaz veya pembemsi büyük çiçekler. Eylül’den Şubat’a 
kırmızı turuncu meyveler.

Cotinus coggygria 'Golden Spirit', sonbaharda yapraklar

Cotinus coggygria 'Royal Purple', yapraklar

Cotinus (devam) 
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Crassula
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

horizontalis, Yayılıcı Dağ Muşmulası

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z6A 2 AB vw
acdefhjpq

◀ 0,80-1,50 m ▶

Kökeni: Çin. Dalları yatay şekilde dağılan, yaprak döken küçük çalı. 6-12 mm’lik, yuvarlak, parlak 
koyu yeşil yapraklar; sonbaharda pembe veya turuncu renklenme. Mayıs’ta, geçen yılın dallarında 
küçük, beyaz ya da pembemsi çiçekler. Ekim’den Ocak’a canlı kırmızı meyveler. Her tür toprakta 
yaşar, kirliliğe dirençlidir.

lacteus

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8 3 AB vw

adfhiklq
◀ 3-4 m ▶

Kökeni Çin. Çalı tohumları-herdemyeşil dalları genişlemesine kavisli. 3-8 cm’lik eliptik, üstü koyu 
yeşil, altı gri ve tüylü yapraklar. Çiçekler: demet şeklinde, 5-7,5 cm eninde, krem beyaz renkli. Çok 
sayıda, küçük, kırmızı, yumurta şekilli meyveler; diğer muşmula türlerinde olduğundan daha geç 
renklenirler fakat daha uzun süre kalırlar.

salicifolius 'Repens'
Sürünen ve kavisli dalları ie herdemyeşil çalı, kök salmadan hızlı bir şekilde kalın bir halı oluşturur. 
Parlak yeşil, 2-3.5 cm, oval yapraklara sahiptir. Çok sayıda beyaz çiçeklerini, bol miktarda açık 
kırmızı meyveler takip eder. Tüm bahçe topraklarında uygun, hava kirliliğe karşı dayanıklı. Kaya 
bahçeleri, yamaçlar ve saksı için mükemmel yer örtücülerdir.

Cotoneaster franchetii, horizontalis, lacteus, salicifolius 'Repens' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
Espalyer Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

Crassula (Crassulaceae)

ovata (C. argentea)

◀ 
2 m

 ▶ z10 2 A
acfhj

◀ 1 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Dik duruşlu, çok dallı, etli gövdeli; sık dizilişli, kimi zaman kırmızı alacalı 
olabilen parlak yeşil renkli, etli yapraklara sahip, sukkulent çalı. Sonbaharda beyaz ya da pudra 
pembesi, yıldız çiçekler verir. Ölçülü sulama desteği ile verimsiz topraklarda daha iyi gelişir.

portulacea
Önceki türden farkı: daha büyük yeşil yaprakları ve çiçeklenmesidir. Çiçekler beyaz renkli ve 5 
petallidir.

Crassula ovata ve portulacea - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     25,00

Cotoneaster horizontalis, meyveler

Cotoneaster lacteus, çalı, Clt.10

Cotoneaster (devam) 

Cotoneaster salicifolius 'Repens', meyveler
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Crataegus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Crataegus, At dikeni (Rosaceae)

‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)
◀ 

7 m
 ▶ z5B 2 A tvw

bgops
◀ 4 m ▶

Kökeni: Fransa. Önce küre biçimli, sonra basık geniş kubbeli tacı olan yaprak döken küçük ağaç 
veya büyük çalı; dalları dikenlidir. Yaprakları 5-15 cm boyunda, sert, parlak yeşil ve sonbaharda sarı 
veya turuncu renklidir. Nisan-Mayıs’taki beyaz çiçekleri, kışın son dönemine kadar süren iri, kırmızı 
turuncu, yenilebilir meyveler izler. Killi, ağır, kireçli toprakları sever. Kuraklığa dayanıklıdır.

Çalı Clt.70 2,00/2,50   115,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.110   14/16 180,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x grignonensis

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4 -5 m ▶

Yoğun ve geniş bir taç oluşturan küçük yaprak döken ağaç. Parlak koyu yeşil yapraklar, oval, 2-4 loba 
bölünmüştür. İlkbahar sonu ve yaz başı arasında, solmadan önce pembeye dönen çok sayıda beyaz 
çiçek üretir. Çiçeklenme sonrası yuvarlak kırmızı meyveler gelir. Yaprakların dökülmesi çok geç olur, 
bazen kış sonlarına kadar kalır. Çok kuru olmadığı sürece toprak açısından özel bir ihtiyacı yoktur.

1/2 gövde Clt.6     15,50

laevigata ‘Paul’s Scarlet’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 A

bgoqs
◀ 3-6 m ▶

Kökeni: İngiltere. Önce konik, sonra genişleyen, bazen de sarkan yan dallarla konikyuvarlak tepe tacı 
yapan, yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı; dalları az dikenlidir. Oval, 3-5 loblu, yoğun yeşil 
renkli yapraklar. Parlak koyu kırmızı renkli, Nisan ve Mayıs’ta uzun süreli ve yoğun açan çiçekler. 
Meyveler: küçük, kırmızı fakat sınırlı ve düzensiz. Kireçli olanlar da dahil, tüm topraklar uygundur. 
Bahçelerde soliter ağaç olarak kullanılır. Kirliliğe karşı çok dirençli olduğundan şehirlerde caddeler 
için uygundur.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   32,00
 Clt.55 2,00/2,50   95,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.230 3,50/4,00 extra   680,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110-130   16/18 240,00

Crataegus 'Carrierei', meyveler

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, meyveler

Crataegus ‘Carrierei’, yüksekten dallanan, Clt.110
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Cryptomeria

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

monogyna ‘Stricta’, Geyik Dikeni ‘Stricta’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4-5 m ▶

Sıkı, sütun formlu, ilk yıllarda düzgün, sonra genişleyen ve yoğunluğu azalan taçı ile yaprak döken 
küçük ağaç veya büyük çalı. Yaprakları 5 cm’e kadar uzunlukta, ovalden paralel kenarlıya giden 
biçimli, 3-7 derin loblu, parlak koyu yeşil renklidir. ‘Paul’s Scarlet’ den daha sonra, geç ilkbaharda 
yassı demetlerde toplanan, beyaz, kokulu çiçekleri; yuvarlak, 6 cm boyunda, parlak kırmızı renkli, 
yenebilen meyveler izler. Kireçli, derin, verimli toprakları sever.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

Cryptomeria, Kadife Çamı (Cupressaceae)

japonica ‘Globosa Nana’, Kadife Japon Çamı ‘Globosa Nana’

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z6B 1 B
acfg

◀ 2,80-3 m ▶

Genç yaşta yeşil, kısa, yumuşak, yarı odunsu yapılı, bükülen ve kompakt bir küre oluşturarak 
birbirine geçen ve zamanla basıklaşan dallarıyla karakterize olan yuvarlak formlu bodur ibreli. 
Uçları dikenimsi, yumuşak, 6-12 cm boyunda, kışın soğuğun yoğunluğuna göre daha az ya da çok 
bronz kırmızıya dönüşen, çok canlı yeşil renkli yapraklar. Toprağın derin, verimli, iyi drene edilmiş, 
kireçsiz olması gerekir. Toprak konusunda oldukça seçicidir. Sabit nem oranlı havaları sever; kuru 
iklimlere uygun değildir.

 Clt.3     12,00
 Clt.5-7     22,00
 Clt.10 ø 0,30/0,35   27,50
 Clt.20 ø 0,45/0,50   64,00
 Clt.30 ø 0,60/0,70   86,00
 Clt.35 ø 0,70/0,80   115,00
 Clt.55 ø 0,80/0,90   140,00
 Clt.70 ø 0,90/1,00   170,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   200,00
 Clt.130 ø 1,20/1,40   250,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.15     52,00
 Clt.18     62,00
 Clt.25     72,00
 Clt.30     82,00
3/4 gövde Clt.55     100,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
New line LJ70     400,00
 LJ100     440,00
 LJ125     480,00

Crataegus monogyna 'Stricta’, çiçekler

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, yapraklar

Crataegus (devam) 
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x Cupressocyparis

Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonica 'Little Champion'

◀ 
50

 cm
 ▶ z5B 1 B

acfg
◀ 70 cm ▶

Yoğun ve kompakt gelişim gelişimi kıvrılan dalları ile ip dokusunu hatırlatan bir yapıya sahiptir. 
İğneleri içe doğru kıvrılır, ilk olarak yeşil açık yeşil olarak çıkan iğneleri tüm kış üzeri bitkinin 
üzerinde kalırlar. Yavaş gelişir, en fazla, 10 yılda, 50 cm boy 70 cm genişliği ulaşırlar. Oldukça 
rustiktir.

Mini gövde LV7     28,00

japonica 'Vilmoriniana'

◀ 
1 m

 ▶ z6 1 AB
cfgh

◀ 0,90 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin. Bodur konifer yapısı kalın ve bombelidir. Dalları, kısa ve sert, kışın kırmızımsı 
bronz tonlarına dönüşen koyu yeşil kalıcı iğneler taşır. Her tür toprağa uyum sağlar.

 Clt.5     22,00
 Clt.10     27,00

x Cupressocyparis, Melez Selvi (Cupressaceae)

leylandii (aşılama ile), Leylandi Melez Selvisi

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmqr

◀ 6-7 m ▶

Kökeni: İngiltere. Cupressus macrocarpa ve Chamaecyparis nootkaensis hibridi. Yaşlı bireyken de 
korunan, topraktan itibaren, sıkı ve düzgün dallı, konik, kompakt form. Yapraklar: herdem yeşil, 
kabuksu formlu, sivri, birbirlerine yakın, orta koyulukta yeşil renkli. Çiçekler ve meyveler: az 
ve nadir çiçeklenen, meyve veren monoik ibreli. Çelikleme ile değil, aşılama şartıyla (bu arada, 
Cupressus sempervirens’de daha iyi bir toprağa tutunma sağlamaktadır ki, güçlü rüzgarların 
etkisindeki bölgelerde çok önemli gerekliliktir). İtalya ve Fransa’nın güneyindeki kireçli topraklar 
da dahil, hemen hemen tüm topraklara uyum sağlar. Budamaya gelir, yaşlı bireyleri bile budamaya 
cevap verir. Çit (2 m’den kısa olmayanlar) ve bariyer oluşturmak için uygun olan ibreliler arasında, 
en hızlı gelişen ve en kolay yetiştirilen tür olma avantajına sahiptir.

x Cupressocyparis leylandii, Clt.15

Cryptomeria japonica ‘Little Champion’, mini gövde, LV7

Cryptomeria (devam) 
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii, Clt.130

x Cupressocyparis leylandii, Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x Cupressocyparis leylandii - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 0,80/1,00   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18-20 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.90 4,00/4,50   220,00
 Clt.110 4,50/5,00   270,00
 Clt.130 4,50/5,00   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.350 6,00/6,50   560,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     44,00
Yüksekten dallanan Clt.140   25/30 320,00
 Clt.200   25/30 350,00
Spiral LV9     28,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.55   14/16 220,00
 Clt.70   16/18 250,00
 Clt.90   18/20 280,00
Ponpon Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00
Kemer Clt.90     360,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
Bonsai Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00

x Cupressocyparis leylandii, mini gövde, LV9

x Cupressocyparis leylandii, ponpon, LV14
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii'2001', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (aşılama ile)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmpqr

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Hollanda. Gövdeyi saran, yukarı doğru yükselen dallarıyla Leylandi Melez Servisinin konik 
formlusudur. Bütünün dışına çıkmayan net bir lineerliği koruyan; çok yoğun dokulu, konik formlu 
ve düzenli bir silüet yaratır. Sadece form budaması uygulamak yeterlidir, bu sebeple çit ve bariyer 
bitkisi olarak kullanılmaya çok uygundur. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler: Leyland Melez 
Selvisi ile aynı.

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 1,00/1,25   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.110 4,00/4,50   250,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   350,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.30     63,00
3/4 gövde Clt.55     95,00
 Clt.90     130,00
3 top LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Spiral Clt.70 2,00/2,50   170,00
 LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Ponpon Clt.10-LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Portatif Çitler LVC80     90,00

x Cupressocyparis leylandii '2001', mini gövde, LV9

x Cupressocyparis leylandii ‘2001’, ponpon, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans', Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

leylandii ‘Blue Jeans’
x Cupressocyparis leylandii’ den öncelikle; yapraklarının yeşilliği üzerindeki iddialı mavi rengi; 
sonra daha dallı, daha geniş ve yoğun yapısıyla ayrılır. Çok fazla budama gerektirmeden bu 
özelliklerini korur.

 Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.7     13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Mini gövde LV9     26,00
3/4 gövde Clt.90     140,00
 Clt.110     160,00

leylandii ‘Castlewellan Gold’ (aşılama ile), Sarı Leyland Selvisi
Kökeni: İngiltere. x Cupressocyparis leylandii’nin altınımsı renkli formudur. Biraz daha ince ve 
kompakt olan aynı konik duruş. Birbirlerine çok yakın gelişen, yaz aylarında özellikle çok sıcak 
bölgelerde parlak sarı özelliği azalan, pulcuklu herdemyeşil yapraklar. Bitki sıcak bölgelerde de 
gelişir; çok sert kışlarda canlı bronz tonlarına bürünebilir.

x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, ponpon, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.25

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.375 6,50/7,00   620,00
Spiral LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
2 top LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
3 top LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Mini gövde LV9     26,00
1/4 gövde Clt.18-20     41,00
1/2 gövde Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     56,00
 Clt.30     63,00
Ponpon LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30-Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
2 top silindir form LV30     85,00
Spiral silindir form LV30     85,00
Bonsai Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00
 Clt.110 2,00/2,50   350,00
 Clt.230 2,40/2,60   450,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     95,00 x Cupressocyparis leyl. 'Castlewellan Gold', yarım gövde, Clt.18
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.15

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.300
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold', Clt.15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

leylandii ‘Excalibur Gold’ (aşılama ile)
x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’ mutasyonudur. Ondan yoğun parlak sarı yaprakları 
ve çok fazla budama gerektirmeden şeklini koruyabilen kompakt, konik yapısı ile ayrılır.

 Clt.3     7,00
 Clt.5 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50

leylandii ‘Gold Rider’ (aşılama ile), Leyland Melez Selvisi ‘Gold Rider’
Kompakt gelişen yapısı ve heybeti ile dikkat çeken bitki, hollanda buluşudur. Yaprakları 
‘Castlewellan Gold’ ’dan daha yoğun sarı renklidir. Yetiştirme ihtiyaçları: Leyland Melez Selvisi gibi.

 Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,60/0,80   12,00
 Clt.7 0,80/1,00   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.15 1,25/1,50   33,00
 Clt.18 1,50/1,75   41,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   78,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
 Clt.55 3,00/3,50   120,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.90 3,50/4,00   185,00
 Clt.180 4,50/5,00   400,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
 Clt.750 6,50/7,00   900,00

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', ponpon, Clt.35
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', Clt.18

x Cupressocyparis leylandii 'Variegatus', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' - ölçü ve fiyatların devamı:

Mini gövde LV9     26,00
1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
 Clt.45     75,00
3/4 gövde Clt.45     80,00
 Clt.70     120,00
Top formlu Clt.15     29,00
2 top LV9     28,50
3 top LV14     45,00
 LV24     80,00
Ponpon Clt.35     120,00
 Clt.55     140,00
 LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Spiral Clt.30     88,00
 LV9     28,50
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
Bonsai Clt.30     95,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00

leylandii 'Pyramidalis Aurea'
l '2001''e özgü tam bir sütun ile karakterize edilir ancak yıl boyunca değişmeden kalan çok parlak 
altın sarısı yaprakları vardır.

 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,50/3,00   63,00
Mini gövde LV9     26,00
Spiral LV24     80,00

leylandii ‘Variegatus’ (aşılama ile), Alacalı Leyland melez Selvisi
Kökeni: Hollanda. Yapı ve duruş Itibariyle, kendisine benzeyen Leyland Melez Selvisi’nin spontan 
mutasyonudur. Farklı olduğu tek nokta; krem sarı lekeli yapraklar.

 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.30 2,00/2,50   49,50
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Cupressus

x Cupressocyparis leylandii 'Vito', Clt.15

Cupressus arizonica ‘Fastigiata’, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

leylandii ‘Vito’ (aşılama ile)
x Cupressocyparis leylandii’nin yeni seleksiyonudur ve aşağıda belirtilen iki sebepten dolayı çok 
ilgi çekicidir.
• x Cupressocyparis leylandii’den daha hızlı gelişim gösterir; 
• dal dizilişi daha yakın ve yoğundur; bu sebeple genç bireyleri bile kısa zamanda geçirimsiz dokulu 
bariyer oluşturabilirler. Kalan diğer bütün özellikleri x Cupressocyparis leylandii ile aynıdır.

 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.110 4,50/5,00   280,00
 Clt.150 4,50/5,00   340,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.350 5,50/6,00   560,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     44,00

Cupressus, Selvi (Cupressaceae)

arizonica ‘Fastigiata’ (aşılama ile), Arizona Selvisi ‘Fastigiata’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8 3 AB u
bhkmr

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: İtalya. Gövdeyi aşağıdan en tepeye kadar kaplayan çok yoğun ve birbirine yakın dalları 
olan, konik veya tam anlamıyla sütun formlu ibreli. Herdem yeşil, kabuksu formlu, üst üste geçen, 
canlı mavi renkli yapraklar, ilkbaharda güneşe maruz kaldıklarında etrafa gümüşi rengin vurgusunu 
yayarlar. Çiçekler ve meyveler: nadiren çiçeklenen ve meyve veren monoik ibreli. Soğuk ve yağmurlu 
- sıcak ve kuru iklimler, deniz iklimleri gibi farklı özellikteki iklimlere uyum sağlayabilir. Kireçli 
olanlar da dahil, tarımsal topraklara uyum sağlar. Oldukça sık yapılan, fakat çok derin olmayan 
budamalara da dayanıklıdır.

 Clt.3     7,30
 Clt.5     11,00
 Clt.7 1,00/1,25   14,00
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 1,50/1,75   30,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   79,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   165,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00

x Cupressocyparis (devam) 
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Cupressus

Cupressus arizonica 'Fastigiata', Clt.30

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cupressus arizonica 'Fastigiata' - ölçü ve fiyatların devamı:

 Clt.180 4,50/5,00   420,00
 Clt.230 5,00/5,50   480,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
Spiral LV14     45,00
 LV30     85,00
3 top LV14     45,00
 LV30     85,00
Ponpon LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18-20     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00

arizonica ‘Fastigiata Aurea’, Arizona Selvisi ‘Fastigiata Aurea’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 AB u
bhkmr

◀ 3-6 m ▶

İlk yıllarda konik, yoğun ve düzenli duruşlu ibreli. Sonradan dallarla gövde ayrım açısı hissedilir 
şekilde genişler ve bitki tabanı çok geniş bir koni görünümünü alarak tamamlanır. Pulcuklu yapıda, 
üst üste geçen, ilkbaharda canlı sarı, sonra kükürt sarısı renkli, herdemyeşil yapraklar. C. arizonica 
‘Fastigiata’ ile aynı özellikler ve yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir.

 Clt.3     7,30
 Clt.15 1,25/1,50   30,00
 Clt.25 1,75/2,00   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
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Cupressus

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

macrocarpa ‘Goldcrest’, Limoni Selvi

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 4 AB u

bhkmr
◀ 2,50-3 m ▶

Gençken dar, konik duruşlu; olgunlaştıkça alt eteği genişleyen ibreli. Dalları yoğun ve diktir, gövdesi 
kırmızımsı kahverengi, çok reçinelidir. Yaprakları: herdem yeşil, canlı altın sarısı renkte, ilkbaharda 
ibreliler arasındaki en parlak sarı; sonbaharda yoğun turuncu hareler oluşur; ovuşturulduklarında 
hoş bir limon kokusu yayarlar. Kuru olanlar da dahil her toprakta büyür; güçlü rüzgarlardan 
korunduğunda denize dirençlidir. İç mekanlarda da yaşayabilir. Kök sistemi taç gibi hızla gelişir, bu 
nedenle sık ve bol sulama ister. Derin budamalara dayanıklıdır, topiary için tercih edilen türlerden 
biridir.

 Clt.3 0,60/0,80   7,70
 Clt.7 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.12 1,25/1,50   21,00
 Clt.15 1,50/1,75   38,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
Spiral LV9     28,50
 LV24     80,00
 LV30 1,60/1,80   85,00
Ponpon LV14     45,00

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', spiral, LV30
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.300

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sempervirens, Tohumdan üretim kara Selvi

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
bkmpr

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: İngilizler “İtalyan Selvisi” olarak adlandırmıştır ancak muhtemelen İtalya’nın değil, Doğu 
Akdeniz ülkelerinin endemik türüdür. Elbette ki; bu türün yayışılı antik dönemlere dayanmakla 
birlikte, asırlardır İtalya’nın ve Fransa’nın Akdeniz’e bakan yüzünün karakteristik öğesi haline 
gelmiştir. Çok uzun ömürlü, dik duruşlu, gövde boyunca aşağıdan yukarıya doğru uzanan yeşil 
aksam konik formlu (aynı zamanda belirtmek gerekir ki; tohumdan üretilmiş bireylerde form 
karakteristiği her zaman uniform olmayabilir, kimi zaman bazı dallar silüet çizgisinden dışarıya 
doğru büyüyebilir). Gövde kabuğu grimsi kahve renkli, yapraklar herdemyeşil, üst üste örtüşen pul 
yapraklar, koyu yeşil renklidir. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerindedir ve olgunlukta gri-kahve 
renklenen, yuvarlak meyveleri oluşturur. Verimsiz, kurak, killiden kireçliye kadar her tür toprak 
tipine adaptasyon sağlayabilir. Günümüzde daha çok, birçok aşı varyetesinin (iyileştirilmiş estetik 
duruş sebebiyle tercih edilmektedir) anaç bitkisi olarak ve çit ya da rüzgar perdesi yapımında 
kullanılır.

 Clt.3     8,80
 Clt.7 1,00/1,25   17,50
 Clt.10 1,25/1,50   22,00
 Clt.12 1,00/1,25   27,00
 Clt.15 1,50/1,75   46,00
 Clt.18 1,75/2,00   49,00
 Clt.25 2,00/2,50   63,00

CUPRESSUS SEMPERVIRENS VARYETELERİ

sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Piramit Selvi (aşılama ile)

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
abghkmopr

◀ 2,50-3 m ▶

Kökeni: İtalya. Sütun formlu duruş, dar, ince, sivri ve kompakt, yoğun yeşil renkli ibreli. Çiçekler: 
küçük dalların ucuna sarımsı strobillerde dağılan erkek ve dişi çiçekli monoik ibreli. Meyveler: 
yuvarlak, (İtalya’da “okşamalar” diye adlandırılır), 2-3 cm eninde, önce parlak, olgunlaştıklarında 
(olgunlaşma her iki yılda oluşur) grimsi kahverengiye bürünürler. Kökler ilk yıllarda derindir, 
sonradan yüzeysel olarak genişlerler; bu doğrultuda şiddetli rüzgarlara maruz kalan bölgelerde 
korumalı dikilmesi iyi olur. Toprak konusunda özel ihtiyaçları yoktur. Hem killi hem de kireçli, 
kompakt, yoksul ve kuru topraklarda iyi yetişirler. Bir perdeyle korunursa, deniz iklimine de dayanır. 
Benzersiz silüeti, sürekli yapılan form budamalari ile daha iyi muhafaza edilir.

 Clt.3     8,80
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   17,50
 Clt.10 1,00/1,25   22,00
 Clt.12 1,25/1,50   27,00
 Clt.15 1,25/1,50   34,00
 Clt.15-18 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,00/2,50   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis Garda’, Clt.15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' - ölçü ve fiyatların devamı:

 Clt.45 2,50/3,00   140,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
 Clt.70 3,00/3,50   190,00
 Clt.90 3,50/4,00   260,00
 Clt.130 4,00/4,50   380,00
 Clt.150-180 4,50/5,00   500,00
 Clt.150-200 5,00/5,50   640,00
 Clt.230 5,50/6,00   820,00
 Clt.290-300 6,00/6,50   1100,00
 Clt.350 6,50/7,00   1400,00
Yüksekten dallanan Clt.150   25/30 320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB
abghkmr

◀ 2,50-3 m ▶

Cupressus sempervirens klonudur. İki asırdan uzun süredir, Kuzey İtalya’da, Garda gölünün sınır 
bölgesinde yer almaktadır. Bazı otoritelere göre rüzgara yüksek dayanıklılık ve daha belirgin narin 
formu ile karakterizedir.

 Clt.15  1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' üretimlerimiz
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Totem’, Clt.55

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ üretimlerimiz
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Cyathea

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt. 12

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt.3

Cyathea cooperi, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z8 3 AB u
bghmn

◀ 2-3 m ▶

Anacı olan Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ ile aynı sütun, dar, üniform duruşa sahiptir. Farkı 
yaprak rengidir. Koyu yeşil yaprak rengi baz oluşturur, üzeri özellikle güneş altında belirginleşen 
gümüşi harelidir.

 Clt.15 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,50/3,00   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00

sempervirens ‘Totem’, Akdeniz Selvisi ‘Totem’
Aşağıda belirtilen farklılıklar dışında Piramit Selviye benzer: daha yavaş büyüme; daha kompakt 
duruş; daha ince dallar ve daha parlak yeşil renkte ibreler; neredeyse hiç meyve vermez.

 Clt.3 0,40/0,60   11,00
 Clt.5 0,60/0,80   15,00
 Clt.7 0,80/1,00   21,50
 Clt.10 0,80/1,00   24,50
 Clt.12 1,00/1,25   33,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,50/1,75   51,00
 Clt.25 1,75/2,00   80,00
 Clt.30 2,00/2,50   110,00
 Clt.35 2,50/3,00   150,00
 Clt.55 3,00/3,50   235,00

Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)

australis (Alsophila australis)

◀ 
1-

3 m
 ▶ z9 1 BC

afg
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Doğu Avustralya. Koyu renk gövdeli, bipennat oval yapraklar ile kaplı, koyu yeşil renkte 
4m boy yapan, güçlü, ağaçsı eğrelti otu. Verimli ve nemli toprak ister. Ilıman iklimlerde yaşanan 
sıcak günlerde, gövdesinin ve yapraklarının nemlendirilmesi halinde dış mekanlarda da yaşayabilir.

 LV30 1,75/2,00   130,00

cooperi

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Eğrelti otunun Uzun 4 mt ye kadar, dar ovat, bipennat ve lanceolat veya lineer segmentli yaprakları 
ince gövdesi üzerinde gelişir.

 Clt.10 1,00/1,25   55,00
 LV30 1,75/2,00   130,00

Cupressus (devam) 
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Cycas

Cycas revoluta, Clt.15

Cycas revoluta, Clt.90

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cycas, Sıkas (Cycadaceae)

revoluta, Japon Sıkası, Yalancı Palmiye

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z9 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Japonya. Zamanla kopan küçük yaprakların bıraktığı izlerle belirginleşen sütun formlu 
gövde, herdem yeşil, çok gösterişli yaprak kümesiyle kaplanır. Çoğu kez tabana, filizler veya gövde 
ve dallar boyunca tomurcuklar yayar.Bu filizler ve tomurcuklar gelişirken, çalı veya dallı pitoresk 
görünümler yaratırlar. 1.50 m veya daha fazla uzunlukta, hafif kavisli, birbirlerine yakın duran, 7-8 
cm boyunda, 100 ya da daha çok yaprakçıktan oluşan çizgisel, ters, sert, sivri, parlak yeşil renkli 
yaprak. Çiçekler ve meyveler: erkek olanlar uzun dik kozalaklara benzeyen, ananas kokulu çiçekler 
verirken; dişiler kalın bir tüyle kaplı kahverengi rozet yapraklardan oluşan çiçek verir. Verimli, iyi 
drene edilmiş topraklarda ve çok güçlü güneşte korumalı olarak tam ışıklı yerlerde yetişir. Saksıda 
ilkbahardan sonbahara ölçülü şekilde sulanır, kış boyunca su veya nem miktarı azaltılır.

 Clt.7     35,00
 Clt.15     72,00
 Clt.25     110,00
 Clt.30    140,00
 Clt.35     155,00
 Clt.45    185,00
 Clt.50    320,00
 Clt.70    375,00
 Clt.90    420,00
 LCI6     24,00
Çok dallı Clt.285 1,50/2,00 extra   1700,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

taitungensis

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Aslen Tayvan'dan gelir, görünüşe göre daha popüler olan C. revoluta'ya benzer, ancak çok daha 
hızlı büyür (tam anlamıyla yavaş olsa da). Ayrıca, daha uzun, daha geniş ve daha düz yaprakları ile 
daha gürbüz olmasıyla ayırt edilir. Soğuğu tolere eder, güneşin altında bile iyi büyür, ancak yaz 
öğleden sonralarımızın sıcak güneş ışınlarına doğrudan maruz kaldığında rengi solmaya eğilimlidir. 
İyi drene edilmiş topraklar gerektirir ve alkali toprakları tolere etmez.

 Clt.285   gövde cm 1,20/1,40 2000,00

Cycas revoluta, abidevi ağaç
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Cyperus

Cyperus papyrus, Clt.18

Cyperus alternifolius, Clt.12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Cyperus (Cyperaceae)

alternifolius
◀ 

2-
2,6

0 m
 ▶

z11 3 AB
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Yelpaze şeklinde dizilmiş geniş çizgili,büyük hep yeşil kalan yapraklarla biten , yoğun yeşil renkli, 
sayısız kökten oluşan bataklıkta yıllarca yaşayan çalılık. Çiçekler: Yazdan sonbahara kadar sürekli, 
yapraklar arasında yer alır; 10-12 cm genişliğinde şemsiyelerde toplanmış küçük, sarı-kahverengi 
renklidirler. Açık havada suda yaşamak için + 3 ° C'den düşük olmayan sıcaklıklara ihtiyacı vardır: 
su 10-15 cm derinlikte olmalıdır. Saksıda nemli toprak ve sürekli olarak birkaç cm su bulunan bir 
alt kısım gerektirir.

 Clt.12     25,00

papyrus, Papirus
Rizomlu, bataklıklara uygun, su bitkisi. Çok sayıda, dik, yeşil renkli, 20-30 cm uzunluğunda üçgen 
saplar üzerinde ve 100-200 ince flamanla dolgun şemsiye formları oluşturur, bu oluşumların 
tepesinde kahverengi küçük çiçekler verir. Suda, açıkta yaşamak için en az +7°C sıcaklık ister; su 10-
15 cm derinliğinde olmalıdır. Saksıda nemli toprak ve altna sürekli birkaç cm su olacak bir kap ister.

 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.110     260,00

Cytisus, Katır Tırnağı (Fabaceae)

CYTISUS PRAECOX VE SCOPARIUS (KATIR TIRNAĞI) HİBRİTLERİ

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z6B 3 A t
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Batı Avrupa kökenlidir. Parlak yeşil kabuklu, ince dallardan oluşan yaprak döken, dik duruşlu çalı. 
Çiçekler: Mayıs-Haziran’da bezelye formunda, güçlü ve sıcak bir sarıtonundadır, bunları yassı ve 
siyahımsı yemişler izler. Zirai toprak tiplerinin büyük bölümüne uyumludur; çok nemli ve kireçli 
olan topraklardan kaçınılmalıdır.

‘Albus’
Beyaz.

‘Allgold’
Altın sarısı.

'Fulgens'
Turuncumsu sarı, kızıl.

‘La Coquette’
Sarı ve koyu pembe.

‘Lena’
Kırmızı-turuncu çiçekler.

'Luna'
Sarı.

‘Palette’
Pembe, kırmızı turuncu.

‘Roter Favorit’
Bronz, sarı, kırmızı.

‘Tuscania’
Turuncu.

‘Zeelandia’
Krem ve leylak rengi.

Cytisus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     18,00

Cytisus ‘Lena’, 
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Daphne

Dasylirion serratifolium, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Daphne (Thymelacaceae)

odora ‘Aureomarginata’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 AB t
aghi

◀ 1-1,50 m ▶
Yuvarlak formlu gelişen, herdemyeşil çalı. Yaprakları oval, dar, sivri uçlu, deri dokulu ve düzensiz 
şekilde krem rengi alacalı. Şubat-Mart ayında beliren, çok kokulu, pembe çiçekler. Nötrden aside 
değişen, taze toprak koşulları ister. Her kısmı toksiktir.

Çalı Clt.10-LV9     23,00

Dasylirion (Asparagaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z10 1 A
afr

◀ 1-1,50 m ▶
Yucca’yı andıran, kökenleri orta Amerika ve Meksika çöllerine dayanan, 
herdemyeşil bitkilerdir. Genellikle, olgunlaştıklarında; ince, uçları dikensi, sık 
dizilimli, mızrak yapraklar ile çok uzun ve dar, beyaz çiçek kurulunu üzerinde 
taşıyan iri bir gövdeye sahip olurlar.

longissimum
Önce dik, sonra aşağıya doğru kavisli, rijit, dört köşeli, zeytin yeşili ve en az 1,50 m boyunda 
yapraklar.

serratifolium
İri gövde üzerinde; ince, kenarları dikenli, mızrak yapraklar.

wheeleri
Damar şeklinde, etli, mavimsi renkli, kenarları sarı ya da pas rengi ince dikenli, yumuşak yapraklar.

Dasylirion - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     34,00
 Clt.30     88,00
 Clt.55 1,00/1,25   160,00
 LV7    35,00
 LV70 1,00/1,25   195,00
 LJ70 1,00/1,25   250,00

Davidia, Mendil Ağacı (Cornaceae)

involucrata, Mendil Ağacı

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z7A 2 AB
bgq

◀ 7 m ▶
Kökeni: Çin. Dalları yelpaze biçimlidir ve yüksek kubbeli bir taç oluştururlar. Dişli kenarları olan 
almaşık, geniş ve yeşil, alt yüzleri tüysüz ve parlak yapraklar. Çiçekler: çiçeklenme ancak bitki 8-10 
yaşına geldiğinde gerçekleşir; çiçekleri erguvan ve menekşe renklidir, Mayıs-Haziran’da oluşurlar 
ve bir çamaşır teline asılı mendiller gibi, ufacık bir rüzgarda havalanan uzun beyaz iki burguyla 
tamamlanırlar. Meyveler: oval, 4 cm’e kadar uzunlukta, olgunlaştıklarında mor renklidirler, Çin’de 
yenilebilir kabul edilirler. Basit bir bitki olan Mendil Ağacı, nemli hafif, humus açısından zengin 
olanları tercih etse de, toprak konusunda az seçicidir.Davidia involucrata, çiçekler

Daphne odora ‘Aureomarginata’, çiçekler
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Decaisnea

Dicksonia antarctica, Clt.130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Davidia involucrata - ölçü ve fiyatları:

Alttan dallı Clt.25    120,00
 Clt.180 3,50/4,00   830,00

Decaisnea (Lardizabalaceae)

fargesii

◀ 
3,5

0-
6 m

 ▶

z7A 2 B w
afhil

◀ 3,50-6 m ▶
Yaprak döken, kendinden verimli çalı veya küçük ağaç, sonbaharda sayısız meyvenin ağırlığı 
altında hafifçe sarkma eğiliminde olan birkaç dik dalı ile Himalayalar ve batı Çin'e özgüdür. 90 cm 
uzunluğa kadar güzel almaşık yaprakları vardır, üstte gri yeşil, altta koyu yeşil, 13-25 oval ile eliptik 
yaprakçıklardan oluşur. Yavan çiçekler, 40 cm uzunluğa kadar sarkık salkımlarda toplanır, yazın 
çiçek açar ve ardından 10 cm uzunluğa kadar, büyük kobalt mavisi fasulyelere benzer, yenilebilir 
jelatinimsi bir meyve özü içeren, karpuza benzer bir tada sahip gösterişli sarkık meyveler gelir. 
Verimli, nemli, iyi drene edilmiş toprak ister ve kuvvetli rüzgarlardan korunmalıdır. Sınırlar ve 
karma gruplar için harika.

Çalı Clt.30     70,00

 → Desmodium = Lespedeza

Dicksonia, Ağacımsı Eğrelti Otu (Dicksoniaceae)

antarctica

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Kökeni: Tazmanya. Ağaç görünümlü heybetli eğreltiotu. 3 m’ye kadar uzunlukta, güzel parlak yeşil 
renkli, herdem yeşil, çok gösterişli eğreltiotu yaprak tutamıyla tamamlanan kahverengi tüyler ve 
küçük açık köklerle kaplı, odunsu güçlü bir gövdeden oluşur. Yaşam alanında, dona yakın sıcakıklara 
dayanır fakat bizler kışın koruma tavsiye etmekteyiz. Asitli, humus açısından zengin toprak ister. 
Hava sabit şekilde nemli olmalıdır çünkü hava kuruluğu açık kökleri kurutabilir.

 Clt.20   gövde 0,20/0,30 150,00
 Clt.35  gövde 0,30/0,40 220,00
 Clt.60  gövde 0,50/0,60 310,00
 Clt.60-90  gövde 0,60/0,70 350,00
 Clt.90  gövde 0,70/0,80 415,00
 Clt.90-130  gövde 0,80/0,90 450,00
 Clt.130  gövde 0,90/1,00 505,00
 Clt.150  gövde 1,00/1,20 590,00
 Clt.150  gövde 1,20/1,40 695,00
 Clt.180  gövde 1,40/1,60 810,00
 Clt.230  gövde 1,60/1,80 965,00
 Clt.230  gövde 1,80/2,00 1050,00
 Clt.230  gövde 2,00/2,20 1125,00
 Clt.290  gövde 2,20/2,40 1250,00
 Clt.290  gövde 2,40/2,60 1350,00

Dicksonia antarctica, yapraklar

Davidia (devam) 

Decaisnea fargesii, meyveler



282

Diospyros
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Diospyros, Trabzon Hurması (Ebenaceae)

kaki

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z7 2 AB w
abg

◀ 4-5 m ▶

Kökeni, çok uzun zamandır yetiştirilen ülkeler olan Çin ve Japonya’dır. Koyu yeşil renkli, büyük, 
sonbaharda turuncu ve morumsu renge dönen yaprakları; uzun zaman ağaç üzerinde kalan, ağaca 
renk ve canlılık katan çok fazla sayıdaki meyveleri sayesinde her zaman bahçelerde çok talep 
gören, yaprak döken küçük meyve ağacı. Nisan- Mayıs’ta açan sarımsı-beyaz çiçekleri çok dikkat 
çekmez. Ilıman ve sıcak iklimleri tercih eder, Akdeniz kıyılarının tipik bitkisidir ancak kimi zaman 
kuzey bölgelerde de başarıyla yetiştirilebilir. Nemli topraklar da dahil olmak üzere, tüm toprak 
çeşitlerinde, asidik ve bazik PH alt değerlerinde rahatlıkla yetişebilir.

ASTRENJAN (SUSUZLAŞTIRICI ETKİ.BURUK) TRANZON HURMALARI VE 
REKOLTE YENİLEBİLİR TRABZON HURMALARI
Trabzon Hurması’nın bazı varyeteleri rekolte döneminde, astrenjan (susuzlaştırıcı etki, buruk tat) 
etkiye sahip olup, rekolte sonrasından bir dönem sonra meyve özü esmerleşmeye başlayınca tatlı 
ve yenilebilir hale gelirler. Diğer çeşitler ise astrenjan(buruk tat) etkisinden sorumlu tanenlerden 
yoksun olduklarından ; tatlıdırlar ve hemen yemeye hazırdırlar.Bu çeşitleri " rekoltede yenilebilir" 
olarak belirteceğiz.

MECVUT DIOSPYROS KAKİ ÇEŞİTLERİ

‘Cioccolatino’
Oldukça verimli. Yuvarlak, açık portakal rengi meyveler. Rekoltede yenilebilir.

'Hana Fuyu', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
Ekşi olmayan meyve, hasat edildiğinde yenilebilir. Büyük veya çok iri meyve, mükemmel lezzet, 
yuvarlak yassı, turuncu-sarı kabuklu, portakal etli.

'Jiro', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
Soğuğa en dayanıklı çeşitlerden, en verimli ve değerli çeşitlerden biridir. Meyveler büzücü değildir, 
çekirdeksizdir, tatlıdır ve meyve yapısı olarak elma gibi sertken yenebilir veya olgunlaşmanın 
yumuşak ve ezik hale gelmesi beklenebilir. Çıplak dallardan haftalarca çok sayıda uzun süre 
üzerinde kalan olgun meyveler, büyük bir süs etkisi yaratır.

'O'Gosho', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
Güçlü çeşit, soğuğa çok dayanıklı ve yüksek verim. Orta meyve, hasatta portakal, fizyolojik 
olgunlukta kırmızı - turuncu. Mükemmel bir tada sahiptir ve hasat edildiğinde, küspesi hala sertken 
tüketilirse çok tatlıdır.

‘Royo Brillante’
Kırmızı kabuklu, meyve özü açık renkli, hoş tatlı, büyük astrenjan meyveler.

'Sharon'
Meyvesi orta boyda ve dört köşelidir. Kabuğu turuncu ve meyve özü açık turuncu ve tatlıdır. 
Olgunlaşmış halindense ham hali daha yenilebilirdir.

Diospyros kaki, yarım gövde, Clt.18

Diospyros kaki ‘Cioccolatino’, meyve

Diospyros kaki 'Royo Brillante', meyve
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Dodonaea

Dracaena draco, Clt.45

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Tipo’
Olduça sağlam verimli ağaçlar. Küre şeklinde, açık portakal rengi, büyük meyveler. Kimi zaman 
astrenjan kimi zaman rekoltede yenilebilir meyveler üretir.

‘Vaniglia’
Yuvarlağımsı, sarı-portakal renkli, orta boylu meyveler rekoltede yenilebilir özelliktedir.

Diospyros kaki varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
1/4 gövde Clt.15     42,00
1/2 gövde Clt.12   6/8 36,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.70   16/18 180,00

Dodonaea (Sapindaceae)

viscosa, Viskon Dodonaea

◀ 
6-

7 m
 ▶ z9 4 AB

afhpr
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Avustralya. 13 cm uzunluğunda, yeşil-sarı yaprakları ile, dik gelişim gösteren yeşil çalı. Yaz-
sonbahar mevsiminde, pembe kahverengi,bazen sarı olan, meyvler üretirler.

viscosa ‘Purpurea’, Viskon Dodonaea ‘Purpurea’
Dodonaea viskoza gibi, ama soluk mor kırmızı yapraklara sahiptir.

Dodonaea - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00

Dracaena, Drasena (Asparagaceae)

draco, Ejder Kanı Ağacı

◀ 
3-

10
 m

 ▶ z9 1 A
afghrs

◀ 2-8 m ▶

Kökeni: Kanarya Adaları. Gençlik yıllarında herdemyeşil çalı formu; olgunlaştıkça ters şemsiye 
görünümlü, dal yapısı sebebiyle geniş bir ağaca dönüşür. Yaprakları 30-60 cm boyunda, çizgisel-
mızrak biçimli, tepede dikenli, canlı yeşil renklidir. Yetişkin bitkiler, yazın, yeşilimsi çiçekli uzun 
terminal salkımlar verir ve bunları yuvarlak kırmızıturuncu meyveler izler.

 Clt.45 1,25/1,50   95,00

Diospyros kaki ‘Vaniglia’, meyve

Dodonaea viscosa 'Purpurea', çalı, Clt.10

Diospyros (devam) 
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Dryopteris
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Dryopteris (Dryopteridaceae)

◀ 0
,60

 - 1
,20

 m
 ▶

z4 2 AB
acfh

◀ 0,60 - 1,20 m ▶

Kolay gelişen, iri yapılı ve çok sayıda Eğreltiotu barındıran cins. Humusca zengin 
toprak ve orman altı hatta yarı-gölgeli alanlar isterler.

affinis
Koyu yeşil, neredeyse dikey, oval ya da mızraksı yapraklar, yarı-herdemyeşil.

erythrosora
Önce kırmızı, sonra pembe ve açık yeşile dönen üçgen yapraklar.

filix-mas, eril eğreltı̇otu
Dik duruşlu, yumurta biçimli ya da mızraksı açık yeşil yapraklara sahip, yaprakdöken ve kuraklığa 
karşı en dayanıklı eğreltiotu ’dur.

Dryopteris - ölçü ve fiyatları:

 LV6     14,00

Echium, Engerek Otu (Boraginaceae)

fastuosum (E. candicans)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 3 AB
acdfr

◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Maderya. Yuvarlak, herdem yeşil, beyaz ince tüylerle kaplı rozet yapraklara sahip, iki yıllık 
bitki. İlkbahardan yaza, 30 cm uzunluğa ulaşan salkımlarda mavimsi çiçekler.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     37,00

Edgeworthia (Thymelaeaceae)

chrysantha (E. papyrifera)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 1 AB t
afgi

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Çin. Yuvarlak duruşlu, çok sayıda ve dik gelişen esnek dal yapısına sahip; polenli ve yaprak 
döken çalıdır. Mızrak biçimli, 10-15 cm boyunda, koyu yeşil renkli yapraklar. Çiçekler: çok erken 
oluşurlar; tomurcuklar sonbaharda oluşur ve huni biçimli küçük, çok kokulu, krem sarısı çiçekler 
verir. İyi drene edilmiş, kireçli olmayan toprak ister. Soliter veya grup halinde, ilkbaharın ilk 
sıcaklarında bahçeye hayat ve koku verir.

Echium fastuosum, çalı, Clt.10

Edgeworthia chrysantha, çiçekler

Dryopteris erythrosora, yapraklar
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Elaeagnus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Edgeworthia chrysantha - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.15     41,00
 Clt.60 1,00/1,25   190,00
 LV9     27,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Elaeagnus, İğde (Elaeagnaceae)

angustifolia, Kuş İğdesi, Yabani İğde

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 4 A tvw

dilmopqrs
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa, Orta Asya, Çin. Dikenli, geniş, gümüşi çentiklerle kaplı dalları olan yaprak 
döken küçük ağaç veya büyük çalı. Mızrak biçimli, 8 cm’e kadar uzunluk ve 2-3 cm genişlikte, üst 
yüzü gri yeşil, altı yüzü gümüşi renkli yapraklar. Yaz dönemindeki sarımsı beyaz küçük çiçekleri 
sonbaharda, küçük zeytinlere benzeyen gümüşi sarı renkli meyveler izler. Kuru ve kumlu olanlar da 
dahil her tür toprakta yaşar. Kuraklığa, tuza, kirliliğe karşı dirençlidir. Yeşil perdeler oluşturmak ve 
denize yakın caddelerde kullanmak için çok elverişlidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 165,00

x ebbingei

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 4 A tvw
adfhiklqr

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Macrophylla iğdesi ve Pungens iğdesi hibriti. Herdem yeşil, dik duruşlu ve kompakt çalı; 
hafif dikenli dallar, zamanla çok genişlerler, uçlarda sarkıktırlar. Almaşık, oval, hafif oyuklu, 5 ile 10 
cm uzunluk ve 3 ile 6 cm genişlikte, üstü parlak koyu yeşil, altı gümüşi ve kahverengi benekli. Küçük 
tüplere benzeyen 1 cm, 3-6’lı gruplarda sarkık beyaz çiçekler; Eylül’den Ekim’e yaprak aksillerinde 
açarlar. Meyveleri kırmızımsı, yenilebilir, zeytin gibi küçüktürler. Kumlu veya yüzeysel kireçli ya 
da kışın çok nemli olanlar da dahil, her tür toprakta yaşar. Budamalara dayanıklıdır ve kısa sürede 
herdem yeşil çitler yaratmak için çok elverişlidir. Ağaç formu, denize yakın yerlerde herdem yeşil 
caddeler için kullanılabilen bitkiler yelpazesini zenginleştirmektedir.

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

Elaeagnus angustifolia, yüksekten dallanan, Clt.55

Elaeagnus x ebbingei, yapraklar

Edgeworthia (devam) 
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Elaeagnus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Elaeagnus x ebbingei - ölçü ve fiyatların devamı:

Top formlu Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   155,00
Konik Clt.55 2,00/2,50   120,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
 Clt.45     95,00
Yüksekten dallanan Clt.130   16/18 340,00
 Clt.180   18/20 430,00
 Clt.180   20/25 550,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Yarım gövde espalyer Clt.30     110,00
 Clt.45     160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.55   10/12 220,00

x ebbingei ‘Compacta’
Elaeagnus x ebbingei seleksiyonudur. Farkı; daha kompakt form sağlayan, ince dal yapısıdır.

Çalı Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.30 1,25/1,50   59,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Top formlu Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
Yüksekten dallanan Clt.35   10/12 185,00
 Clt.55-70   12/14 240,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.35     210,00
 Clt.55     280,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ125     370,00

Elaeagnus x ebbingei, espalyer, LVQ18

Elaeagnus x ebbingei 'Compacta', yarım gövde, Clt.18

Elaeagnus x ebbingei, çalı, Clt.18
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Elaeagnus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

ELAEAGNUS X EBBINGEI’IN, ALACALI YAPRAKLI SELEKSİYONLARI:

x ebbingei ‘Eleador’®
Ilk yıllarda boydan çok, enine gelişir. Yaprakları daha büyüktür (7-12 cm uzunluk ve 4-6 cm genişlik) 
ve ortadaki altın sarısı leke, kenarları sıyırıp geçerken daha genişler.

x ebbingei ‘Gilt Edge’
Yapraklar; mızrak biçimli, keskin, hafif oyuklu, 5-10 cm uzunluk ve 3-5 cm genişliğinde, ortası 
parlak yeşil, kenarları geniş şekilde altın sarısı renkli.

x ebbingei ‘Limelight’
Mızrak biçimli, sivri, 4-8 cm uzunluk ve 3-4,5 cm genişlikte, kenarları parlak koyu yeşil, ortasında 
düzensiz fakat büyük altın sarı leke bulunan yapraklar.

x ebbingei 'Maryline'®
Yapraklarının mükemmel parlaklığı ile ön plana çıkar, bu yapraklar farkedilir şekilde sezon boyunca 
git gide yoğunlaşan sarı alacalıdır. Saksıda kullanım için mükemmel bir bitki olup yapısından dolayı 
yoğun dallı, kompakt ve düzenli; bahçelerde kullanımı kolay aynı zamanda çit için budamaya çok 
uygundur.

x ebbingei ‘Viveleg’®
Daha yoğun ve geniş sarı alacalı, daha büyük yapraklara sahip seleksiyondur.

Elaeagnus x ebbingei alacali yaprakli seleksiyonlari - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,50/0,60   12,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   72,00
Top formlu Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
Konik Clt.30 1,40/160   64,00
 Clt.35 1,50/1,75   78,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
Yüksekten dallanan Clt.35   10/12 120,00
 Clt.55   10/12 140,00
 Clt.55-70   12/14 185,00
Espalyer LVQ18     51,00
New line LCI90     260,00

pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’), Alaca Yapraklı Gümüşi İğde

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z7B 1 AB
adfhiklqr

◀ 2-2,50 m ▶

Yoğun dallı herdem yeşil çalı; ilk yıllarında boydan ziyade enine gelişir. Ortası canlı altın sarısı, 
düzensiz yeşil kenarlı yapraklar. Tüm normal bahçe topraklarında büyür.

Konik Clt.20 destekli 0,80/1,00   34,00

Elaeagnus pungens ‘Maculata’, yapraklar

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge', yapraklar

Elaeagnus x ebbingei 'Limelight', yapraklar

Elaeagnus x ebbingei ‘Viveleg’, yapraklar
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Elsholtzia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Elsholtzia (Lamiaceae)

stauntonii

◀ 1
,20

-1,
80

 m
 ▶

z4 2 A
afh

◀ 1,20-1,80 m ▶

Kökeni: Çin. Yarı odunsu, yaprak döken çalı. Oval-eliptik formlu, dişli, nane kokulu yapraklar. 
Sonbaharda lavanta moru renkli başaklar geliştirir. Geçirgen olması dışında özel bir toprak isteği 
yoktur.

Çalı Clt.10     17,50

Enkianthus (Ericaceae)

campanulatus

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6B 2 B x

abfgh
◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Japonya. Dalları katlara dağılmış şekilde yoğun dallı, yaprak döken çalı. 3-6 cm’lik oval, 
sonbaharda canlı kırmızıya dönüşen yumuşak yeşil renkli yapraklar. İlkbaharda kırmızı damarlı, 
krem sarısı renkli çan biçimli çok sayıda küçük çiçekle kaplanır. Verimli, asitli, iyi drene edilmiş 
toprak ister.

Çalı LV12 0,80/1,00   55,00
 LV35 1,00/1,25   170,00

perulatus
E. campanulatus’tan farkı, beyaz çiçekleridir.

Top formlu Clt.55 ø 0,70/0,80   850,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   1100,00
 Clt.110 ø 1,20/1,40   1500,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   2200,00

Elsholtzia stauntonii, çalı, Clt.10

Enkianthus campanulatus, çalı, LV12

Enkianthus perulatus, çiçekler Enkianthus campanulatus, abidevi ağaçlar
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Equisetum

Equisetum hyemale var. japonicum, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Equisetum (Equisetaceae)

hyemale var. japonicum
◀ 

1 m
 ▶ z7 4 AB

fh
◀ 0,40-0,50 m ▶

Her dem yeşil sulak bir bitki, vejetasyonu; parlak yeşil ve boğum halkaları biri koyu biri açık gümüş 
renginde sıralanan oldukça sık dallardan oluşur. Uzun dalları kısa sürgünler verirken yaprakları 
yuvarlak, ilkbaharda kaybolan az görünür özelliktedir.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     40,00

Erigeron karvinskianus = bkz. Perenialler ve şifalı bitkiler

Eriobotrya, Yeni Dünya (Rosaceae)

‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)

Eriobotrya ‘Coppertone’ (hatalı) adıyla İtalya’da tanınmıştır. Gerçek adı, sinonim 
olarak belirtilen isimdir. 

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z9 3 A tv
abfhilr

◀ 2-4 m ▶

Büyümesi güçlü, geniş-yuvarlak duruşlu herdem yeşil çalı. Sert, dar, 8-10 cm boyunda, ilk 
göründüklerinde kırmızımsı kahverengi, sonra parlak yeşil renkli çok güzel yapraklar. Tomurcukta 
lila pembe, açtıklarında soluk pembe renkli, çok kokulu çiçekler; Nisan- Mayıs’ta çiçek kurullarında 
toplanırlar. İyi drene edilirse, toprak konusunda seçici değildir.

Çalı Clt.10 0,50/0,60   24,00
 Clt.15 0,60/0,80   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   48,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
1/2 gövde Clt.18     53,00
 Clt.25     66,00
New line LCI90 1,75/2,00   260,00

Eriobotrya ‘Coppertone’, çiçekler

Eriobotrya ‘Coppertone’, çalı, Clt.18
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Erythrina
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonica, Malta Eriği

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 A vw
afhkr

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Japonya. Herdem yeşil büyük çalı veya yuvarlak tepe taçlı küçük ağaç. Sert, 12-15 cm 
uzunluk ve 3-6 cm genişliğinde, üstü koyu yeşil, altı pas kırmızısı yapraklar. Bütün sonbahar 
boyunca krem beyaz, kokulu, dik duruşlu yoğun salkımlarda toplanan çiçekler. Yenilebilir, oval, 
3-6 cm boyunda, mat sarı veya turuncu kabuklu, ilkbaharda olgunlaşan meyveler. Kireçli olmadığı 
sürece toprak konusunda seçici değildir. Sıcak, güneşli ortamları sever. Budamalara dayanıklıdır.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.25 1,25/1,50   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   47,00
 Clt.55 1,50/1,75   92,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 3,00/3,50   410,00
 Clt.285 3,50/4,00   580,00
1/2 gövde Clt.6     16,50
 Clt.18     44,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.70   18/20 210,00
Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 250,00
 Clt.150   20/25 450,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Erythrina, Alev Ağacı (Fabaceae) (Leguminosae)

crista-galli

◀ 
6-

9 m
 ▶ z10 1 A

afr
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Güney Amerika. Kökeni olan ülkelerde ve benzer iklimlerde (örn. Sicilya) iri ve çatlak 
gövdeli,yaprak döken bir ağaçtır. Saksıda yetiştirildiğinde, her yıl, Haziran’dan Eylül’e sürekli 
yenilenen, papillonacee familyasının taçlarına benzeyen çiçeklerle sonlanan, otsu tomurcuklar 
üreten kök sistemine sahip olan çok yıllık bir çalı havasındadır. Mavi yeşil renkli, sert, 3’lü 
yaprakçıklardan oluşan özel yapraklar.

Çalı Clt.20     42,00
Yüksekten dallanan Clt.285   50/60 2000,00
Bonsai Clt.285     1550,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Erythrina crista-galli, çiçekler

Eriobotrya japonica, meyveler

Eriobotrya japonica, çalı, Clt.30

Eriobotrya (devam) 
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Erythrostemon
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana), Bodur 
Akasya (Caesalpiniaceae)

gilliesii, Aslan Bıyığı, Cennet Çiçeği/Cennet Kuşu Çalısı

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 1 A w

afhlr
◀ 1-2,50 m ▶

Kökeni: Güney Amerika. Yaprak döken çalı ya da yuvarlak, geniş duruşlu genç ağaç. Dalları gri renkli 
buruşuk bir kabukla kaplıdır. Bipennat yapraklar Mimozalarınkine benzer açık yeşil yaprakçıklardan 
oluşur. Koyu kırmızı renkli uzun stamenlerle çevrili 40 taç yapraktan oluşmuş dik salkımlar üreterek 
tüm yaz boyunca sürekli çiçek açar. Kuru ve taşlı ortamlarda da yaşar. Denize karşı dirençlidir.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.10     20,00

Escallonia, Eskalonya (Escalloniaceae)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8 3 A u
afhiklr

◀ 1-1,50 m ▶

Parlak yeşil yaprakları olan herdem yeşil çalı cinsi. Denizden gelen rüzgar ve tuza 
dayanıklı olduklarından deniz kenarlarına dikilebilirler. Haziran-Temmuz’da çiçek 
verir, çok ağır olmadığı sürece her tür toprakta gelişir.

'Apple Blossom'
Koyu, parlak yeşil yaprakları pembe beyaz açan çiçek salkımlarına fon hazırlar. Genişlik 1,20 m

'C.F. Ball'
Çiçekleri, koyu kırmızı, kısa kümelerde toplanmış, yaz boyunca devam eder.

‘Crimson Sentry’
2-3 cm parlak yeşil, tırtıklı, parlak yeşil yaprakların arasında kırmızı çiçekler. Parlak demetler.

‘Dart’ Rosyred’
Kırmızı hareli, pembe çiçekler açan pembe tomurcuklar.

‘Donard Radiance’
Koyu pembe çiçekler.

‘Donard Seedling’
Küçük, sert, parlak ve koyu yeşil yapraklı ve yaprakların arasından çok güzel bir kontrast oluşturarak 
Yazdan Sonbahara kadar beyaz pembe çan şeklinde ve arıların bayıldığı güzel çiçeklerin açtığı 
güzel bir çeşittir.

‘Iveyi’
Yaprakları 4-5 cm. Büyük, kokulu, beyaz çiçekler.

‘Pride of Donard’
Canlı kırmızı çiçekler .

Erythrostemon gilliesii, çiçekler

Escallonia 'Donard Seedling', çiçekler 

Escallonia 'Dart' Rosyred', çalı, Clt.10

Escallonia 'Iveyi', çiçekler
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Eucalyptus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Red Dream’
Neredeyse küre formunda kompakt gelişim. Temmuz’dan Eylül’e, canlı kırmızı renkli küçük çiçekler.

rubra ‘Crimson Spire’
Koyu ancak canlı kan kırmızısı çiçekleri tüm Yaz boyunca ve Sonbaharın başlamasına kadar 
açmaktadır.

rubra var. macrantha
Yaprakları 3-5 cm; son dönemde demetler halinde, parlak pembe çiçekler.

Escallonia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

Eucalyptus, Okaliptüs (Myrtaceae)

camaldulensis (E. rostrata)

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Kökeni: Avustralya. Herdem yeşil, genelde pembe çizgili gri veya beyazımsı mavi gövdeli ağaç. Genç 
yapraklar geniş, mızrak biçimli, 30 cm’e kadar uzunlukta, gri-yeşil renklidirler. Yetişkin yapraklar 
daha dardır ve yeşil renklidir. Yazları beyaz çiçekler verir. Nötrden hafif asitliye verimli toprakları 
sever.

Çok dallı Clt.110 3,50/4,00   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 73,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

globulus

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Kökeni: Tazmanya. Kaygan, koyu gri veya beyaz renkli gövdeli herdem yeşil ağaç. Mızrak formlu, 
lacivert yeşil renkte meşin gibi 10-30 cm uzunluğunda ve 3-4 cm genişliğinde olgun yapraklar. 
Yazın lacivertimsi yeşil gri çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım alanları: bir önceki tür gibi.

Çok dallı Clt.750 8,00/9,00   2100,00
Yüksekten dallanan Clt.750   50/60 2100,00
 Clt.1000   60/70 2600,00

Escallonia 'Red Dream', çiçekler

Eucalyptus camaldulensis, abidevi ağaç

Eucalyptus globulus, yüksekten dallanan, Clt.750

Escallonia (devam) 
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Eucalyptus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

gunnii (E. divaricata)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Kökeni: Tazmanya. Herdem yeşil, dik duruşlu ve ilk yıllarda yoğun çalı; sonrasında taç yayılır, hafifçe 
kalınlaşır; açık yeşil renkli pürüzsüz kabuk her yıl yaz sonuna doğru, sarımsıdan yeşil-griye giden, 
bazen de pembe veya turuncu hareli yeni rengini ortaya çıkararak pul pul dökülür. Tüm okaliptüsler 
gibi, yaprakların iki evresi vardır: genç yapraklar oval-yuvarlak, yeşil renkli çoğu kez mat yeşildir; 
yetişkin yapraklar eliptik ya da geniş şekilde mızrak biçimli, yeşil-gri, 8 cm’e kadar uzunluktadır. Taç 
yapraksız,, beyaz veya krem beyaz çok sayıda stamenden oluşan çiçekler vererek yaz-sonbaharda 
çiçeklenir. Çok kireçli olanların dışında her tür toprakta yaşar. En sert olanlar da dahil, hızla yeniden 
canlanarak budamalara dayanır. Yaprakları çiçekçiler tarafından çok kullanılır.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,50/2,00   42,00
 Clt.45 2,00/2,50   82,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   155,00
 Clt.110 3,00/3,50   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     48,00
Konik Clt.35 2,00/2,50   75,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 75,00
Espalyer LVQ18     51,00
New line Clt.130 3,50/4,00   300,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pulverulenta 'Baby Blue'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Yatay dallar sayesinde karakteristik olarak büyüyebilen bir yapıya sahip, Avustralya'ya özgü 
büyük çalı veya küçük ağaç. Dalları yaygın olarak kullanıldıkları çiçek kompozisyonlarında ve 
vazolarda uzun süre dayanmalarını saglayan mumsu bir dokuyla kaplı muhtesem gümüs-mavisi 
yapraklarla kaplıdır. Güçlü bir mentol kokusu yayarlar, yuvarlaktırlar ve diğer birçok Okaliptüs'ün 
aksine yetişkinlikte bile öyle kalırlar. Orta derecede verimli, hafif asidik, sürekli nemli toprak ister. 
Kuraklığa dayanıklıdır, ancak kuru rüzgarlardan korunmalıdır. Küçük bahçelerde odak noktası 
oluşturmak için harika.

Çalı Clt.10     23,50
Konik Clt.35     80,00

Eucalyptus gunnii, çalı, Clt.10

Eucalyptus camaldulensis, çalı, Clt.110

Eucalyptus gunnii, mini gövde, LV9
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Eugenia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
Botanikçilerin birçok kez ayırdığı ve yeniden adlandırdığı herdem yeşil ağaç 
ve çalı türleri; yeni isimler arasında Syzygium öne çıkmaktadır. Toprakta 
yetiştirildiklerinde, verimli ve iyi drene edilmiş olanları tercih ederler. Budamalara 
çok dayanıklıdırlar ve herdem yeşil güzel çitler oluştururlar.

myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

E. myrtifolia ‘Newport’ ile kışın daha da koyulaşan parlak yakut kırmızısı yaprakları ve kırmızı 
meyveleriyle ayırt edilir,

Çalı Clt.10     24,00
 Clt.18 1,50/1,75   42,00
Mini gövde LV7     26,00
Yüksekten dallanan Clt.90   20/25 390,00

myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z11 2 AB
afhjr

◀ 1-1,20 m ▶

Bodur ve çok kompakt form. Herdem yeşil, mızrak biçimli, küçük, ilkbaharda tatlı bir kırmızı, 
sonradan mor hareli yeşile bürünen yapraklar. Pembemsi çiçekler ve açık mor renkli yemişler.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     20,00
Konik LV30     50,00

myrtifolia ‘Newport’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Herdem yeşil, ilk göründüklerinde bakır kırmızı olan yeşil renkli, parlak yapraklı çalı. Yazın, krem 
beyaz kadeh şeklinde çiçekleri pembe mor renkli kokulu güzel meyveler izler. Deniz etkisine karşı 
çok dirençlidir.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   59,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
Espalyer LVQ18     51,00
New line Clt.110     310,00
 Clt.130 2,00/2,50   330,00

myrtifolia ‘Newport Variegata’
E. myrtifolia ‘Newport’ gibidir ama yaprakları alacalı krem beyazdır.

Çalı Clt.10     20,00

Eugenia myrtifolia 'Etna Fire', yapraklar

Eugenia myrtifolia 'Newport', çalı, Clt.18

Eugenia myrtifolia ‘Newport Variegata’, yapraklar
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Euonymus

Euonymus alatus, New line, Clt.130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Euonymus, Taflan, Papaz Külahı (Celastraceae)

alatus
◀ 

2-
3 m

 ▶ z4 2 AB
afhilq

◀ 2,50 m ▶

Kökeni: Çin. Dik duruşlu yaprak döken ağaç; çok karakteristik, mantara benzer kabukları olan dallar. 
Oval, sonbaharda pembe ve mor hareli al kırmızıya dönen yeşil yapraklar. Çiçekleri çekici değildir. 
Meyveler: turuncu renkli belirgin tohumlu yuvarlak mor kapsüller, sonbaharda çok çekici fakat 
nadirdirler.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   69,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
3/4 gövde Clt.30     72,00
 Clt.35     80,00
Yüksekten dallanan Clt.150   20/25 360,00
New line Clt.130 1,75/2,00   270,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

alatus ‘Compactus’

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z4 1 AB
afhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: ABD. Öncekine oranla daha küçük ölçülere ve daha kompakt duruşa sahip, daha yavaş 
büyüyen yaprak döken çalı. Yaprakları hemen hemen aynıdır ve sonbaharda daha da canlı renklere 
bürünürler. Yetiştirme ihtiyaçları: önceki gibi.

Çalı Clt.10    20,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,00/1,25   66,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
 Clt.35     85,00
3/4 gövde Clt.35     85,00
New line LCI70 1,25/1,50   190,00
 LCI90 1,50/1,75   210,00

Euonymus alatus, yapraklar ve meyveler

Euonymus alatus 'Compactus', yapraklar ve meyveler
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Euonymus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

europaeus ‘Red Cascade’

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z4 2 AB
ahipq

◀ 2,50-4 m ▶

Genişleyen formlu, yaprak döken bir çalıdır. Oval yapraklar, sonbaharda kırmızı ve sarı renklenir. 
Küçük sarı çiçeklerden oluşan çiçek salkımlarını, 4 lobla bölünen portakal rengi meyveler izler. 
Yüksekten dallanan form alacak şekilde de ıslah edilebilir. Renkli meyveleri sayesinde çok dekoratif 
ağaççıklar elde edilebilir.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 180,00

fortunei

◀ 0
,40

-0,
50

 m
 ▶

z6A 4 AB
acefhjpqr

◀ 0,70-0,90 m ▶

Fortunei taflan türü, herdem yeşil, Çin kökenli, sarkık formlu, mükemmel bir yer örtücü olan çalıdır. 
5 cm’lik oval, oldukça sert, koyu yeşil renkli (sonbaharda pembe ve kırmızıya dönüşürler) yaprakları 
ve küçük, küremsi, beyaz çiçekleri vardır. Verimsiz topraklarda, saksıda, teraslarda ve balkonlarda 
yaşayabilir. Bir desteğe dayalı tırmanıcı olarak yetiştirildiğinde birkaç metrelik yüksekliğe ulaşabilir.

EUONYMUS FORTUNEI ÇEŞİTLERİ

fortunei ‘Emerald Gaiety’
Küçük, beyaz köşeli mavimsi yeşil yapraklar.

fortunei 'Emerald Gem'
Parlak yoğun yeşil yapraklar

fortunei ‘Emerald Gold’
Küçük, altın sarısı renkli köşeli,koyu yeşil yapraklar.

fortunei ‘Micaela’
Ortası çok parlak sarı, yeşil kenarlı yapraklar.

Euonymus fortunei ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50

japonicus, Japon Taflanı, Papaz Külahı

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 3 AB

afhijlpqr
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin, Kore. Dik duruşlu, yoğun, herdem yeşil çalı; genç dalların kabukları yeşil 
renklidir, sonradan kahverengiye dönüşür. Obovattan tam anlamıyla ovale, sert, dişli, parlak koyu 
yeşil, 7 cm’e kadar uzunluk ve 4 cm’e kadar genişlikte yapraklar. Haziran-Temmuz’da az gösterişli 
çiçekler, yeşilimsi sarı 4 taçyapraktan oluşurlar. Meyveler: nadirdir, Ekim-Kasım’da küçük, pembe 
hareli beyaz. Deniz iklimine karşı çok dirençlidir, geçirgen oldukları sürece, kumlu olanlar da dahil, 
her tür toprakta yaşar. Her türlü budamaya dayanıklıdır ve sahillerde çit olarak kullanılır. Çiçeklikler 
için de çok kullanılmaktadır.

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, çalı, Clt.3 

Euonymus fortunei 'Emerald Gold', çalı, Clt.3

Euonymus japonicus, çalı, Clt.18



297

Euonymus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Euonymus japonicus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Portatif Çitler LVC80     90,00

EUONYMUS JAPONICUS ÇEŞITLERI:

japonicus ‘Albomarginatus’
Japonicus gibidir ancak yapraklar krem beyaz, geniş alacalıdır.

japonicus ‘Benkomasaki’
Euonymus varyetelerinin Japon kökenli, dik duruşu, parlak herdem yeşil yapraklarla tamamen 
kaplı dalları ile çok karakteristik. Toprak konusunda özel ihtiyaçları yoktur ve özellikle saksıda, 
çiçekliklerde ve kaya bahçelerinde kullanım için tavsiye edilir.

japonicus ‘Bravo’
Dal kabukları gençken krem beyazı, sonra yeşildir. Yaprakların kenarları krem beyaz, ortası koyu 
yeşildir.

Euonymus japonicus 'Bravo', çalı, Clt.18

Euonymus japonicus 'Albomarginatus', çalı, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', çalı, Clt.3

Euonymus japonicus 'Benkomasaki', çalı, Clt.18
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Euonymus

Euonymus japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ Euonymus japonicus ‘Mediopictus’Euonymus japonicus ‘Bravo’

japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’)
Oval, keskin uçlu, ince tırtıklı, ortası yeşil kenarları parlak altın sarısı yapraklar. Çiçek saksılarında 
en sık kullanılan bitkilerden biridir.

japonicus ‘Kathy’
Hem geniş hem yüksek (erişkin olduğunda 1.50-2 m), yoğun dokulu, iyi dallanma özelliğine sahip 
çalı. Çok zarif, beyaz kenarlı, koyu yeşil, oval yapraklar.

japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’)
Genç dallar sarıdır. Yaprakların ortası parlak sarı, kenarları yoğun koyu yeşildir.

japonicus ‘Président Gauthier’
Gençken vejetasyonu yoğundur, sonra çok güçlü dallar gelişir ve eğer bir destek bulurlar ise 
tırmanabilirler. Krem beyaz kenarlı, mavimsi hareli koyu yeşil yapraklar.

japonicus 'White Spire'®
Zaten en popülerler arasında yer alan bir türün popülaritesinin artmasına muhakkak katkıda 
bulunacak çok ilginç bir yenilik. Tam dik, çok sıkışık duruşuyla öne çıkıyor, ancak hepsinden öte, 
parlak renkli yeşillik, merkezde yeşil ve beyaz bir kenar ile tüm yıl boyunca çok istikrarlıdır. Aynı 
zamanda sağlam, toprak açısından talepkar olmayan, az bakım gerektiren, uyarlanabilir ve çok 
yönlü bir çeşittir. Düşük çitler için ideal, karışık kompozisyonlarda, saksılarda da kolayca yetiştirilir.

Euonymus japonicus 'Président Gauthier', top, Clt.45

Euonymus japonicus ‘Mediopictus’, çalı, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', çalı, Clt.35
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Euonymus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Euonymus japonicus varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   21,00
 Clt.15 0,60/0,80   29,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
Top formlu Clt.15 ø 0,35/0,40   29,00
 Clt.25 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.30 ø 0,45/0,50   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
Ponpon Clt.30     85,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00

BODUR EUONYMUSLAR

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z8B 1 AB
acefhjpqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Çok boylanmaz ama minik, mızrak şekilli, herdem yeşil yapraklarıyla iyi dallanır. Bordürler için 
-özellikle deniz kıyısında olanlar- mükemmeldir.

pulchellus
Küçük, koyu yeşil yapraklar. Sarı kenarlı, küçük, yeşil yapraklar.

pulchellus ‘Argenteovariegatus’
Beyaz kenarlı, küçük, yeşil yapraklar.

pulchellus ‘Aureovariegatus’
Sarı kenarlı, küçük, yeşil yapraklar.

Bodur Euonymuslar - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
Top formlu Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00

Euonymus pulchellus 'Argentovariegatus', çalı, Clt.10

Çeşitli Euonymus japonicus, çalı, Clt.18

Euonymus pulchellus ‘Aureovariegatus’, çalı, Clt.10
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Euphorbia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Euphorbia (Euphorbiaceae)

abyssinica (E. eritrea)

◀ 
9 m

 ▶ z10 2 A
afg

◀ 1,50-2 m ▶

Dik duruşlu, dalsız ve yapraksız gövdeleri farklı açılarda gelişen, yer yer dikenli segmentler 
geliştiren sukkulent. Geleneksel bitkilerle hoşluk veren bir kontrast yaratarak, dış mekan bitkisi 
olarak yetiştiği güney İtalya ve İtalyan Riviera’sındaki bahçeler için mükemmel bir mimari katkı. 
Saksıda yetiştirilmesi kolaydır.

 Clt.12     38,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Exochorda (Rosaceae)

x macrantha ‘The Bride’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

abfgin
◀ 1,50-2 m ▶

Kompakt, geniş duruşlu, uçlardan sarkık dallı yaprak döken hoş görünümlü ağaççık ya da çalı. 
Sonbaharda canlı sarı renkte olan gri yeşil, 6-8 cm’lik oval yapraklar. Nisan-Mayıs’ta kar beyazı, 
katmerli, demetler halinde çok bol çiçekler. Her tür bahçe toprağında yetişir.

Çok dallı Clt.10     29,00

racemosa 'Niagara'

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5B 1 AB

abfgi
◀ 1,50 m ▶

Kökeni;Hollanda. Kompakt gelişimli, yuvarlak ve sarkık formlu. Gelişim hızı yavaştır, boyu en fazla 
1.5 m.’ye ulaşır. Katmerli ve çok sayıdaki, Nisan-Mayıs aylarında açan beyaz çiçekleri muhteşem 
buketler oluşturur. Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.

Çalı Clt.30     75,00

Euphorbia abyssinica, abidevi ağaç

Exochorda x macrantha 'The Bride', çiçekler
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Fagus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Fagus, Kayın (Fagaceae)

sylvatica, Avrupa Kayını
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z5B 2 AB

bgikmnp
◀ 20-30 m ▶

Kökeni: Orta Avrupa, Kafkaslar. Güçlü gövde, pürüzsüz ve gri kabuklu, yaprak döken görkemli 
ağaç. Yapraklar 10 cm’e kadar uzunlukta, oyuklu kenarlı eliptik, ilk göründüklerinde ipeksi havası 
olan yumuşak yeşil, sonra, sarıdan kahve-kırmızıya, turuncuya varan çekici renklere büründükleri 
sonbahara kadar koyu yeşil renklidirler; kuruduktan sonra da, kışa kadar dallarda kalırlar ve bu 
nedenle çitler için çok kullanılırlar. Çiçekleri az çekicidir, ilkbaharda yetişkin bitkilerde (15-20 
yaş) görünmeye başlarlar ve bunları küçük cevizlere benzeyen meyveleri izler. Meyveler, içinde 
bulundukları sivri fakat batmayan kütüğümsü kabuk açıldığında görünürler. Toprak konusunda az 
seçici olup derin, kompakt olmayan, kireçli olanlar da dahil, nemli ve verimlileri tercih eder. Yaz 
mevsiminin serin ve nemli, kışların soğuk fakat don yapmadan geçtiği bölgelerde en iyi sonuçları 
verir.

Alttan dallı Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.110 3,00/3,50   170,00
 Clt.180 3,50/4,00   280,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00
Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 95,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvatica ‘Aspleniifolia’

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 A
bgin

◀ 8-10 m ▶

Yaprak döken ağaç. Gençken dik, sonradan birbirine çok yakın olan dallar, çok geniş oval bir taç 
oluşturarak yelpaze şeklinde genişlerler. Almaşık, derinlemesine saçaklı, ucu sivri, 8-12 cm uzunluk 
ve 4-5 cm genişlikte, canlı yeşil ve arkaları daha açık yeşil renkli yapraklar; sonbaharda sarıya 
bürünürler. Yetiştirme ihtiyaçları: Avrupa kayını ile aynı.

Alttan dallı Clt.130 3,00/3,50   260,00
 Clt.180 4,00/4,50   350,00
 Clt.230 4,50/5,00   450,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Fagus sylvatica, alttan dallı, Clt.180

Fagus sylvatica, yapraklar

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia', alttan dallı, Clt.130
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Fagus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB
abgoq

◀ 2,50-3 m ▶

Kökeni: İskoçya. Oval-uzun duruşlu, dik gövdeli, yerden itibaren dallı yaprak döken ağaç; ana dallar 
neredeyse dik, gövdeye dayalıdır; bazen gövde, boynun hemen üstünde, birbirine kenetli olan 
ve tepeye kadar dik duran 2-3 kolla ayrılır. Küçük bir bahçeye kayın dikmek isteyenler için ideal 
bitkidir. Yapraklar ve yetiştirme ihtiyaçları: Avrupa kayını gibi.

Alttan dallı Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.130 3,00/3,50   250,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvatica ‘Dawyck Gold’
S. ‘Dawyck’ ile aynı özelliklerde ama altın sarısı yapraklı.

Alttan dallı Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00

sylvatica ‘Dawyck Purple’, Kırmızı yapraklı konik kayın
S. ‘Dawyck’ ile özellikleri aynıdır ancak yaprakları canlı kırmızıdır.

Alttan dallı Clt.18 1,50/1,75   55,00
 Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   155,00
 Clt.90 3,50/4,00   215,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvatica ‘Pendula’

◀ 
15

-2
5 m

 ▶ z5 1 AB
bg

◀ 15-25 m ▶

Kökeni: Almanya. Özellikle gençken yavaş büyüyen, yaprak döken ağaç; yatay şekilde genişleyen ve 
çok sayıda toprağa kadar sarkan alt dallar çıkararak, eğimli yay formunu alan sağlam dallarla kaplı 
dik gövde; kışın çıplakken de görkemli ve pitoresk bir bütünlük yaratır. Yapraklar, çiçekler, meyveler, 
yetiştirme ihtiyaçları: Avrupa Kayını ile aynı.

Alttan dallı Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   120,00

Fagus sylvatica ‘Dawyck’, alttan dallı, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’, yapraklar

Fagus sylvatica 'Pendula', alttan dallı, Clt.30
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Fagus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sylvatica ‘Purple Fountain’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5 2 AB
bg

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Almanya. Sarkık duruşlu yaprak döken ağaç. ‘Pendula’ Avrupa kayını türüne oranla daha 
hızlı, daha düzenli, daha az geniş bir gelişimi olduğundan ilgi çekicidir. Yazın da yoğun kalan mor 
pembe renkli büyük yapraklar. Toprak isteği: Avrupa kayını gibi.

Alttan dallı Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   165,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00

sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Tohumdan üretim Kırmızı

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 25-30 m ▶

Yeterli alana sahip ise boyu oranında genişleyebilen, masif ve iri, yaprak döken ağaç. Ana dal dizilimi 
düzenli aralıklıdır,. Yaşlı bireylerde, ikincil dallar yere doğru bükülür. Yapraklar ilk belirdiğinde 
canlı kırmızı, sonra yeşil-kırmızı, sonbaharda kahvemsi kırmızı renklidir. Çiçek ve meyve özelliği, 
yetiştirme koşulları Fagus sylvatica gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70-110   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Kırmızı yapraklı ağlayan formlu kayın
Bir önceki tür gibidir, tek farkı kırmızı yaprakları.

Alttan dallı Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 4,00/4,50   340,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, yapraklar

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, alttan dallı, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’, abidevi ağaç.
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Fagus sylvatica ‘Riversii’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Kökeni: İngiltere. Genç yaşta geniş-konik formda, yetişkinken daha yuvarlak ve güçlü bir görünüme 
sahip dayanıklı ve dik gövdeli yaprak döken heybetli ağaç. Yapraklar Fagus sylvatica’nınkilerden 
biraz daha büyüktür, renkleri ilkbaharda yoğun kırmızı, sonbaharda yeşil ve kırmızıdır. Meyveleri 
Fagus sylvatica gibi fakat kırmızımsı kahverengidir. Toprak isteği Fagus sylvatica gibidir.

Alttan dallı Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.150 3,50/4,00   330,00
 Clt.230 4,00/4,50   370,00
 Clt.600 5,00/5,50   1200,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6 1 ilkyıllarda 2 sonrasında AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Kökeni. Fransa. İlk yıllarda yavaş ve düzensiz gelişen, sonradan geniş şekilde konik bir taç 
oluşturan, neredeyse sürekli yerden itibaren dallı, yaprak döken ağaç. İlkbaharda kenarları pembe, 
beyaz lekeli, mor renkli yapraklar; bu dönemde uzaktan görünen taç, çiçekli bir şeftali ağacıyla 
karıştırılabilir; sonradan mor renk tüm yaprak ayasına yayılır ve sonbaharda kahverengi-mor renge 
bürünür. Yetiştirme ihtiyaçları: Avrupa kayını gibi.

Alttan dallı Clt.18 1,25/1,50   70,00
 Clt.110 2,50/3,00   250,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Fagus sylvatica ‘Riversii’, abidevi ağaç

Fagus sylvatica ‘Riversii’, yapraklar

Fagus sylvatica ‘Tricolor’, yapraklar
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Fatsia

Fatsia japonica Fatsia japonica, Clt.10

Fatsia japonica 'Spider's Web', LV9

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

 → Farfugium = Tussilago

Fatsia (Aralia) Fatsiya (Araliaceae)

japonica (Aralia sieboldii)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 AB

afh
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Kore, Japonya. Dik gövdeli, dallı, bol sürgün veren, herdem yeşil ağaç. Yapraklar: palmiye 
yaprağı şeklinde, 30 cm’e kadar, mızrak biçimli 7-9 loblu, uzun saplarda, parlak koyu yeşil renkli. 
Ekim’den Ocak’a yapraklardan çıkan demetlerde krem beyaz renkli, yuvarlak çiçekler. Meyveler: 
küçük, siyah, küremsi. Verimli ve geçirgen toprak sever. Saksı ve çiçekliklerde yetiştirmesi en “kolay” 
bitkilerden biridir. Apartman dairelerinde yetiştirmeye karşı dirençlidir.

 Clt.7     16,50
 Clt.10 0,60/0,80   23,00
 Clt.18 0,80/1,00   28,00
 Clt.30 1,00/1,25   70,00
 Clt.35 1,25/1,50   84,00
 LV9 0,60/0,80   24,00
 LV15 0,80/1,00   30,00

japonica 'Spider's Web'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 4 AB
afh

◀ 2 m ▶

Yeşil yaprakları geniş ölçüde krem rengi benekleri sahiptir. Bu Belekler genelde kenarlara doğru 
yoğunlaşırken bazı yapraklar da iç kısımlarda da görülür. Çiçekleri ve meyvesi F.japonica ile aynıdır.

 LV9     29,00
 LV15     36,00

Fatsia japonica ‘Spider’s Web’, yapraklar
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Ficus, İncir (Moraceae)

carica, İncir Ağacı

◀ 
3-

9 m
 ▶ z8A 2 B

abfgr
◀ 4-10 m ▶

Kökeni: Batı Asya, Doğu Akdeniz. Yaprak döken küçük meyve ağacı veya büyük çalı. Çoğu kez 
bahçelerde, büyük çok biçimli, fakat daha çok palmiye yaprağı şekilli, 3-5 yuvarlak loblu, altları 
daha açık tonda, koyu yeşil renkli, yaprakları nedeniyle gölge ağacı ve süs ağacı olarak yetiştirilir. 
Yenilebilir, çok tatlı, çeşidine göre farklı boy ve renkte meyveler. Işığı ve sıcağı sever; gevşek, zengin, 
nemli, geçirgen toprakları tercih eder ama kuraklığa dayanıklıdır ve kireci tolere eder. Tuzun direkt 
etkisinden korunduğu sürece deniz iklimine karşı dirençlidir.

BIFER VE UNIFER INCIRLER
Elverişli iklim ve yer koşullarında birçok incir varyetesi 2 defa ürün verebilir. İlki Haziran-Temmuz 
ikincisi Ağustos-Eylül. İlk dönemin meyveleri “çiçekçik” olarak adlandırılır. Yılda 2 defa ürün veren 
varyeteler bifer, sadece 1 defa ürün veren varyeteler ise unifer olarak tanımlanır.

FICUS CARICA - MEVCUT ÇEŞITLERI:

'Breva'
Uniferdir. Meyve özü kırmızı kabuğu mor uzun meyve formu. Erken meyve verir.

‘Brogiotto Bianco’
Uniferdir. Yeşil-sarı kabuk, kırmızı meyve özü, ortalama ağırlığı.

‘Brogiotto Nero’
Bir önceki varyete ile aynı karakteristik özelliklerde olup, tek farkı kabuğunun morumsu renkte 
olmasıdır.

‘Brown Turkey’
Biferdir. Kahverengi-mor kabuklu, meyve özü yoğun pembe, ovidial formlu meyveler, ortalama 40-
50 gr. ağırlığındadır. İyi gelişen, oldukça verimli, soğuğa dayanklı olması özellikleri sebebiyle; saksı 
içinde yetiştirilmeye oldukça uygundur.

'Brunswick'
Biferdir. Orta boyda incirler bronz kırmızısı kabukta ve klasik silindir formundadır. Büyük çiçekleri 
haziranda verirken meyveleri ağustos sonunda olgunlaşır.

'Cuello de Dama Blanco'
İspanya kökenli unifer bir türdür. Beyaz meyvesi orta büyüklüktedir ve eylül ayında olgunlaşır.

‘De Dalmatie’
Biferdir. Büyük (120-150 gr.), armut şekilli, yeşil kabuklu, kırmızı renkli meyve özlü, bronz meyveler. 
‘Brown Turkey’ gibi zor bulunur, oldukça verimli, soğuğa en dayanıklı varyeteler arasında yer alır. 
Saksı içinde yetiştirilebilir.

‘Del Portogallo’
Biferdir. Genellikle, bozuk formlu, yeşil-sarı renkli çatlak kabukludur ve büyük çiçeçikler üretir.

'Dottato'
Uniferdir. Yeşil kabuklu, meyve özü açık pembe renkli, orta boylu meyveler üretir.

Ficus carica 'Brown Turkey', yarım gövde, Clt.25

Ficus carica 'Brogiotto Bianco', mini gövde, Clt.10

Ficus carica, yarım gövde, Clt.35
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Ficus

Ficus carica ‘Brogiotto Nero’

Ficus carica ‘De Dalmatie’

Ficus carica ‘Dottato’

Ficus carica ‘Noire de Caromb’

Ficus carica ‘Madeleine Des Deux Saisons’

'Fiorone Bianco'
Uniferdir. Büyük boyda meyvelerinin kabukları soluk yeşil içi ise turuncu ile altın sarısı rengi 
arasında kalan kehribar renginde olup güzel kokulu ve çok tatlıdır. Haziran sonunda meyveleri 
olgunlaşır.

‘Gentile’
Biferdir. Yeşil kabuklu, meyve özü pembemsi, oldukça büyük, erken gelişen meyveler üretir.

‘Grise de Saint-Jean’
Biferdir. Meyveleri gri renkli, armut formlu. Meyve özü pembe.

‘Ice Crystal’
Uniferdir. Çentikli yapraklarıyla dikkat çeken yeni varyete. Meyveler koyu kırmızı. Meyve özü tatlı 
ve pembemsi renkte.

'Little Miss Figgy'
Bodur tür (boyu 1 m'yi geçmeyen), çok verimli, saksıda iyi yetişir ve mükemmel bir balkon bitkisidir. 
Bordo-kırmızı kabuklu, büyük, tatlı meyve.

‘Longue d’Août’
Türk kökenli bifer bir türdür. Siyah gri yeşil büyük ölçüde meyvesi uzun bir forma sahiptir.

‘Madeleine Des Deux Saisons’
Biferdir. Yeşil-gri, beyaz meyve özü ekstra kaliteli, büyük meyveler; erken gelişir.

‘Noire De Caromb’
Biferdir. Morumsu renkli kabuklu, meyve özü kırmızı renkli, orta büyüklükte (60-70 gr.) armut 
formlu meyveler.

'Osborn Prolific'®
Yılda bir defa ürün veren bir türdür. Meyvesi orta boyda,kabuğu kahverengi dibi sarıdır. Meyve özü 
pembe ve tatlıdır. Temmuz sonunda olgunlaşır.

‘Panachée’
Uniferdir. Dalları ve yeşil-sarı alacalı meyveleri ile karakteristiktir. Yulvarlak, çok tatlı, orta boy 
meyveler.

'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
Uniferdir. Çok iri, yuvarlak-uzun, morumsu siyah.

'Ronde de Bordeaux'
Fransız kökenli unifer bir türdür.Siyah renkte meyvesi küçük ölçüdedir. Ağustos ayının ortasından 
itibaren meyveleri olgunlaşır.

‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
Fransız kökenli bifer bir türdür. Siyah-mavi renkte meyvesi büyük ölçüdedir. Ağustos ayından 
itibaren meyvesi olgunlaşır.

'Sucre Vert'
Fransız kökenli unifer bir türdür. Sarı-yeşil renkte meyvesi orta ölçüdedir. Meyvesi eylül ayının 
ortasından itibaren olgunlaşır.

'Sucrette'
Bifero. Mükemmel tadı olan küçük yeşil meyveler.

'Tena'
Fransız kökenli bifer bir türdür orta boyda meyvesi sarı yeşil kabukludur. Devasa çiçekleri 
temmuzda, meyvesi ise eylülde olgunlaşır.
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Ficus carica ‘Rouge de Bordeaux’

Ficus carica ‘Panachée’

Ficus carica ‘Verdino’

Ficus carica 'Osborn Prolific'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Turca’
Siyah renkli, yuvarlak formlu, çok tatlı. Biferdir.

‘Verdino’
40-50 gr. ağırlığında, meyve özü yoğun kırmızı, yeşil meyveler. Uniferdir.

'Violette Dauphine'
Yılda iki defa ürün verir. Meyvesiorta boyda, kabuğu morumsu,dibi yeşildir. Meyve özü mükemmel 
kalitededir. Ağustos ve ekim aylarında olgunlaşır.

Ficus carica varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
Mini gövde Clt.5     14,50
 Clt.10     26,00
 Clt.35     70,00
1/4 gövde Clt.15     40,00
1/2 gövde Clt.6     16,50
 Clt.10   6/8 32,00
 Clt.15   8/10 40,00
 Clt.25   8/10 51,00
 Clt.35   10/12 77,00
 Clt.70   16/18 180,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 260,00
Yüksekten dallanan Clt.110   18/20 240,00
 Clt.130   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.350   40/45 500,00

Ficus carica 'Del Portogallo', yarım gövde, Clt.110
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Ficus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

DEKORATİF AMAÇLI HERDEM YEŞİL YAPRAKLI ÇEŞİTLER

australis (F. rubiginosa ‘Australis’)
◀ 

15
-3

0 m
 ▶ z10 3 AB

abfgn
◀ 10-20 m ▶

Kökeni: Endonezya, Avustralya. Herdem yeşil büyük çalı veya ağaç. 15 cm’e kadar uzunluktaki, 
parlak koyu yeşil renkli büyük yapraklarıyla çok dekoratiftir. Yetişkinler yuvarlak, yeşil meyveler 
verir, rossi alla maturazione. İç mekanlarda yetiştirmek için oldukça dirençlidir.

Mini gövde LV9     26,00

repens (F. pumila)

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z8 1 ABC
Tırmanıcı bitki: kapak kulağına bakınız

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Doğu Asya, Vietnam, Çin, Japonya. Herdem yeşil tırmanıcı veya yayılıcı bitki; en pürüzsüz 
duvarlara bile sarılır. Yapraklar başlangıçta çok ufak, ovalden eliptiğe dönüşen formda; yetişkin 
evrede krem beyaz renklidirler, sonra sanki başka bir bitkininmiş gibi görünen daha büyük ve 
neredeyse parlak yeşil yapraklara dönüşürler. Beyaz çiçekleri çekici değildir; meyveleri küçük, yeşil 
renklidir ve yenilebilir değildirler. Tamamen gölgeli yerler için uygundur, iç mekanda da yetişebilir.

 Clt.3     11,00

retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z10 3 AB
bfn

◀ 0,60-0,80 m ▶

Mensei Güneydoğu Asya, kendine has eski, heybetli, budaklı bir gövdeye sahip, kendine özgü bir 
görünüm ve güçlü dalları olan büyük bir ağaç haline gelir. Yetiştiriciliğinde çok küçük boyutlara 
sahiptir ve çoğunlukla güzel yeşil, parlak, balmulu yaprakları ve güzel damarlarıyla sarı-beyazımsı 
kabuklarla süslenmiş, bonsai oluşturmak için kullanılır. Sağlam kökleri, zorluklarda ve fakir 
topraklarda bile yaşamalarını sağlar.

Yüksekten dallanan Clt.130     175,00
Bonsai LCI5     38,00
 LCI35     120,00

Ficus repens, yapraklar

Ficus australis, mini gövde, LV9

Ficus retusa, bonsai, LCI5
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Forsythia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Forsythia, Altın Çanağı (Oleaceae)

x intermedia ‘Lynwood’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB

afhikq
◀ 1,50-2 m ▶

Güçlü büyüyen ve kompakt duruşa sahip, yaprak döken çalı. Canlı altın sarısı renkli, birbirine kenetli, 
Mart sonunda çıplak dalların etrafında yaprakların çıkmasından önce dağılan çiçekler. Her türlü 
toprakta yetişir ama kireçli olanları tercih eder.

x intermedia ‘Spectabilis’
Çiçeklenmesinin zenginliği ile çok ilginç yeni bir varyetedir. Açık sarı çiçekler, dalların uzunluğu 
boyunca 3-4’lü gruplar halinde açar ve 4 cm’e varan bir çapa sahiptirler. Her tür toprakta yetişir.

‘Week-end’®, ‘Courtalyn’
Kökeni: INRA - Fransa Milli Ziraî Araştırmalar Enstitüsü. Çok kompakt, dik duruşlu, çok dallı yaprak 
döken çalı. Bol, geç oluşan, altın sarısı renkli çiçeklenme; dallar boyunca, yoğun, çok sayıda çiçek. 
Kireçli olanlar da dahil, her tür toprakta yaşar.

Forsythia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50
1/2 gövde Clt.25     53,00

Fothergilla, Fotergila (Hamamelidaceae)

major (F. monticola)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 1 AB tx
afhq

◀ 2 m ▶

Kökeni: ABD. Oval, üstü koyu yeşil, altı mat yeşil olup sonbaharda sarı, kırmızı veya turuncuyla 
olağanüstü biçimde renklenen yaprakları olan orta boyutlarda yaprak döken çalı. Mart-Nisan’da, 
henüz çıplak olan dallarda, dik başaklarda toplanan hafif kokulu beyaz çiçekler.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.12     28,00

Fraxinus, Dişbudak (Oleaceae)

americana

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginqrs

◀ 15 m ▶

Kökeni: Çok büyük ölçülere ulaştığı (40-45 m) Kuzeydoğu Amerika. Bizde ulaştığı ölçüler aşağıda 
belirtilenlerdir. Geniş, sütun formlu, kül rengi kabuklu; tüy formunda, koyu yeşil renkli, 35 cm 
uzunluğa ulaşabilen, sonbaharda mor ya da sarı gölgelenmeleri olan yapraklara sahip, yaprak 
döken ağaçtır. F. excelsior’dan daha geç büyümeye başlar ve tomurcukları daha açıktır. Nemli ve 
verimli topraklara uygundur. Çok hızlı bir biçimde gölge alanlar yaratmaya uygundur.

Yüksekten dallanan Clt.180   25/30 400,00

Forsythia x intermedia ‘Lynwood’, yarım gövde, Clt.25

Fothergilla major, çiçekler

Fraxinus americana, sonbaharda, yüksekten dallanan Clt.180
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Fraxinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
Başka bir amerikan seleksiyonudur. Tepe tacı oldukça düzenli ve dolgundur. Meyve yapmaz. Yoğun 
sonbahar renkleri, turuncudan mora değişir.

Yüksekten dallanan Clt.450   40/45 800,00

angustifolia (F. oxycarpa)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Güneybatı Avrupa, Kuzey Afrika. Yayık biçimli, düzgün ve gölgeli taçı olan yaprak döken 
ağaç. Pennat, parlak yeşil renkli, 25 cm uzunluğunda ve 13 sivri yaprakçıktan oluşan yapraklar; 
sonbaharda güzel bir altın sarısı renk. Kuru olanlar da dahil, her tür toprağı tolere eder. Kentsel 
kirliliğe karşı dirençlidir. Çok muntazam caddeler için mükemmeldir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 52,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 82,00
 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00
 3xtr.M   25/30 375,00
 Clt.18   6/8 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.55   12/14 110,00

angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’)
Öncekinin Avustralya’da ayırt edilmiş seleksiyonudur. Gür ve hafif yuvarlak tepeli yaprak döken 
ağaç. 25-30 cm uzunluğunda, 4-8 cm boyunda 7-13 dar yaprakçıktan oluşan, sonbaharda mor 
kırmızıya dönüşen koyu yeşil renkli yapraklar. Kuru toprakları F. excelsior’dan da daha iyi tolere 
eder.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30-35   10/12 86,00
 Clt.70-90   14/16 160,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300-350   30/35 530,00
 Clt.450   40/45 800,00
 Clt.750   40/45 850,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, yüksekten dallanan, Clt.30

Fraxinus angustifolia, yüksekten dallanan, Clt.18
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Fraxinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

excelsior

◀ 
30

 m
 ▶ z4 3 AB

bdgimopr
◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Avrupa, Küçük Asya. Yüksek, oval veya küre şekilli taçı olan, geniş şekilde aralıklı dallı 
yaprak döken görkemli ağaç. Bileşik yaprak formunda, 35 cm’e kadar ulaşabilen, çok sayıda dişli 
yaprakçıktan oluşan, koyu yeşil renkli yaprak. İlkbaharda, yapraklar önce (geç oluşanlar) tüm 
salkımların nodlarında siyahımsı mor renkli çiçekler. Meyveler: sarkık sık demetlerde toplanan tek 
kanatlı tohumlar. Tüm topraklarda yaşar fakat verimli, nemli ve derin olanlarda daha güçlü gelişir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 86,00
 Clt.70   14/16 160,00

excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)
◀ 

15
-1

8 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 10-15 m ▶

Oldukça hızlı büyüyen, merkesden çıkan geniş bir konik eksen oluşturur ve genç bitkilerde dahi bu 
simetrik ve yoğun taç yapısına sahipken ilerleyen yaşlarda da bu formunu korur. Yapraklar opak, 
koyu yeşildir ve sonbaharda nadiren renk değiştirir. Yollar ve caddeler için harikadır veya parklarda 
soliter olarakta kullanılır. Verimli ve oldukça nemli toprakları tercih eder. Güçlü rüzgarlardan 
etkilenmez.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Atlas’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgimnrs

◀ 8-12 m ▶

1950’de Hollanda’da selekte edilmiş bir erkek (meyve vermeyen) kültivardır. Boyuna ve enine daha 
sınırlı gelişir. Yapraklar 10 gün daha geç formlanır ve daha koyu yeşil renklidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Jaspidea’

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

1802 yılında Fransa’da seçilen varyetedir; uzun dallarının, çoğunlukla yeşil çizgili altın rengi ile 
“görünen” geniş piramit bir taç oluşturur. Mevsimler doğrultusunda yapraklarının farklı tonlarıyla 
ilgi çekicidirler: ilk oluştuklarında sarı, hemen sonra sarı yeşil, sonbaharda alacalı yoğun sarı. 
Excelsior dişbudak ile aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir.

Çok dallı Clt.750 5,00/5,50   950,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Fraxinus excelsior 'Jaspidea', abidevi ağaç

Fraxinus excelsior 'Altena', yüksekten dallanan, Clt.18
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Fraxinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

excelsior ‘Westhof’s Glorie’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnrs

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Hollanda. Dik gövdeli ve oval, geniş, çok düzenli taçlı, yaprak döken büyük ağaç. Yapraklar: 
F.excelsior’a benzer fakat daha geç oluşurlar. Çiçekler ve meyveler: Az ve nadirdir. Yetiştirme 
ihtiyaçları: F.excelsior gibi.

Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 260,00

ornus

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A tv
agimopqrs

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa, Küçük Asya. Yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı. Kısa gövde ve biraz 
basık kubbeli taç; pürüzsüz ve az ya da çok koyu gri kabuk. Birleşik yaprak formunda, 25 cm’e kadar 
uzunlukta ve açık renk yeşil renkli çok sayıda yaprakçıktan oluşan yapraklar. Mayıs’ta, çok çekici, 
kokulu, krem beyaz renkli, yoğun terminal salkımlarda toplanan çiçekler. Meyveler: tek kanatlı 
tohum kümeleri. Kuru, karbonatlı ve bazik toprakları çok sever.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 145,00
 3xtr.M   16/18 195,00
 3xtr.M   18/20 245,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   20/25 350,00
 Clt.240   25/30 400,00

ornus ‘Louisa Lady’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB
agimopqrs

◀ 5-7 m ▶

Türünün tipolojisine nazaran, daha düzgün tepe tacı yapan varyetedir. İyi dallanma özelliğine 
sahip, çok kompakt ovidial form. Olağanüstü çiçeklenmesi ve hava kirliliğine dayanıklılığı ile dikkat 
çekicidir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, yapraklar

Fraxinus ornus, yüksekten dallanan, Clt.130

Fraxinus excel.'Westhof's Gloire', yüksekten dallanan, Clt.130
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Fraxinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

ornus ‘Meczek’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7A 2 A

aors
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Macaristan. Doğal olarak yuvarlak ve kompakt tepe tacı oluşturan F.ornus seleksiyonu. 
Yapraklar ve çiçekler. F.ornus gibi.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 65,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   25/30 430,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 8-10 m ▶

Kökeni: ABD. Meyve üretmeyen, erkek seleksiyondur. Gençlik yıllarında ince olarak gelişen tepe 
tacı, olgunlaştıkça genişler. 25cm.’e kadar uzayabilen, 7-9 yaprakçığın oluşturduğu, yeşil renkli 
bileşik yapraklar; sonbaharda turuncu ya da tuğla kırmızı renk alır. Diğer varyetelere göre daha 
geç yapraklanır ancak sonbaharda, diğerlerine göre en az 1 hafta yaprak döker. Özel bir toprak 
istekleri yoktur.

Yüksekten dallanan Clt.500   50/60 780,00
 Clt.750   40/45 1150,00

Fraxinus pennsylvan. ‘Cimmzam’, yüksekten dallanan, Clt.500

Fraxinus ornus 'Meczek', yüksekten dallanan, Clt.180
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Gardenia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pennsylvanica ‘Summit’
Piramit şeklinde ve sağlam orta aksa sahip erkek Kultivar. Her biri oblanceolat olan 7-9 veya bazen 
5 yapraktan oluşan uzun yeşil imparipinnat yapraklar dökülmeden önce Sonbaharda sarı renk olur.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.350   35/40 520,00
 Clt.750   45/50 1150,00

pennsylvanica ‘Zundert’

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bghinpr

◀ 4-8 m ▶

Gençken dar oval ve olgunlaştıkça daha geniş şekil alan dik taçlı hızlı büyüyen Kultivar. 30 cm 
uzunluğuna ulaşan imparipennat yaprakları önce yeşil Sonbaharda ise sarıdır.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 86,00

velutina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: ABD. İnce dalları ve açık kahverengi kabuğu ile genişleyen bir geşişime sahip yaprak döken 
ağaç.İmparipinnat formlu yaklaşık 15 cm uzunluğunda 3 ila 7 arası sivri uçlu yapraktan oluşan, 
sonbaharda sararan sıklıkla yeşil-gri renkte yapraklara sahiptir. Çok kuru topraklara tolerans 
göstermez ve nehir kıyılarında iyi büyür.

Yüksekten dallanan Clt.230   25/30 400,00

Gardenia, Gardenya (Rubiaceae)

augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 1 B tx
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Çin. Oldukça değişken formlu, herdem yeşil muhteşem çalı. Mızrak biçimli, eliptik, 7 cm 
uzunluk ve 5 cm genişlikte, parlak koyu yeşil yapraklar. Büyük, katmerli, tek başına gelişen, 8 cm 
genişliğinde çiçekler; etli bembeyaz taçyaprakları vardır, çok kokuludurlar ve Haziran’dan Kasım’a 
birbirini takip edecek şekilde süreklidirler. Asitli veya nötr toprakları sever. İklimin ılıman ve nemli 
olduğu yerlerde, çok güzel gelişir. Dış mekanda sorunsuz yetiştirilebilir.

jasminoides ‘Kleim’s Hardy’
Yalınkat, nispeten küçük, geç ilkbaharda açıp bütün yaz bitki üzerinde kalan çiçekler. Önceki ile aynı 
yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir ama soğuğa daha dayanıklıdır.

Gardenia augusta ve jasminoides 'Kleim's Hardy':- ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     15,00
 Clt.5     19,00
 Clt.10     23,00
 Clt.15     34,00

Fraxinus velutina, yüksekten dallanan, Clt.230

Gardenia augusta, çalı, Clt.5

Gardenia augusta, çiçek

Fraxinus (devam) 
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Gaura
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Gaura (Onagraceae)

lindheimeri 'Coccinea'

◀ 0
,60

-1,
50

 m
 ▶

z9 2 A
abcfhi

◀ 0,60-0,80 m ▶

Çalı formlu, çok yıllık, geniş ve yaygın formla sahip tür mızrak formlu yapraklarının sardığı çiçek 
saplarından oluşmaktadır. İlkbaharın başından sonbarın sonuna kadar oldukça yoğun sayıda, 
orkideyi hatırlatan minik hembe çiçekler verir. Üretimi kolay, susuzluğa ve soğuğa dayanıklıdır (-20 
°C ‘ye kadar dayanır). İyi drene olmuş, geçirgen toprakları tercih eder.

lindheimeri 'Rosea'
Açık pembe çiçekler.

Gaura - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Ginkgo, Mabet Ağacı (Ginkgoaceae)

biloba

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Dioik ve yaprak döken konifer. Tacı düzensiz biçimde, daha ziyade dar gelişir. Gri, mantara benzeyen 
kabuk, olgunlaştıkça çatlar. Karakteristik, yelpaze formlu orijinal, çok dekoratif yapraklar; ilkbaharda 
açık yeşil, yazın griye yakın daha koyu yeşil renklidirler; sonbaharda turuncu ya da kahverengi 
izler olmaksızın saf bir sarı tonunda, olağanüstü bir renge bürünürler. Yapraklar döküldüklerinde 
bitkinin altında çok hoş altın sarısı bir halı oluştururlar. Cılız çiçekleri, sadece dişi bitkilerde 
olgunlaştıklarında nahoş bir koku yayan etli meyveler izler. Çiçeklenme ve meyve verme, kırk yaş 
gibi, çok yetişkin olanlarda başlar. Çok rustiktir, her tür toprakta yaşar fakat asit ve alkalinli derin 
yüzeylerde daha bereketli ve daha düzenli gelişir.

Alttan dallı ve Clt.10     19,00
_çok dallı Clt.12     23,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 2,00/2,50   66,00
 Clt.35 2,50/3,00   80,00
 Clt.55 3,00/3,50   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   160,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   190,00
 Clt.150 4,00/4,50   270,00
 Clt.230 5,00/5,50   490,00

Gaura lindheimeri 'Coccinea', çiçekler

Gaura lindheimeri ‘Rosea’, çiçekler

Ginkgo biloba, çok dallı, Clt.10
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Ginkgo
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ginkgo biloba - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan 3xtr.M   6/8 37,00
 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 75,00
 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 165,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 3xtr.M   25/30 520,00
 3xtr.M   30/35 620,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
New line Clt.45 3,00/3,50   85,00
 Clt.130 3,00/3,50   260,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

biloba 'Autumn Gold'

◀ 
7-1

5 m
 ▶ z5B 1 AB

ghqs
◀ 6-9 m ▶

'Autumn Gold' yapısı simetrik ve geniş olan tek erkek çeşittir. Sonbaharda yaprakları bir şölene 
dönüşen altın sarı rengini alıyor ve birkaç hafta üzerinde kaldıktan sonra aniden dökülmeye başlıyor 
ve ağacın altında bir halı misali seriliyorlar. Hastalıkla karşı bağışıklık kazanmış ve kuraklığa ve aşırı 
tuza ve hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Minumum budama gerektirir.

Ginkgo biloba, yüksekten dallanan, Clt.130

Ginkgo biloba, ilkbaharda yapraklar

Ginkgo biloba 'Autumn Gold', alttan dallı, Clt.10

Ginkgo biloba, abidevi ağaçlar, sonbaharda
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Ginkgo

Ginkgo biloba, yapraklar

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', alttan dallı, Clt.90
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Ginkgo
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - ölçü ve fiyatları:

Çok dallı Clt.10     28,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Eiffel'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 2-4 m ▶

Sağlam dikey dallara sahip kompakt, yoğun, mükemmel sütun formu ile karakterizedir. Güzel 
yaprakları açık yeşil renktedir, yazın parlak yeşile, sonbaharda altın sarısına dönüşür. Yeni bir türdür 
ve nihai boyutlar henüz belirlenmemiştir, 8-12 m’yi aşmayan bir olgunluğa ulaştığı varsayılmaktadır. 
Hava kirliğini iyi tolere eder, derin ve iyi drene olması ve çok az bakım gerektirmesi koşuluyla 
toprak istekleri açısından da çok zorlayıcı değildir.

Çok dallı Clt.55     145,00
Alttan dallı Clt.18 1,25/1,50   48,00

biloba ‘Fastigiata Blagon’®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 4-8 m ▶

Erkek kültivar olduğu için meyve vermez. Hayran bırakacak biçimde düz yükselen, kısa ve yukarı 
doğru hafif kıvrık dallarla yoğun şekilde kaplanan gövdesi ile tam anlamıyla konik bir duruşa 
sahiptir. Sonradan genişler ve ince bir koniye dönüşür. Yapraklar: Ginkgo biloba gibi.

Alttan dallı Clt.10     28,00
 Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   145,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
 Clt.90 2,50/3,00   210,00
 Clt.230 3,00/3,50   570,00
 Clt.290 3,50/4,00   600,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 85,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30-35   10/12 130,00
 Clt.45   12/14 170,00
 Clt.55   12/14 200,00
 Clt.70   14/16 245,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 580,00
 Clt.240   25/30 720,00
 Clt.450   30/35 850,00
New line Clt.45     110,00

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, alttan dallı, Clt.35

Ginkgo bil. ‘Fastigiata Blagon’, yüksekten dallanan, Clt.130.

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, sonbaharda yapraklar
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Ginkgo

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', alttan dallı, Clt.230

Ginkgo biloba 'Horizontalis', yüksekten dallanan, Clt.110
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Ginkgo
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

biloba ‘Golden Globe’®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Meyve verimi olmayan, erkek kültivar. Düzenli katlar oluşturarak genişleyen dalları ile yoğun 
dallanmaya sahiptir. Tepe tacının yüksekliği oranında genişleme eğilimine de sahiptir. Yapraklar ve 
yetişme ortamı istekleri, türünün tipolojisi gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.150   18/20 350,00

biloba ‘Horizontalis’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 8-12 m ▶

Ginkgo biloba gövdesi üzerine, tepeden aşı yapılarak yetiştirilen bir varyetedir. Dallar, aşı 
noktasından horizontal olarak gelişir ve bitkiye şemsiye silüeti verir. Ancak dallar sarkık formlu 
değilidr. Yapraklar ait olduğu tür gibidir. Küçük bahçeler için idealdir.

Alttan dallı Clt.70 2,50/3,00   130,00
3/4 gövde Clt.70     120,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
 Clt.110-130-180   18/20 290,00
 Clt.130-150-180   20/25 320,00
 Clt.150-180-230   25/30 360,00

biloba ‘Mariken’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 4-6 m ▶

Bodur, kompakt seleksiyon. Ginkgo Biloba gövdesinde kafa kısmında aşılı, yoğun, yuvarlak bir taç 
oluşturur. Yaprakları Ginkgo Biloba gibidir. Küçük bahçeler için uygundur.

Top formlu Clt.30     58,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     57,00
 Clt.30     70,00
3/4 gövde Clt.30     75,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 290,00

Ginkgo biloba ‘Horizontalis’, yüksekten dallanan, Clt.180

Ginkgo biloba ‘Mariken’, mini gövde, LV9

Ginkgo biloba ‘Mariken’, yarım gövde, Clt.30
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Gleditsia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

biloba ‘Princeton Sentry’®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
agoqs

◀ 5 m ▶

Amerika kökenli erkek seleksiyon. En uca kadar dimdik uzanan ana gövdesi ve yukarıya doğru 
kıvrılarak gelişen dal yapısı ile farklılık gösterir. Özellikle ilk yıllarında çok yavaş gelişir. Yaprakları 
ve yetişme ortamı istekleri türü ile aynıdır.

Alttan dallı Clt.150 2,50/3,00   230,00

biloba ‘Saratoga’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Amerika kökenli bir diğer erkek seleksiyon. Oldukça düzgün piramit form alan tepe tacı formu ile 
karakteristiktir. Yaprak ayası farklı ve derin oyuklu.

Alttan dallı Clt.30     100,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Tilt'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 AB

agoqs
◀ 0,80-1 m ▶

Dik gövdesi ve gövdeden çıkan kısa ve yoğun dalları, sıkı ve dik duruşu ile karakterize olup 
‘Fastigiata Blagon’ dan daha dardır. Yaprakları örnek cinsteki gibidir.

Alttan dallı Clt.70 3,00/3,50   140,00

Gleditsia, Gladiçya (Fabaceae) (Leguminosae)

triacanthos

◀ 
20

 - 2
5 m

 ▶

z5B 3ilkyıllarda 2sonrasında A v
bginqs

◀ 8 - 15 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Geniş, yayılan, kışın yapraklarını döktüğünde de dekoratif görünen bir 
tepe tacı yapan yaprak döken ağaç. Dallarda 8 cm’e ve gövdede 20 cm’e kadar uzunlukta korkunç 
diken salkımlarıyla kolayca tanınır. Önce bipennat sonra pennat olan, sonbaharda erkenden sarıya 
bürünen 20-30 açık yeşil zarif yaprakçıktan oluşan genç yapraklar. Mayıs’ta, yeşil renkli ve bu 
nedenle dekoratif açıdan ilgi çekmeyen ve az görünen çiçekler. Bunları izleyen meyveler ise, tam 
aksine çok iyi görünürler ve kışın büyük bölümünde kalırlar: 45 cm’e kadar uzunlukta, çoğu kez 
bükük, ilk göründüklerinde yeşil, sonradan kahverengiye bürünen taneler. Kireçli ve kurak olanlar 
da dahil, her tür toprakta yaşar. Dikenlerinin tehlikesine ve dallarının kırılganlığına rağmen, parklar 
ve caddeler için, ahenkli bir formu daima koruyan, şık bir ağaçtır.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba 'Saratoga', yapraklar

Gleditsia triacanthos, gövde detayı

Ginkgo (devam) 
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Gleditsia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Gleditsia triacanthos - - ölçü ve fiyatları:

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 65,00
 2xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

triacanthos 'Green Glory'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A
ghoqs

◀ 10 m ▶

Orta kısmından merkezi bir gövde gelişimi yapan dikenlerden yoksun çeşit. Diğer çeşitlere göre 
yaprakları daha uzun süre yeşil kalıyor ve sonbaharda daha geç yaprağını döküyor.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00

triacanthos ‘Inermis’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5A 2 A v
bginqs

◀ 5-7 m ▶

Dikensiz bir tür olup, gövdesinin tepeye kadar dik olarak yükselmesi ve lateral dallarının kompakt 
ve hafifçe piramit şeklinde bir taç oluşturması ile ayırt edilir. Yapraklar, çiçekler ve yetiştirme 
ihtiyaçları G. triacanthos gibidir. Meyveleri de aynı olmakla birlikte daha az sayıdadır.

Çalı Clt.110 3,50/4,00   200,00
 Clt.130 4,00/4,50   250,00
Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
 Clt.180   25/30 400,00
New line Clt.130 3,50/4,00   230,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Gleditsia triacanthos 'Inermis', yapraklar

Gleditsia triacanthos 'Inermis', meyveler

Gleditsia triac. ‘Green Glory’, yüksekten dallanan, Clt.130
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Gleditsia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

triacanthos ‘Skyline’

◀ 
15

 m
 ▶ z5A 2 AB

bginqs
◀ 7 m ▶

Glediçyalar arasında en piramidal ve en düzenli duruşa sahip olandır. Dikenli değildir ve meyve 
vermez. Yaprakları parlak yeşildir ve sonbaharda altın sarısı renk alır. Budamalara dayanıklıdır. 
Yetiştirme ihtiyaçları: ana tür gibi.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 65,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
New line Clt.130 3,50/4,00   195,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

triacanthos ‘Sunburst’, dore yapraklı Glediçya

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 1 A v
abginoqs

◀ 6-7 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Glediçyanın dikensiz,yaprak döken başka bir varyetesidir; ilkbaharda 
hem yeni tomurcuklar hem de yapraklarda görünen canlı sarı rengiyle diğerlerinden ayırt edilir; 
bu mevsimde taç uzaktan görüldüğünde zarif bir altın buluta benzer. Başlangıçta seyrek olan 
dallarla hafif piramit, sonradan daha geniş ve kompakt bir form alır. Bizim iklimlerimizde açık yeşil 
olurken, yaz sonuna kadar altın sarısı kalan 24-30 yaprakçıktan oluşan, bileşik yapraklar. Çiçekler 
ve yetiştirme ihtiyaçları G. triacanthos gibi. Meyve vermez.

Alttan dallı Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.35 2,00/2,50   69,00
 Clt.55 2,50/3,00   99,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 195,00
 Clt.130-150   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 350,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', meyveler ve yapraklar

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', yüksekten dallanan, Clt.130

Gleditsia triacanthos 'Skyline', yüksekten dallanan, Clt.130
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Grevillea

Grevillea ‘Robin Gordons’

Grevillea rosmarinifolia

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Grevillea (Proteaceae)
◀ 

çeş
itli

 ▶ z9 2 AB wx
afhr

◀ çeşitli ▶

Avustralya kökenli herdemyeşil çalılar. Deniz etkisine çok dayanıklıdır. Nötr ve 
asidik toprak isterler. Bizim topraklarımızda farklı boylarda çalı formları olarak 
gelişirler. Çok dekoratif yapraklar ve terminal salkımlarda çiçekler.

x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x 
wilsonii "Bon Accord")
İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda pembe-
kırmızı çiçekler. Genç bronz renkli yapraklar.

'Johnsonii'
Çok çiçekli. Kırmızı. İlkbahar.

juniperina
Yayılan formda. Kırmızı-turuncu. Mayıs.

lanigera ‘Mount Tamborita’
Bodur. Pembe-kırmızı. Mart-Mayıs.

'Mason's Hybrid'
Genişleyen, sarı-turuncu. Tüm yıl çiçek verir.

‘Robin Gordons’, Pembemsi kırmızı. 
İlkbahar-yaz.
Pembemsi kırmızı. Yıl boyunca çiçekli.

rosmarinifolia
Güçlü. Kırmızı. İlkbahar-yaz.

Grevillea - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 LV15     38,00

Griselinia (Griseliniaceae)

littoralis

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhkr

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Herdemyeşil çalıdır ancak kökeni olan bölgelerde ağaç formuna da gelişebilir. 
Yuvarlağımsı oval, parlak yeşil, derimsi yapraklar. Denize yakın bölgelerde çit bitkisi olarak 
kullanılır.

littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®
Canlılığı ve son derece kompakt duruşu ile öne çıkan bahçe seçimi. Türün tipik özelliği olan 
tuzluluğa karşı mükemmel direnç göz önüne alındığında, kıyı şeridi boyunca aşılmaz çitler için 
ideal nitelikte. Hep yeşil yapraklar elips şeklindedir, çok parlak koyu yeşildir. Herhangi bir budamayı 
tolere eder ve çok az bakım gerektirir.

Griselinia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,70
 Clt.10     19,00

Griselinia littoralis, çalı, Clt.10
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Gunnera

Gunnera manicata, LV15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)

manicata (G. brasiliensis)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 3 AB
afh

◀ 3-4 m ▶

Güney Brezilya ve Kolombiya bataklıkları kökenlidir. Görsel değere sahip, akuatik ortam 
oluşturmayacak derecede nemi çok seven, dikkat çeken bitki. Güzelliğini, 20 cm’e kadar genişliği 
olan çok büyük, koyu yeşil renkli, böbreğe benzer formda yuvarlak, kenarları keskin dişli, kısa 
dikenlerle kaplı uzun saplardaki yapraklarına borçludur. İlkbahardan itibaren az gösterişli, konik 
sert salkımlarda toplanan, 1 m ve daha uzun, yeşil veya pas kırmızısı çiçekler verir. Nemli, hafif 
toprak sever; bitkiyi kışın, ayak kısmında kuru yaprak örtüsüyle korumak iyi olur. Gölet, çeşme 
kenarları ve su yollarında yetiştirilir.

 Clt.10     23,00
 LV15     38,00

Halesia (Styracaceae)

carolina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
afg

◀ 4-8 m ▶

Güneydoğu Amerika kökenli, büyük çalı ya da ağaçlardır. Geniş duruşlu olup ilkbaharda dallarında 
çan formunda, salkımlarda toplanan ve mügeye benzeyen çok güzel beyaz çiçeklerini; oval formlu, 
uzun ince meyveler izler. Humus bakımından zengin,nemli toprakları tercih eder. Asidik topraklara 
da adapte olabilir.

Çalı Clt.35 1,25/1,50   89,00

Hamamelis (Hamamelidaceae)

◀ 
3- 

4 m
 ▶ z6 1 AB
abfhil

◀ 3 - 4 m ▶

Yaprak döken, sonbaharda canlı sarı, turuncu ya da kırmızıya bürünen, koyu yeşil 
renkli büyük obovat formlu yaprakları olan çalılar veya küçük ağaçlar. Şayet 
mevsim ılımansa, Noel’de bile tomurcukları açar, don ve kar onları şaşırtsa da 
güzel kalan, buruşuk ve kıvrık şerit formlu karakteristik taçyaprakları görünür. 
Çiçeklenme önceki yılın odunlaşmış sürgününde gerçekleşir. Tomurcuklar 
açmadan önce toplanan Hamamelis dalları odaları süsleyip, hoş koku vererek 
saksıda uzun süre dayanırlar. Kuvvetli, besleyici, nötr ya da asitli toprak isterler; 
kuraklığa dayanamazlar.

HAMAMELIS X INTERMEDIA KÜLTIVARLARI

‘Arnold Promise’
Aralık’tan Şubat’a altın sarısı renkli, hafif kokulu sayısız çiçek.

‘Diane’
Öncekinden neredeyse sadece kırmızı olan canlı turuncu rengiyle ayrılır.

Halesia carolina, çiçekler

Hamamelis 'Arnold Promise', çiçekler
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Hardenbergia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Feuerzauber'
Geniş ve dikine gelişim gösterir bir yapıya sahiptir. Çiçek yaprakları mor veya şarap rengidir. 
Çiçekleri hoş kokulu, ortalama erken çiçek açar.

'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
Hızlı gelişen, aldığı yaşla birlikte büyük yuvarlağımsı bir çalıya dönüşür. Yaprakları diğer türlerde 
olduğu gibi, çiçekleri turuncu renkte, hoş kokulu olup çiçek dönemi şubat ve mart aylarıdır.

'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
Dikenli, dik bir fora sahip. Kıvrımlı yaprakları ile kükürt sarısı çiçekler.

‘Westerstede’
Öncekiyle aynı duruş, 6-12 cm’lik oval veya yuvarlak, sonbaharda güzel bir sarıya bürünen açık yeşil 
yapraklar. Açık sarı taçyaprakları ve kahve-kırmızı çanak yaprağı. Geç çiçeklenme.

Hamamelis - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.12     34,00
 Clt.20 0,80/1,00   50,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Hardenbergia (Fabaceae) (Leguminosae)

‘Violacea’

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 2 AB
Tırmanıcı bitki: kapak kulağına bakınız

◀ 1-1,50 m ▶

Menşei: Avustralya. Tırmanıcı veya sarkıcı. Yaprakları ovalden mızrağa dönüşen, yoğun yeşil. Kış 
sonundan yaz başlarına kadar 10-15 cm uzunluğunda sarkık mor çiçek salkımları üretir. Orta 
derecede verimli, nemli fakat iyi drene edilmiş, kireçli olmayan toprak ister.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Hamamelis 'Pallida', çiçekler

Hamamelis 'Westerstede', çiçeklerHardenbergia ‘Violacea’, çiçekler

Hamamelis 'Jelena', çiçekler

Hamamelis (devam) 
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Hedera

Hedera helix, Clt.10

Hedera hibernica Hedera colchica 'Sulphur Heart' Hedera helix 'Oro di Bogliasaco'

Hedera helix Hedera helix 'Elegantissima' Hedera helix 'Sagittifolia'

Hedera algeriensis Hedera alger. ‘Gloire de Marengo’ Hedera colchica ‘Dentata Variegata’

Hedera, Orman Sarmaşığı (Araliaceae)

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z6A 3 ABC w
Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 3-6 m ▶

Not. algeriensis, algeriensis ‘Gloire de Marengo’ ve helix ‘Oro di Bogliasco’ 
çeşitleri, burada bahsedilen diğer türlerden daha az dayanıklıdır. Dayanıklılık 
bölgesi 7B dir.

Tırmanıcı, yayılıcı ya da sarkık formlu, herdem yeşil, toprağa ya da bir desteğe 
tutunmalarını sağlayan kök sistemine sahip bitkiler. Desteğin tepesine 
ulaştıklarında; lobsuz, bütün, oval formlu yapraklarıyla duruşu değişerek, 
çalı formu oluşturarak gelişmeye devam ederler. Sonbaharda sarı renkli, küre 
biçimli çiçekler vererek ‘çiçeklenme’ye başlarlar. Bunları siyah renkli, kuşların 
iştahını kabartan meyveler izler. Sarmaşıklar verimsiz topraklarda, tüm ortam 
koşullarında yaşabilmekle birlikte; yüksekten dallanan bitkiler veya çok 
yakınındaki çalılarla kök rekabetinde güçlüdür. Bununla beraber, derin, kireçli 
ya da hafif asitli ortamlarda çok iyi gelişir. Bulunduğu ortam açısından tam 
güneşte, verimli ve derin topraklarda iseler köklerin derine inmesi gerektiği 
kuralı geçerlidir. Saksıda yetiştirildiklerinde, hiçbir çeşidi çok güneşli ortama 
fazla dayanamaz; hepsi mükemmel bir drenaj, kışın hafif sulama, havadar ve 
aydınlık ortamlar ister; ısıtmalı ortamlarda pek dayanıklı değillerdir. Sarmaşıklar 
hantallaştıklarında, herhangi bir mevsimde budanabilirler.

Hedera helix 'Elegantissima', konik LV6
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Hedera

Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo', Clt.10

Hedera hibernica, Clt.45

algeriensis
Kökeni: Cezayir, Fas. Yeşil yapraklı sarmaşıklar arasında, 16 cm’e kadar uzunluk ve 18 cm’e kadar 
genişlikte, oval-üçgen formlu, üç loblu, parlak koyu yeşil renkli, şarap kırmızısı uzun saplardaki 
büyük yapraklarıyla öne çıkar.

algeriensis ‘Gloire de Marengo’
Kökeni: Cezayir. Alacalı yapraklı sarmaşıklar arasında tam güneşe ve denize karşı en dirençli 
olanıdır. Şarap kırmızısı saplarda, büyük bölümü üç loblu, yeni dallarda 7 cm uzunluk ve genişlikteki 
yapraklar; yaşla birlikte 16 cm’e kadar ulaşırlar; yeşil renkli, ortası gümüş hareli, kenarlar ise geniş 
beyaz-krem renklidir.

helix, Adi Orman Sarmaşığı
Kökeni: Avrupa. Yetiştirdiklerimiz arasında dona, kirliliğe karşı en dirençli tür olup, en iyi yer örtücü 
sarmaşıktır. Orta tonda bir yeşil renkte 3-5 cm’lik yapraklar.

helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
Çok düzgün, üç loblu veya beş loblu, gençken 3-5 cm, sonra 7-8 cm uzunluk ve genişlikte yapraklar; 
ortası gri hareli orta tonda yeşil, geniş gümüşi beyaz bir bölümle kenarlarda çok canlı bir renk. İlk 
yıllarda yavaş ve az filizlenerek büyür.

helix ‘Sagittifolia’
Büyük bölümü beş loblu, diğerleri üç loblu, orta lobu uzunken yan lobları arkaya dönük çoğunlukla 
orta tonda yeşil renkli yapraklar.

hibernica (H. ibernica), İrlanda Orman Sarmaşığı
Sert, beş loblu, gençken 5-7 cm, sonra 15 cm’e kadar uzun; rengi, açık gri-açık yeşil damarların 
geçtiği parlak koyu yeşil. Halen en yaygın olan, yer örtücü olarak çok kullanılan sarmaşıktır.
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Hedera

Hedera colchica 'Sulphur Heart', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Hedera algeriensis, a. 'Gloire de Marengo', helix, h. 'Elegantissima', h. 'Sagittifolia', hibernica - ölçü ve 
fiyatları:

 Clt.3 1,00/1,25   9,50
 Clt.5 1,50/1,75   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 3,00/3,50   65,00
 Clt.35 3,50/4,00   80,00
 Clt.45 4,00/4,50   115,00
 Clt.55 4,00/4,50   120,00
Konik LV6     16,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

colchica ‘Dentata Variegata’
Oval, bütün, nadiren loblu, 10 cm’e kadar uzun, yeşil renkli, ortası gri hareli, kenarlar ise geniş 
beyaz-krem renklidir. Kış donlarına maruz kalan bölgelerde Gloire de Marengo’ya tercih edilir.

colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
16 cm’e kadar uzunluk ve genişlikte, oval formlu ve saptan başlayıp ortaya ve kenarlara doğru hafif 
yayılan krem sarı hareli yeşil rengi olan, çok büyük yapraklar.

helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
Kökeni: İtalya. Üç loblu, kenarlarda yeşil, ortası hafif yayılmış şekilde parlak altın sarısı.

Hedera colchica 'Dentata Variegata', c. 'Sulphur Heart' ve helix 'Oro de Bogliasco' - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   16,00
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   52,00

ÇALI FORMLU HEDERA

helix ‘Arborescens’, sarmal ‘Arborescens’

◀ 
1-

50
-2

 m
 ▶

z6A 2 BC v
fhjl

◀ 1-50-2 m ▶

Yuvarlak ve çok yoğun bir çalılık oluşturan sarmaşık. Yaprakları loblu değildir, 6-8 cm uzunluğunda, 
koyu yeşildir. Yaz sonlarında gösterişli çiçeklenme ve kasım ayından mart ayına kadar güzel siyah 
meyveler.

 Clt.10     18,00
 Clt.20     35,00

Hedera helix ‘Arborescens’, yapraklar
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Heptacodium

Hesperaloe parviflora, LV12

Hedera arborescens, Clt.20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Heptacodium (Caprifoliaceae)

miconioides

◀ 
6-

7 m
 ▶ z5 3 AB v

abgo
◀ 6-7 m ▶

Olgunlaştıkça tepe tacı tam yuvarlak form alan, yaprak döken küçük ağaç. Yaz sonu, sonbahar başı 
gelişen beyaz çiçek başakları; bir aydan sonra petallerini kaybeder sadece canlı kırmızı çiçek tablası 
kalır. Dallar üzerinde salkımlar halinde, kışa kadar kalan renkli çiçek tablaları; diğer birçok ağacın 
çiçekli olmadığı bu döndemde oldukça renkli bir görüntü sunar. Rustiktir, iyi derecede geçirgen 
olması kaydıyla, her türlü toprakta yetişebilir.

Çalı Clt.10     28,00
 Clt.15     48,00
 Clt.90 2,00/2,50   330,00
Yüksekten dallanan Clt.150   18/20 650,00

Hesperaloe (Asparagaceae)

parviflora

◀ 
1 m

 ▶ z8 1 A
abcf

◀ 2 m ▶

Heykel formunda Yucca’ya benzeyen, güçlü ama zarif bir Sukkulent. Dikensiz, kenarlarında ince 
beyaz filamentler, kemerli, grimsi-yeşil, şerit benzeri yeşil yapraklar; bulundukları ortamda geniş 
çalı formunu alırken, kışın bazen kırmızımsı bir renk alır ve sadece olgun bitkiler kısa odunsu bir 
gövde geliştirir. Baharın sonlarında,uzun çiçek saplarından çıkan ve genelde aşağı doğru düşen 
salkımlarından, yoğun ve yatay çizgiler halinde dizilmiş uzun saplarla taşınan, yoğun sarı boğazlı, 
mercan kırmızısı olan çok hoş çan biçimli çiçekleri vardır. Rustik, iyi drene toprağa dikildiğii sürece, 
hem yazın hem de kışın aşırı sıcaklıkları tolere eder, özel bir bakıma ihtiyaç duymaz ve kuraklığa 
dayanıklıdır.

 Clt.10     32,00
 LV12   45,00

Heptacodium miconioides, kadehler 

Hesperaloe parviflora, çiçekler
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Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Diana'

Hibiscus syriacus ‘Hélène’

Hibiscus syriacus ‘Marina’

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Çin ve Hindistan kökenlidir. Hatmi türündendir ve Kıta Avrupasında en yaygın, tamamiyle rustik 
olan tek alt türdür. Yaprak döken, yoğun biçimde dallı, dik, hantal olmayıp küçük alanlara da 
yerleşebilen bir çalıdır. Kolayca orta ya da yüksek gövdeli olarak biçimlendirilebilir. Yapraklar: 
üçgen, oval ya da üç loblu olabildiklerinden, bir çeşit çok biçimlilik göstermektedirler, az ya da 
çok dişli, 10 cm’e kadar uzun, koyu yeşil renklidirler.Çiçekler: Haziran’dan Eylül’e aralıksız olarak, 
o yılın dallarının yaprak aksillerinde görünürler; çan şekilli ve yaklaşık 6 cm genişlikte ve pembe, 
beyaz, kırmızı ya da mavi olabilecek taç yapraklarından oluşurlar, ortaları uzun beyaz stamen ve 
sarı anterlerle koyu kırmızı renklidir. Meyveler: çiçeklenme sonrası tırnak büyüklüğünde kahve-gri 
kapsüller. Kuzey İtalya’da da 1.000 m rakıma kadar olan yerlerde başarılı sonuçlarla yetiştirilir, geç 
evrede, güçlü donlarda zorlanır fakat daima aşağıdan yeniden toparlanmaya başlar. Verimli, hafif 
nemli toprak sever. Çiçekleri üretecek yeni tomurcukların çıkışını desteklemek için Şubat’ta güçlü 
bir budama ister.

VARYETE VE ÇIÇEĞI BASIT:

'Diana'®
Büyük çiçek, saf beyaz.

'Eleonore'
Çiçeğin ortası da dahil olmak üzere saf beyaz renge sahiptir.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Yaz boyunca süren, gösterişli ve uzun ömürlü çiçekler açan, güçlü çalı. Çiçekler, orta kısmından 
morumsu kırmızı renkle vurgulanan güzel bir parlak mavi rengindedir. 

'Hamabo'
Çok çiçeklenme, kenarları bordo, yoğun pembe çiçekler.

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu', çalı, Clt.18
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Hibiscus

Hibiscus syriacus ‘Blue Chiffon’

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Woodbridge 

Hibiscus syriacus 'Totus Albus'

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Çin ve Hindistan kökenlidir. Hatmi türündendir ve Kıta Avrupasında en yaygın, tamamiyle rustik 
olan tek alt türdür. Yaprak döken, yoğun biçimde dallı, dik, hantal olmayıp küçük alanlara da 
yerleşebilen bir çalıdır. Kolayca orta ya da yüksek gövdeli olarak biçimlendirilebilir. Yapraklar: 
üçgen, oval ya da üç loblu olabildiklerinden, bir çeşit çok biçimlilik göstermektedirler, az ya da 
çok dişli, 10 cm’e kadar uzun, koyu yeşil renklidirler.Çiçekler: Haziran’dan Eylül’e aralıksız olarak, 
o yılın dallarının yaprak aksillerinde görünürler; çan şekilli ve yaklaşık 6 cm genişlikte ve pembe, 
beyaz, kırmızı ya da mavi olabilecek taç yapraklarından oluşurlar, ortaları uzun beyaz stamen ve 
sarı anterlerle koyu kırmızı renklidir. Meyveler: çiçeklenme sonrası tırnak büyüklüğünde kahve-gri 
kapsüller. Kuzey İtalya’da da 1.000 m rakıma kadar olan yerlerde başarılı sonuçlarla yetiştirilir, geç 
evrede, güçlü donlarda zorlanır fakat daima aşağıdan yeniden toparlanmaya başlar. Verimli, hafif 
nemli toprak sever. Çiçekleri üretecek yeni tomurcukların çıkışını desteklemek için Şubat’ta güçlü 
bir budama ister.

VARYETE VE ÇIÇEĞI BASIT:

'Diana'®
Büyük çiçek, saf beyaz.

'Eleonore'
Çiçeğin ortası da dahil olmak üzere saf beyaz renge sahiptir.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Yaz boyunca süren, gösterişli ve uzun ömürlü çiçekler açan, güçlü çalı. Çiçekler, orta kısmından 
morumsu kırmızı renkle vurgulanan güzel bir parlak mavi rengindedir. 

'Hamabo'
Çok çiçeklenme, kenarları bordo, yoğun pembe çiçekler.

'Hélène'
Oldukça çok ve uzun süre çiçeklerden tül, çiçekleri dalgalı yapıda, mor bir leke ile beyaz renktedir.

'Marina'
Lila rengi çiçeğinin ortası koyu kırmızı.

'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
Çiçekleri çok büyük, mor ve ortasına doğru kırmızı.

'Pink Giant’®
Çiçekler ortaları yoğun şarap kırmızısı dışları ise canlı pembedir.

'Red Heart'
Çiçekleri beyaz, ortasına doğru kan kırmızısı.

‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
15-18 cm’ye ulaşan ortaları koyu kırmızı dışları ise lavanta pembe kocaman çiçekleri tüm Yaz 
boyunca yeniden yeniden açar. Canlı ve güzel dalları, koyu canlı yeşil yaprakları mevcuttur. Çit ve 
bordürler için idealdir.

'Russian Violet Floru'®
Koyu lila rengi çiçeğin ortasına doğru pembe. Oldukça çok çiçek açar.

'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov.
"Woodbridge" den daha koyu, leylak kırmızısı büyük tek çiçekler, bu tür ile karşılaştırıldığında daha 
güçlü ve daha yoğun çiçeklidir.

'Totus Albus'
Büyük, saf beyaz çiçekler.

'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
Çiçekleri “Oiseau Bleu” benzer fakat daha güçlübir türdü

'Woodbridge'
Çok büyük kırmızı lila renkli çiçeklerinin ortasına doğru rengi şarap kırmızısına dönüşür. Çok çiçek 
verir.

KATMERLI ÇIÇEĞE SAHIP VARYETELER,ÇIFT TOHUMLULAR:

'Ardens'
Yarı-çift, lavanta mavisi çiçekler.

'Blue Chiffon'®
Çiçekleri tohumdan katmerli, lavanta rengi.

'Duc de Brabant'
Güçlü çalı. Büyük çift kırmızımsı-pembe ila morumsu kırmızı çiçek rengi.

'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
Yetiştirilmesi kolay, iyi dallanma yapan güçlü çalı. Ponpon benzeri, beyaz benekli, açık pembe 
renginde büyük iki, tona sahip çift çiçek. Çiçek açtıktan sonra meyve vermez. Çiçekli çit oluşturmakta 
idealdir.

'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
Özellikler bir önceki ile aynı. Çiçekler mor renkte.
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Hibiscus

Hybiscus syriacus 'Lavender Chiffon'

Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon'

Hybiscus syriacus 'Starburst Chiffon'

Hybiscus syriacus 'White Chiffon'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'French Point'® 'Minfren' cov.
Morumsu kırmızı bir merkeze sahip saf beyaz dalgalı yaprakları olan, çok sayıda ve büyük yarı-çift 
çiçekler üretir. Çiçeklenme yaz boyunca yenilenir.

'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
Budama gerektirmeyen, net bir şekilde sütun formlu dar duruşu sayesinde küçük bahçeler, teraslar 
ve balkonlar için mükemmeldir. İlk soğuğa kadar, yaz boyunca, kırmızı merkezli mor, güzel yarı-çift 
çiçekler verir.

'Lavender Chiffon'®
Büyük, tohumdan katmerli çiçekleri lavanta rengi-mavi ortasına doğru kırmızı.

'Magenta Chiffon'®
Katmerli çiçekler, eflatun.

'Pink Chiffon'®
Çiçekleri tohumdan katmerli, kırmızı damarlı, soluk pembe.

‘Purple Ruffles’®
İkişer ikişer, bazen üçer üçer katmanlar halinde üst üste binen canlı kırmızı yapraklara sahip 
çiçekler. Diğer cinslere göre geç açarlar ancak beklemeye değer. Çok rustik ve kolay bakımlı bu cins, 
çiçekli bordürler için çok iyi olup, saksıda da mükemmellerdir.

'Starburst Chiffon'®
Katmerli, oldukça yoğun ve çok güzel, açık pembe renkte çiçekleri, renkte merkezden çıkan daha 
koyu renkte dalgalanmalarla rengini tamamlıyor.

'White Chiffon'®
Çiçekleri tohumdan katmerli, beyaz, ortasına doğru krem rengi.

Hibiscus syriacus varyeteler - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.7     19,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     22,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.35-55 1,50/1,75   75,00
 Clt.70 1,75/2,00   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   130,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     46,00

YÜKSEKTEN DALLANAN HIBISCUS SYRIACUS
Mevcut türler: 'Gandini Santiago', 'Red Heart', 'Diana', 'White Chiffon'

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 200,00
 Clt.180   18/20 330,00



335

Hydrangea

Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Hydrangea, Ortanca (Hydrangeaceae)
Hydrangea cinsi; Ortensie olarak tanımlanan, çalı ya da tırmanıcı formda, 
dünyada en çok tanınan ve satılan karanfil ve güllerle rekabet edebilen türler 
de barındırmaktadır. Yapraklarının güzelliği, uzun dönem çiçekli kalması, 
yetiştirmede çok az bakım istemesi tercih edilme sebepleridir. Ortensie’leri güzel 
tutmak için gerekli tek koşu, bol sudur. Her tür ortam koşulunda yetişebilmekle 
birlikte, bizim bölgemizde özellikle orta ve güneyde, tam güneş alanlara 
konumlandırılmaması önerilir. Yerleştirildikleri konumun haricinde, yüksek nem 
derecesine sahip atmosferik koşullar da en iyi sonuçları almak için önemlidir. 
Sadece İtalya’nın kuzey bölgelerinde, kış döneminde korunmaları uygun olur. Çok 
kireçli olan ve geçirgen olmayan toprakların kesinlikle kullanılmaması gerekir. 
Saksıda yetiştirilmeleri çok kolaydır.

BAHÇE ORTANCASI

macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
Bu türün varyeteleri; herkes tarafından tanınan, hemen hemen her bahçede yer alan, balkonlarda 
veya teraslarda saksıda yetiştirilen “GERÇEK ORTANCALAR” olarak tanımlanabilir. Çok tanınan 
bu bitkiyi anlatmak biraz yersiz olsa da; yaprak döken özellikte, 40cm-1,5m. arasında arasında 
değişen boylara ulaşan, çok sayıda yoğun ve dik çiçek kuruluyla kaplandığını söyleyebiliriz. Çok 
dekoratif, oval formlu, yoğun yeşil renkli, büyük yapraklar. Her çiçek sapının ucunda, pembe ya 
da mavi renkli çiçekçik kitlelerini çevreleyen pembe, mavi, kırmızı, beyaz ya da mor renkli daha 
büyük çiçeklerle, çok geniş ve şemsiye formlu çiçek kurulları oluşturmaktadır. H. macrophylla iki 
kategoriye ayrılabilir: küre formlu çiçek kurulları ve yassı formlu çiçek kurulları ( sadece bu ikinci 
kategoride kokulu çiçekler mevcuttur) H. macrophylla’nın çiçeklenme dönemi Haziran’dan Eylül’e 
kadar. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nden, 'Endless Summer’ olarak adlandırılan ve 
Mayıs’tan Kasım’a, uzun süre çiçekli kalan yeni bir grup gelmiştir.

YUVARLAK ÇIÇEKLI HYDRANGEA MACROPHYLLA KLASIK VARYETELERI:

'Alpenglühen'
Koyu pembe.

'Immaculata'
Saf beyaz.

'Leuchtfeuer'
Yoğun kırmızı.

‘Maman Blue’
Mavi.

‘Maman Rose’
Pembe.

‘Maréchal Foch’
Mavi ve koyu pembe.

'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal 
Purple')
Kireçli toprakta pembeye dönme eğiliminde 
olan, koyu morumsu mavi çiçekler.

'Rosita'
Koyu kırmızı.

‘Soeur Thérèse’
Beyaz.

‘Tivoli’
Mavimsi lila.

‘Zaffiro’
Kırmızı.

Yuvarlak çiçekli Hydrangea macrophylla klasik varyeteleri- ölçü ve fiyatlar:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

 Hydrangea in varietà, çalı, Clt.10

Hydrangea macrophylla 'Maman Rose', çalı, Clt.10
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Hydrangea

Hydrangea macrophylla 'Bela', Clt.20

Hydrangea macrophylla 'Nizza Blue', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

YUVARLAK ÇIÇEKLI HYDRANGEA MACROPHYLLA YENI TÜRLER:

'Bela'®
Çivit mavisi.

BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
Devasa çiçekleri (sadeve asitli topraklarda 
açık mavi rengini alan) solmadan önce yeşil 
tonlamalarda mor renge sahiptir.

'Blue Enchantress'®
Güzel siyahımsı-kırmızı tonlarında dalları, 
solmadan önce yeşil krem tonlarını alan büyük 
mavi çiçeklerini (alkali topraklarda pembeye 
meyilli) taşıyorlar.

‘Candy Heart’®
Büyük pembe kırmızı küre şeklinde çiçeklerden 
oluşmaktadır.

‘Dishinni’®
Muhteşem ve dayanıklı çiçeklere sahip yeni 
kültivarların doğması ile Yaz aylarının en çok 
satanları arasındadır; saksıda da çok güzellerdir. 
Bu sene koleksiyonumuz çok ilginç yenilikler ile 
zenginleştirildi.

'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
Sağlam dik gövdelerin taşıdığı muhteşem mavi 
çiçekler yaz boyunca yenilenir.

'Hot Red'®
Yoğun kırmızı çiçekler.

'Pink Sensation'®
İlk olarak neredeyse beyaz olan çiçekleri hemen 
mercan rengine dönüşür ve olgunlaştığında ise 
şeker pembesi rengini alır.

'Schneeball'®
Saf beyaz.

'Wudu'®
Saf beyaz.

Yuvarlak çiçekli Hydrangea macrophylla yeni türler - ölçü ve fiyatlar:

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

KÜRESEL FORMLU ‘ENDLESS SUMMER’ GRUBU H. MACROPHYLLA ÇEŞİTLERİ:
Hem eski hem yeni dallarında ikinci kez çiçeklenen Hydrangea türünün en iyileri.

'Endless Summer® BloomStar'
Çiçek rengi pembeden mavi- menekşeye.

‘Endless Summer® The Bride’
Pembe hareli, beyaz çiçekler.

Küresel formlu ‘Endless Summer’ grubu Hydrangea macrophylla çeşitleri - ölçü ve fiyatlar: 

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

YASSI ÇİÇEKLİ HYDRANGEA MACROPHYLLA KLASİK VARYETERİ;

‘Blaumeise’
Lila ve mavi.

'Lanarth White'
Beyaz.

‘Nizza Blue’
Yoğun mavi.

‘Nizza Rose’
Yoğun pembe.

'Quadricolor'
Beyaz ve limon sarısı kenar çizgileri olan, güzel 
yeşil yapraklar, alacalı ortancalar arasında en 
güzellerinden biridir. Çiçekleri beyaz açar ve 
olgunlaştığında mavi veya pembeye döner.

'Teller Rotschwanz'
Yıldız şeklinde, şarap kırmızı çiçekleri sterildir.

‘Tricolor’
Beyaz ve pembe kısır çiçeklerle çevrelenen, mavi 
ve beyaz merkezi çiçekler. Beyaz kenarlı büyük 
yapraklar.

Yassi çiçekli Hydrangea macrophylla klasik varyeteri - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’, yapraklar ve çiçekler
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Hydrangea arborescens 'Annabelle', Clt.10

Hydrangea aspera ssp villosa

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

YASSI ÇİÇEKLİ HYDRANGEA MACROPHYLLA YENİ TÜRLERİ

'Frisbee'® PETTICOAT
Kenarları koyu kırmızı solgun 
pembe çiçekler.

'Zorro'® Blue
Merkezi, yalınkat mavi çiçekler.

'Zorro'® Rose
Pembe.

 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
Çiçekleri pembe ya da cezayir menekşesi renginde.

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

ÇALI HYDRANGEA’LAR:

arborescens ‘Annabelle’
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri. Boylu ve geniş gelişen, 1,5-2m., yaprak döken çalı. Büyük, oval 
formlu, yeşil renkli, çok sayıda yapraklar. Mayıs’tan Temmuz’a kadar, beyaz renkli, yuvarlak formlu 
muhteşem çiçekler.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00

aspera subsp. 'Sargentiana'
Yaprağını döken ve dikine gelişim gösteren bir çalıdır. Yaprakları uzun-oval formunda, hafif dişli 
mat yeşil olup yaklaşık 5 ila 10 cm civarında uzunluktadır. Temmuz’dan ekim’ e kadar, mavi mor 
renklerde büyük bereketli birleşik salkımlarının üzerinde mor gölgeli beyaz çiçekler açar. Tek olarak 
bir alana dikilebilir ya da bahçede grup halinde.

 Clt.10     19,00

aspera ssp villosa
Yaprak döken çalı. Yapraklar büyük (10-15 cm) koyu yeşil renkli, oval formlu, kadifemsi dokulu. 
Basık çiçek kurulu geniş 15-20 cm . Merkez fertil çiçekler lila renkliyken, çevreleyen steril çiçekler 
beyaz renkli.

New line Clt.130 1,75/2,00   650,00

serrata 'Preziosa'
Çok dallı kompakt çalı. 8-12 cm’lik oval, ilkbaharda mor, sonradan koyu yeşil renkli döken yapraklar. 
Orta boyda, küre şekilli, aynı bitki üstünde farklı renklerde çiçekler: yumuşak tonda bir pembeden, 
sonbaharda bronz kırmızıya dönen, kırmızı lekeli canlı pembeye; Temmuz’dan Ekim’e kadar kalırlar. 
Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler: bahçe Ortancaları gibi.

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

HYDRANGEA PANICULATA YAZ AYLARININ EN İYİLERİNDEN

paniculata ‘Grandiflora’
Kökeni: Çin, Japonya. Yaprak döken, iri formlu (boy 1,5-2 m.) çalı. Oval formlu, sivri uçlu, yeşil 
renkli yapraklar sonbaharda turuncu renklenir. Temmuz’dan Ağustos sonuna kadar, sonbaharda 
pembe harelenen, beyaz renkli terminal çiçeklerin oluşturduğu uzun çiçek salkımlarının ağırlığı ile 
bükülen çok sayıda dal üretir. Soğuğa çok dayanıklıdır (-35°C).

paniculata ‘Bobo’®
Büyük ve kompakt beyaz çiçekler. Hydrangea paniculata 'Grandiflora', çiçekler
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
Bu iyi dallanmış çalı, beyaz açan ve hızla güzel bir bordo tonunu alana kadar giderek daha koyu 
ve parlak hale gelen kırmızıya dönüşen muhteşem bir çiçeklenme sağlar. Doğal olarak kırmızı ile 
alacalı ve sonbahar renkleri olan güzel bir yapraklanma.

paniculata 'Kyushu'
Yapraklarını döken,oval, yaklaşık 12-15 cm uzunlukta bir önceki türlere göre daha dekoratif 
yapraklara sahiptir. Devasa çiçekleri (35 cm e kadar büyür) birleşik salkımlarda ve krem rengi ve 
hoş kokuludur.

paniculata ‘Limelight’®
Çiçekler önce yeşil, sonra beyaz renklenir.

paniculata 'Little Lime'® Jane
“Limelight” ‘ın bir alt varyetesi oldukça yavaş gelişir. Küçük bahçeler için ideal bir türdür. Kalın çiçek 
sapına sahip tür böylelikle çiçekleriyle sarkmaz.

paniculata ‘Phantom’
Başta beyaz sonra ise pembemsi çok büyük ve çok yoğun çiçek yumakları.

paniculata ‘Pinky Winky’®
Altta pembe üstte beyaz olan, uzun çiçeklenen başaklar.

paniculata 'Polar Bear'®
Sağlam ve dik bitki sapları, ilk açtığında limon yeşili ve sonra saf parlak beyazdan sonbaharda 
soluk pembeye dönüşen çiçeklerinin – türlerinin arasında en büyüğü - çok büyük salkımlarını taşır.

paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
Çok geç çiçeklenmesi ile dikkat çekici. Beyaz brakteler, çiçeklenmenin son dnemlerinde pembelesen 
uçlar

paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
Beyaz açan ve olgunlaştıkça pembe tonları alan çok büyük konik çiçek salkımları. Haziran'dan 
Ekim'e kadar çiçek açar. "Limelight"ın İyileştirilmesi.

paniculata ‘Sundae Fraise’®
Beyaz çiçekler, geçmeden önce kırmızı renk alır.

paniculata ‘Tardiva’
Çok geç saatlerde, yaz sonunda, pembe-mor renge dönüşen beyaz çiçeklerin konik panikollerinde 
çiçek açar. Çok dinç ve son derece rustik.

paniculata ‘Vanille Fraise’®
Haziran-Temmuz’da dökülmeden önce koyu pembe olan beyaz çiçekleri ile, kalın, uzun salkımlar.

Hydrangea paniculata - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     9,50
 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00
1/4 gövde LV12     43,00

Hydrangea paniculata ‘Limelight’, çiçekler

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’, çalı, Clt.20

Hydrangea paniculata 'Little Lime', çalı, Clt.10

Hydrangea paniculata 'Tardiva', çiçekler
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Hydrangea quercifolia 'Alice', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

TIRMANICI HYDRANGEA’LAR:

petiolaris (H. anomala subs. petiolaris)
KOKULU ÇİÇEKLERE SAHİP TIRMANICI ORTANCALAR
Kökeni: Japonya, Tayvan, Kore. Desteklere tutunan açık kökleri olan, kırmızımsı renkli ve pullu 
formlu karakteristik dallarıyla yayılma eğilimli ,yaprak döken çalı. 8-15 cm uzunluk ve 4-8 cm 
genişliğinde, oval-yuvarlak, dişli, alt kısmı daha geniş, açık yeşilden orta tonda yeşile dönen renkli 
yapraklar; sonbaharda güzel sarı renge bürünürler. Mayıs’tan Ağustos’a yassı, yeşilimsi beyaz, 15-
25 cm eninde, hoş kokulu çiçekler. Çok rustiktir, 1.000 m rakıma kadar yaşayabilir.

 Clt.10     28,00
 Clt.18     43,00

SONBAHARDA OLAĞANÜSTÜ RENKLENEN MEŞE YAPRAKLI ORTANCALAR:

quercifolia, meşe yapraklı ortanca
Kökeni: ABD. Sağlam ve odunsu dallı yaprak döken çalı. 20 cm’e kadar uzunluk, 18 cm’e kadar 
genişlikte, oval veya yuvarlak, 3-7 loblu, ince dişli, koyu yeşil, altı grimsi çok güzel yapraklar; 
sonbaharda önce bordo kırmızı, sonrasında, geceleri daha soğukta, turuncu fırça darbeleriyle 
kaplanırlar. Haziran-Temmuz’da 10-15 cm’lik dik salkımlarda, önce beyaz, sonra pembemsi renkli 
küçük çiçekler. Verimli ve nemli toprak sever.

quercifolia 'Alice'
Önceki türe nazaran daha uzun çiçekler.

quercifolia 'Snow Queen'®
Bitki üzerinde uzun süre kalan, çok fazla sayıdaki çiçekleri ile dikkat çeker.

Hydrangea quercifolia, q. 'Alice, q. 'Snow Queen': - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     9,50
 Clt.10     21,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

quercifolia 'Munchkin'®
Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bodur tür (olgunlaştığında yüksekliği ve genişliği 90-120 
cm'yi geçmez). Kompakt, düzenli ve yuvarlak duruşu ile dikkat çekiyor. Sonbaharın başlarında 
soğukta maun kırmızısına dönüşen hoş bir koyu yeşil renkli, kenarları, dişli derin loblu yapraklara 
sahiptir. Gösterişli, konik salkımlarda toplanan çiçekler, yaz sonunda beyazlaşır ve yavaş yavaş 
pembeye dönüşür. Güneşi veya kısmi gölgeyi ve verimli, iyi drene edilmiş, orta derecede nemli 
toprakları tercih eder. Bir önceki yılın dalında çiçek açar, bu nedenle çiçek açtıktan kısa bir süre 
sonra budanmalıdır.

 Clt.10     22,00

Hydrangea petiolaris, çiçekler

Hydrangea quercifolia, çiçekler
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Hypericum, Koyun Kıran (Hypericaceae)

calycinum

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6 2 AB
acdefhj

◀ 0,50-0,60 m ▶

5-10 cm’lik oval, yüreksi formlu, koyu yeşil yaprakları ile herdem yeşil mükemmel yer örtücü. 
Haziran’dan Eylül’e, altın sarısı, 6-7 cm genişliğinde aralıksız çiçekler.

Çalı Clt.3     6,00

‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)
◀ 

1-
1,5

0 m
 ▶

z6B 3 AB v
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: İngiltere. Herdem yeşil veya yarı-herdem yeşil, yuvarlak duruşlu çalı. 4-6 cm’lik oval-
yuvarlak, alt yüzü mavimsi yansımalı, koyu yeşil renkli yapraklar. Haziran’dan Eylül ortasına, sarı-
altın renkli 5 taçyapraklı, turuncu anterli merkezi bir kütleyi belirginleştirerek kadeh şeklinde açan 
çok sayıda çiçek. Drene oldukları ve çok kireçli olmadıkları sürece, her tür toprakta yaşar. Şehir 
havasına dayanıklıdır.

Çalı Clt.3     6,00

Ilex, Çoban Püskülü (Aquifoliaceae)

aquifolium

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzeydoğu Afrika. Dar ve konik taçlı herdem yeşil ağaç veya çalı. Gençken yeşil, 
sonrasında pürüzsüz ve gri kabuk. Yapraklar: 5,5-7,5 cm uzunluğunda, kenarlarda sivri dikenli, üst 
yüzü parlak ve mumlu. Küçük, kokulu, Nisan Mayıs’ta beyazlila renkli (döllenmiş dişi bitkilerde) 
çiçekleri, Eylül’de oluşan ve bazen takip eden yıla kadar kalan, kırmızı renkli, çok dekoratif yemişler 
izler. Rustiktir, soğuğa karşı dirençlidir, budamalara dayanır.

 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
1/2 gövde Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Hypericum calycinum, çiçekler

Hypericum 'Hidcote', çiçekler

Ilex aquifolium, yapraklar ve çilek
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

aquifolium ‘Alaska’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Hollanda. Ilex aquifolium’dan daha düzgün gelişimli, kompakt büyümeli, tam anlamıyla 
piramit biçimli herdem yeşil çalı. Küçük ağaç olarak yetiştirilmesi tavsiye edilir. Yapraklar: sert, 
mızrak biçimli, 3-7 cm uzunluk ve 1-2 cm genişlikte, kenarları oyuklu ve dikenli, üstü parlak koyu 
altı daha açık tonda yeşil renkli. Nisan’da, her bir yaprağın aksillerinde, küçük ve görünür, krem 
beyaz renkli çok sayıda çiçek. Meyveler: her yıl Haziran’dan itibaren canlı kırmızıya bürünen ve Mart 
sonuna kadar kalan sayısız yemiş veren dişi form. Toprak, yetiştirme ihtiyaçları: Ilex aquifolium gibi.

Çalı Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     77,00
Top formlu Clt.90 ø 0,80/0,90   160,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   200,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00

Ilex aquifolium 'Alaska', mini gövde, LV9

Ilex aquifolium 'Alaska', çalı, Clt.18

Ilex aquifolium 'Alaska', yapraklar ve çilekIlex aquifolium ‘Alaska’ üretimlerimiz, top
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium 
‘Argenteovariegata’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 1 AB vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Çoban püskülleri arasında en güzel ve en dekoratif olanıdır. İlk yıllarda daha ziyade düzensiz 
gelişen, bazen konik, bazen yuvarlak, fakat daima yoğun olan herdem yeşil çalı; sonradan uygun 
budamaların da yardımıyla (ki bitki bunlara çok iyi dayanır) enine gelişerek piramit bir form alır. 
Yaklaşık 1m’den aşılanır, en çok beğenilenler arasında olan yuvarlak taçlı küçük ağaçlar yapmak 
mükündür. Ovalden mızrak biçimliye, 8 cm’e kadar uzunluk ve 4 cm’e kadar genişlikte, sert, her iki 
tarafta da 7-9 dikenli diş olan kenarlarda düzensiz biçimde oyuklu yapraklar; biraz geç ilkbaharda 
oluştuklarında, yaygın mor hareleri vardır ve önceden varolanlarla hoş bir kontrast yaratırlar; 
sonradan, beyaz-kreme dönecek düzgün alacalı gümüşi beyaz kenarlı, parlak koyu yeşile bürünürler; 
bazı izole yaprakların yarısı ya da bütünü sarı renklidir. Meyveler: dişi bitkilerde Ilex aquifolium gibi 
çok bol, aynı ve uzun sürelidir. Toprak ve yetiştirme ihtiyaçları: Ilex aquifolium gibi. Kullanım: soliter 
olarak veya gruplar halinde kullanmak, serbest çit oluşturmak için uygundur. Küçük ağaç olarak: 
geometrik bahçelerde, çiçek tarhları ortasına. Saksıda yetiştirildiğinde asma bahçeleri, teraslar, 
verandalar, vb. için en çok kullanılan bitkilerden biridir.

Çalı Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,40/0,60   22,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
Top formlu Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   190,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   230,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.45     130,00
 Clt.55     140,00
Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 450,00
 Clt.130   18/20 600,00
New line LJ125     220,00
 LCI40     370,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata', çalı, Clt.10

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, yapraklar

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, yarım gövde, Clt.55
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

cornuta ‘Dazzler’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Dik, geniş, kompakt, çok düzgün duruşlu herdem yeşil çalı. Oblong, parlak yeşil, belirgin dikenleri 
olan yapraklar. Her yıl düzenli meyve veren poligam çeşit. Yetişkin dönemde dahi yerden soyulmaz 
ve bu nedenle budama gerektirmeyen çitler için tavsiye edilir.

Çalı Clt.55 1,25/1,50   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   190,00

crenata 'Caroline Upright'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Dik duruşlu ve kompakt, dar formlu. Çok dayanıklı. Genellikle her tür toprağı kabul eder. Yapraklar 
oval, küçük ve dikensiz. Beyaz çiçekleri özelliksiz, akabinde sonbaharda siyah tane meyveler. Her 
tür budamaya gelir.

Çalı Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
Mini gövde LV9     26,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Ilex crenata 'Caroline Upright', çalı, Clt.5

Ilex cornuta ‘Dazzler’, yapraklar ve çilek

Ilex aquifolium 'Argenteomarginatum', mini gövde, LV9
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov

◀ 
1,5

 m
 ▶ z7A 2 ABC

gj
◀ 0,5 m ▶

Bu çok güzel küçük çalı, boyuna, kolonumsu gelişim gösterir, kompakt ve yeşil renkte güçlü 
yaprakları ile tüm yıl yapraklı kalırlar. Saksıda üretim için ideallerdir ve budamaya uygunluğu ile 
şimşire iyi bir alternatiftirler. Aynı zamanda hastalıklara, parazite ve soğuğa oldukça dayanıklı bir 
türdü

Çalı Clt.10     20,00

crenata ‘Convexa’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Japonya, Kore. Geniş duruşlu ve yayılmış dallar; yaşla birlikte düzensizleşir, bazen pitoresk 
bir görünüm alır. Yapraklar: küçük (2-3 cm), ovalden mızrak biçimliye, orta tonda yeşil. Çiçekler: 
Nisan-Mayıs’ta beyaz renkli, çok küçük çiçekli dioik bitki. 6 mm eninde, siyah, parlak, dayanıklı 
meyveler. Verimli, geçirgen, kireçsiz toprak ister. Çok kuru iklimlere uygun değildir. Her türlü 
budamaya dayanıklı olup çitler ve gruplar için çok tavsiye edilir.

Top formlu Clt.20 0,40/0,50   52,00
Konik Clt.10     20,00
Mini gövde LV9     26,00
Spiral LV12     50,00

crenata 'Dark Green'®

◀ 
4 m

 ▶ z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Güzel, küçük yaprakları, oval, parlak, koyu yeşil ile yoğun ve kompakt bir form ile yavaş büyüme, 
yaprağını dökmeyen küçük çalı. Önemsiz küçük beyaz çiçekler, onu cok az süs değeri olan ve kuşlar 
tarafından beğenilen, siyah meyveler takip eder. Sınırlar icin mükemmel ve sık ve geometrik 
budamaya toleranslı bir türdür. Verimli ve iyi drene toprakları tercih eder.

Çalı Clt.35     75,00
Top formlu Clt.20 ø 0,40/0,45   52,00

crenata ‘Fastigiata’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
acfhi

◀ 1-1,20 m ▶

Gövdeye yapışık, dik uzun dallarının yarattığı sütun formuyla karakteristik, herdem yeşil çalı. Oval-
mızrak biçimli, 1,5-2,5 cm uzunluk ve 1 cm genişliğinde, dışbükey sınırlı, Buxus’unkilere çok benzer, 
üstü koyu yeşil, altı daha açık tonda yapraklar. Toprak: Ilex crenata ‘Convexa’ gibi.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15 0,60/0,80   27,00

Ilex crenata 'Chat'O', çalı, Clt.10

Ilex crenata 'Dark Green', top, Clt.20

Ilex crenata 'Fastigiata', çalı, Clt.15
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Ilex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Ilex crenata’lar arasında en yavaş büyüyen, en ufak ve parlak yoğun yeşil yapraklara, en kompakt ve 
boşluksuz duruşa sahip olanıdır.

crenata ‘Golden Gem’
Bir önceki varyete ile aynı duruş ve yetişme ortamı özelliklerine sahiptir. Ulaşabileceği boyutlar 
biraz daha ufaktır. Yaprakları ilkbaharda tam güneş alanlarda bile parlak sarı, akabinde sarı-yeşil.

Ilex crenata 'Glory Gem' ve 'Golden Gem'- ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     6,00
 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.12     20,00
Top formlu Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.30     70,00
 LV9     23,00
Konik Clt.10     23,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     77,00

crenata 'Green Hedge'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Herdem yeşil, çok rustik ve sütun formu gelişim gösteren bir çalı. Küçük parlak yeşil yaprakları, 
kendisine mükemmel bir alternatif olan buxus’a çok benzer, kompakt çitlerin yapılması için son 
derece uygundur. Erken yaz aylarında küçük krem-beyaz çicekler, ardından küçük siyah meyveler. 
İyi drene olması şartıyla, toprak açısından fazla isteği yoktur.

Çalı Clt.35     75,00
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
Top formlu Clt.20     55,00

Ilex crenata ‘Glory Gem’, top, Clt.15

Ilex crenata 'Golden Gem', top, Clt.5

Ilex crenata 'Green Hedge', top, Clt.20
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Ilex

Ilex crenata 'Glory Gem', top, Clt.15

Ilex crenata ‘Kinme’, yarım gövde, Clt.18
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Ilex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

crenata 'Kinme'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Convexa’ya nispeten daha büyük ölçülere ulaşır, yaprakları daha sık, hafif altınımsı çıkar ve hemen 
eşsiz parlak bir yeşile döner. Devasa bonsailer elde etmek için en çok kullanılan (Japonya’da da) 
türdü.

Top formlu Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     55,00
1/2 gövde Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Mini gövde LV9     26,00
Spiral LV9     36,00
 LV14     65,00
 LV18     90,00
Espalyer LVQ18     51,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

crenata 'LUXUS®Globe'

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z7A 1 AB

acfhj
◀ 2-3 m ▶

LUXUS® serisinden ilex ve buxus'un en iyi kaliteli türlerini ile birleşen üç farklı bodur İlex crenata 
türünü içeriyor. LUXUS® Globe kompakt bir gelişime sahip kendiliğinden küresel bir yapıya sahiptir. 
Buxus'a benzer yaprakları, parlak ve düz olup tüm yıl koyu yeşil renklerini korurlar. Hastalıklara 
karşı oldukça dayanıklı olan tür az bakım ve budama gerektirir. Erkek türü meyveye sahip değildir.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     77,00
Top formlu Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 LV9     23,00
Konik Clt.10     23,00
 Clt.15     50,00

crenata 'Patti'O'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Dar bir kolon formunda, yıl boyunca değişmeyen, kalıcı ve koyu yeşil kucuk, parlak yapraklı bir 
turdur. Kucuk boyutlarından dolayı kucuk bahceler icin idealdir, ancak saksı darlığında da iyi buyur. 
Hastalıklara son derece dayanıklıdır.

Çalı Clt.10     20,00

Ilex crenata ‘Kinme’, yapraklar

Ilex crenata 'LUXUS Globe', top, Clt.5

Ilex crenata ‘Kinme’, top, Clt.10
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Ilex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Emerald Colonnade'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z7 2 A

fhl
◀ 1,50-2,50 m ▶

Bu güzel, yeni ve erkek çobanpüskülüvaryetesi, ortalama bir gelişime sahiptir. Doğal gelişimi 
konik olmakla birlikte, güçlügözalıcı, parlak yeşil yaprak yapısı vardır. Her türlübudamaya 
uygun tür, topiarie sanatı bitkiler yaratmak için ideal ama bahçelerde soliter anıt bitki olarak da 
kullanılabilirler.

Çalı Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18     40,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

'Mary Nell' (x 'Mary Nell')

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 2 AB

abfghikl
◀ 1,50-2 m ▶

Oldukça yeni bir Amerikan seçimi, üç türün melezleşmesinin meyvesi - I. cornuta, I. pernyi ve I. 
latifolia - en iyi özelliklerini bir araya getirerek, güzel parlak koyu renkli, konik, yukarı doğru bir 
yapıyla yaprak dökmeyen bir çalı ile sonuçlanır. yeşil yapraklar, çok sağlam ve uyumlu, ayrıca yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır. Nemli fakat iyi drene edilmiş toprakları tercih eder. Çitler için harika.

Çalı Clt.30     62,00

maximowicziana

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6 3 AB
aghkq

◀ 0,50-1 m ▶

Kökeni: Japonya. Çalı veya ağaççık, karakteristik özelliği orta boyda parlak elips-dikdörtgenimsi, 
kenarları oyuklu,uzunluğu 2-5cm genişliği 1-2,5cm olan yapraklarıdır. Küçük siyah, küresel 
meyveleri,7- 8mm çağında, yaprakların altından sonbahar ve kış aylarında çıkıyorlar. Asitli, nemli 
ve drenajı iyi olan element bakımından zengin topraklar tercihidir, yazın kuraklığa dayanıklıdır. 
Özellikle periodik ve sert budama ile orta küçük boy çitler oluşturmakta idealdir.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18-25 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Ilex 'Emerald Colonnade', çalı, Clt.18

Ilex maximowicziana, espalyer, LVQ18

Ilex maximowicziana, çalı, Clt.10
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Ilex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x meserveae 'Heckenfee'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 AB v

abfghkpq
◀ 3-3,50 m ▶

HeckenstarR‘ın feminen şekli, dik gelişen bir formda, taban kısmından dolgun ve bu nedenle çit 
bitkisi oluşturulması için mükemmel bir türdür. Yaprak dökmeyen türün yaprakları neredeyse mavi-
yeşil renkte. mor dallarının üzerinde parlak, ince ve dar ancak keskin değildir. Yetiştirilmesi kolay, 
çok az bakım gerektirir, hafif asitli toprakları tercih eder ve iyi bir kök sistemi geliştirene kadar 
ekimden sonraki ilk iki yıl boyunca nemli tutmak gerekir.

Espalyer LVQ18     51,00

x meserveae ‘Heckenstar’®
Ilex aquifolium ‘Pyramidalis’ ve Ilex x meservae ‘Blue Angel’® ın çaprazlamasından ortaya çıkan 
maskülen form. Çok düzenli sütun form gelişimi. 4 cm e kadar uzun, onduleli kenarları dikenli, 
parlak yeşil renkli, eliptik yapraklar. Oldukça rustiktir.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
New line Clt.55 1,00/1,25   130,00

x meserveae 'Little Rascal'®

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
fh

◀ 0,50-1 m ▶

Küçük ilex soğuğa son derece dayanıklı, yoğun dallı ve kompakt ve yuvarlak yapıya sahiptir. Modern 
peyzaj alanlarında küçük gruplar oluşturmak için idealdir. Güzel parlak yaprakları kış aylarında koyu 
bordo renge dönüşü

Çalı Clt.10     20,00

mutchagara ‘Nellie R. Stevens’

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB

afghikl
◀ 5 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Heredemyeşil, çok hızlı gelişim gösteren çalı türü, düzenli bir büyüme gösterir. Bol çiçeklenme ve 
bol meyve veren bir türdür. Sert, oval-oblong, az dikenli, 8 cm’e kadar uzun, 4 cm’e kadar geniş, koyu 
ve parlak yeşil renkli yapraklar. Çiçekler: küçük fakat çok sayıda ve gösterişli, krem beyaz renkli, 
Mart- Nisan’da yaprakların aksillerinde toplanmış. İri, canlı kırmızı renkli, ilkbahara kadar kalan 
meyveler. Ilex aquifolium ile aynı yetiştirme ihtiyaçları.

Ilex x meserveae 'Heckenfee', yapraklar ve çilek

Ilex x meserveae 'Heckenstar', çalı, Clt.10

Ilex x meserveae ‘Little Rascal’, çalı, Clt.10
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     19,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.25 1,00/1,25   57,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
 Clt.35 1,50/1,75   90,00
 Clt.45 1,75/2,00   105,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
Top formlu Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   730,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.25     85,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.70     160,00
3/4 gövde Clt.55     110,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     290,00

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, çalı, Clt.10

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', yapraklar ve çilek

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', yarım gövde, Clt.18
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Ilex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 85,00
 Clt.30   8/10 135,00
 Clt.35   10/12 190,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.110   16/18 440,00
 Clt.130-150   18/20 560,00
 Clt.150-180   20/25 650,00
 Clt.180   25/30 780,00
 Clt.450   35/40 1900,00
 Clt.525   35/40 2000,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30   8/10 155,00
 Clt.55   12/14 255,00
 Clt.55   14/16 280,00
 Clt.90   16/18 330,00
New line Clt.55     160,00
 Clt.60     170,00
 Clt.70    190,00
 LJ100     300,00
 LJ125     400,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pernyi

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5 2 AB

afhil
◀ 2,5-4 m ▶

Menşei: Orta Batı Çin. Dik bir yapıya sahip yaprak dökmeyen çalı. Koyu yeşil, parlak yapraklar, 2-3 
cm uzunluğunda, çok dikenli (çobanpüsküllerinin en dikenlisi), eşkenar dörtgen veya dörtgen, 
dallara sıkı bir şekilde yapışık. İlkbaharın sonlarında sarımsı çiçekler ve ardından parlak kırmızı 
meyveler verir. Sayısız melez meydana getirmiştir.

Çalı Clt.35     72,00

rotunda RED DOT® 'Minzong'

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: bahçe bitkisi. İyi dallanmış çalı veya küçük ağac, güzel koyu yeşil yaprakları ile sonradan 
oval olan kalp şeklinde yaprakları vardır. Sonbahar-kış aylarında, genc yaştan itibaren, çok parlak 
kırmızı meyvelerini kendi kendine tozlaşarak üreten bir türdür. Soğuk rüzgarlardan etkilenir.

Çalı Clt.10     20,00

Ilex mutch. ‘Nellie R. Stevens’, yüksekten dallanan, Clt.110

Ilex rotunda RED DOT 'Minzong', çalı, Clt.10
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Jacaranda
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Jacaranda (Bignoniaceae)

mimosifolia (J. acutifolia)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 2 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Bolivya, Arjantin. Çok sayıda parlak yeşil renkli yaprakçıktan oluşan, mimozalara benzeyen 
bipennat, güzel yapraklı, yaprak döken ağaç. Tüm ilkbahar boyunca, çıplak dallarda açan mor mavi 
çiçekli piramit salkımları; odunsu, disk biçimli, odunsu tohum zarfları izler.

Yüksekten dallanan Clt.70   16/18 190,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Jasminum, Yasemin (Oleaceae)
Tırmanıcı, sarılıcı, veya dağınık formlu çalı olup bazıları yaprak döken bazıları 
ise çok bilinen ve yaygın olan herdem yeşil türlerdir. Ünleri çiçeklerinin yaydığı 
hoş kokudan ve aşırı dayanıklı olmasalar bile sürekli yenilenmelerinden 
kaynaklanır. İyi bir şekilde yetiştirilebilmeleri için normal bir bahçe toprağına, 
sıcağa ve güneşe ihtiyaçları vardır. Nudiflorum türü dışındaki tüm diğer çeşitler 
kışın sıcaklık sıfırın altına düştüğünde bakıma ihtiyaçları vardır. Saksıda, aktif 
vejetasyon döneminde sıklıkla gübreleme ve sulama talep ederek iyi yetişirler.

Not: Her bir türün, çeşidin ulaşılabileceği yüksekliği ve rustiklik bölgesini 
belirteceğiz.

azoricum
Herdem yeşil. Apikal tepelerde toplanmış yıldız şeklinde beyaz çiçekler. ↑ 5 m, Z 9

grandiflorum, İspanya Yasemini
Yarı tırmanıcı, çalımsı, çitler için de mükemmel. Yaprak döken. Tomurcukken pembe, açıkken beyaz, 
Haziran’dan Ekim’e kesintisiz çiçekli. ↑ 2 m, Z 10

humile (J. italicum)
Herdem yeşil. Tüm yaz boyunca sarı çiçekler. ↑ 3 m, Z 8

mesnyi (J. primolinum)
Herdem yeşil, güçlü. Mart ayından Nisan sonuna veya kış mevsimi ılıman geçmiş ise daha öncesine 
kadar katmerli, kokusuz, altın sarısı çiçekler. ↑ 6 m, Z 8B

nudiflorum, Kış yasemini
Yaprak döken, dallı budaklı. Aralık’tan Nisan’a yapraklar oluşmadan öncesine kadar 6 petalli, altın 
sarısı, çok miktarda çiçek verir. ↑ 6 m, Z 7A

officinale, Adi yasemin
Sarılıcı, yarı herdem yeşil. 2 cm genişliğinde, terminal çiçeklerde toplanmış, Mayıs’dan Ekim’e 
kesintisiz açan beyaz çiçekler. Çok güçlü. ↑ 10 m, Z 8B

polyanthum
Tırmanıcı, yarı herdem yeşil, çok kokulu, erken çiçeklenen. ↑ 10 m, Z 9

sambac, Arap Yasemini
Herdemyeşil, çalı formlu. Çiçekler oldukça büyük, yaz boyunca güzel kokulu. ↑ 2,5 m, Z 10

Jasminum mesnyi, çiçekler

Jacaranda mimosifolia, çiçekler

Jasminum humile, çiçekler

Jasminum sambac, çiçekler
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Jubaea

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Jubaea chilensis, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Jasminum - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 1,25/1,50   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Espalyer LVQ18     51,00

Jubaea (Arecaceae) (Palmae)

chilensis

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 2 A
abfgh

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Şili. Avrupa’da yetiştirilen tüm palmiyeler arasında açık gri renkli en pürüzsüz ve en büyük 
gövdeye sahip olandır. Parlak yeşil renkli, 4-5 m uzunluğunda, pennat herdem yeşil yapraklar. 
Çiçekler: sarkık başaklarda toplanmış pembemsi renkli. Meyveler: hindistancevizinin küçük 
yemişlerine benzeyen canlı sarı renkte yenilebilir bir çekirdeği olan tohumlar içerirler. Oldukça 
verimli, nemli ve iyi drene edilmiş toprak ister.

 Clt.30 0,80/1,00   80,00

Juglans (Juglandaceae)

nigra, Kara Ceviz, Amerikan Cevizi

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 3 AB 
bghn

◀ 8-10 m ▶

Orijin: Kuzey Amerika. Yayık duruşlu yaprak döken büyük ağaç. Kahve-gri veya siyah, pullu, şeritli 
kabuk.11-19 adet, oval-mızrak biçimli, yoğun yeşil yaprakçıklı, almaşık, pennat, uzun yapraklar. Çok 
sert kabuklu küre şeklinde yemişleri izleyen cılıza yakın çiçekler. Yenilebilir. Çok değerli bir tahta 
elde edilir. Kireçli, verimli ve geçirgen toprak ister. Park alanı ve ağaçlandırma için mükemmel.

Yüksekten dallanan Clt.150-180   20/25 320,00

regia, Adi ceviz

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6A 2 AB u
bghn

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Yunanistan, Bosna, Çin. Çok yayık görünümlü, yuvarlak, açık ve aydınlık bir taç oluşturan 
yaprak döken görkemli ağaç. Ağır, dik gövdeli; açık gri renkte gençken pürüzsüz sonradan şeritli ve 
buruşuk kabuk. Çiçekler: erkek olanlar sarı sarkık amentum şeklinde 2 yaşındaki dalların üstünde; 
dişi olanlar ise 1 yaşındaki dalların uç kısmında oluşur. Meyveler: odunsu bir tohum zarı içeren 
ve içinde yenilebilir tohumları olan ve görünüşte küre şeklinde zeytinsi yemiş. Derin olmayan ve 
killi kireçli topraklar dahil her tür normal toprakta yetişir. Çok kuru ve durağan nemden korkar. 
Budamalara dayanıklı değildir.

Juglans regia, yüksekten dallanan, Clt.180

Jasminum (devam) 

Juglans ‘nigra’, meyveler ve yapraklar
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Juglans
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Juglans regia - ölçü ve fiyatları:

Çok dallı Clt.110 3,00/3,50   170,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 350,00

JUGLANS REGIA - AŞILI VARYETELER:

'Chandler'
Erken donlardan etkilenmemek için geç çiçeklenir. İri, oval formlu, kabuğu hafif buruşuk meyveler. 
Polinatöre ihtiyacı vardır.

‘Di Sorrento’
Meyve orta-oval formludur ve açık renk kabuk içindeki kaliteli çekirdeği sarar.

'Franquette'
Fransa’da en çok yetiştirilen, güçlü bir varyetedir. Endüstriyel alanda ve yemiş olarak en çok tercih 
edilen varyetedir. Rustiktir ve geç çiçek açar.

Juglans regia 'Chandler', Di Sorrento', 'Franquette' - ölçü ve fiyatları:

1/2 gövde Clt.15     63,00
 Clt.18     65,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 115,00
 Clt.600   40/50 1600,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Juglans regia, abidevi ağaç

Juglans regia ‘Chandler’, yarım gövde, Clt.18

Juglans regia 'Franquette', yarım gövde, Clt.18
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Juniperus

Juniperus, Ardıç (Cupressaceae)
Ardıçlar, bahçelerde değerlendirilen en dekoratif ve kullanışlı koniferler olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı boy, form, duruş, 
yaprakrengine sahiptirler; çok çeşitli iklim ve toprak koşullarına adaptasyon sağlayabilirler. kireçli topraklar da dahil olmak 
üzere, her tür toprakta iyi sonuçlar vererek yaşarlar. Pratik olmak açısından, ardıçları iki kategoriye ayırdık: İlk grupta; gerek 
yer örtücü olarak gerekse teras ve balkonlarda peyzaj sanatında çok kullanılan, yayılıcı ve yarı-yayılıcı varyeteleri sunacağız. 
Ikinci grupta da dik duruşlu gelişen varyeteleri sunacağız. Her varyete için ulaşacağı en son boyutu belirtiyoruz. (↑ boy ←→ 
çap), iklim zonu (Z)

Çeşitli Juniperus, Clt.20

Çeşitli Juniperus, Clt.10
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Juniperus

Juniperus horizontalis ‘Andorra Compacta’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Schlager’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Blue Pacific’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’, Clt.20

JUNIPERUS: YAYILICI YA DA YARI-YAYILICI VARYETELER

chinensis ‘Blue Alps’
↑ 1,50 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Yukarıya doğru genişleyerek gelişen formda, çalı. Yaprak rengi 
gri-mavi.

chinensis ‘Gold Star’
↑ 2 m ←→ 3 m - Z 5B Sürünücü: Yapraklar altın sarısı.

chinensis ‘Hetzii’
↑ 2 m ←→ 3 m - Z 5B Yukarıya doğru genişleyerek gelişen bir yapıya sahip. Mavi-gumuş rengi 
yapraklar.

communis ‘Green Carpet’
↑ 0,50-0,70 m ←→ 1,50-1,80 m - Z 3 Yer örtücü. Yaprak rengi açık yeşil.

communis ‘Repanda’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 Yer örtücü. Yaprak rengi yeşil, kışın bronza döner.

conferta ‘Blue Pacific’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,50 m - Z 5B Yer örtücü. Yaprak rengi mavi.

conferta ‘Schlager’
↑ 0,10-0,20 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Yer örtücü. Yaprak rengi gri-mavi.

horizontalis ‘Andorra Compacta’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Yarı-yayılıcı. Yaprak rengi gri-yeşil.

horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Yarı-yayılıcı. Yaprak rengi altın sarısı alacalı.

horizontalis ‘Blue Chip’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Yer örtücü. Yaprak rengi açık mavi.

horizontalis 'Ice Blue'®
↑ 0,10-0,20 m – ←→ 1,20-1,50 m - Z 5A. Sarkıcı veya surunucu.Kışın daha yoğun olan maviyeşil 
renktedir.

horizontalis ‘Prince of Wales’
↑ 0,10-0,20 m ←→ 0,80-1 m - Z 5A Yer örtücü. Yaprak rengi zümrüt yeşili.

x media ‘Gold Coast’
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5A Kısa boylu, yarı yayılıcı. Yaprak rengi altın sarısı.

x media ‘Gold Star’
↑ 1 m ←→ 2 m - Z 5A Kısa boylu, yarı yayılıcı. Yaprak rengi sarı.

x media ‘Mint Julep’
↑ 1,50-2 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Yarı dik duruşlu, iri. Yaprak rengi parlak yeşil.

x media ‘Old Gold’
↑ 1-1,20 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Yarı yayılıcı, kompakt. Yaprak rengi altın sarısı.

x media 'Pfitzeriana'
↑ 3 m ←→ 3-4,5 m - Z4 Uçları aşağıya sarkan geniş dallar. Gri-yeşil yapraklar.

x media ‘Pfitzeriana Aurea’
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen formlu. Yaprak rengi canlı sarı.

x media ‘Pfitzeriana Compacta’
↑ 1-1,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Yayılıcı, yoğun, kompakt. Yaprak rengi yeşil.
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Juniperus

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’, Clt.20

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’, Clt.10

Juniperus procumbens ‘Nana’, Clt.20

Juniperus x media 'Old Gold', Clt.20

Juniperus squamata 'Blue Star', Clt.10

Juniperus x media ‘Mint Julep’, Clt.20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x media ‘Pfitzeriana Glauca’
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen formlu, yarı-yayılıcı. Yaprak rengi 
mavimsi.

procumbens ‘Nana’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1,50-2 m - Z 6B Tamamen yayılıcı. Yaprak rengi uçuk yeşil.

sabina 'Rockery Mixed'
↑ 0,5m ←→ 1,00 m - Z 6B Mavi tonlamalarda yeşil yaprakları yayılıcı bir calıdır.

sabina ‘Tamariscifolia’
↑ 0,60-0,80 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Yayılıcı, kompakt. Yaprak rengi yeşil üzeri, mavi yansıma.

squamata ‘Blue Carpet’
↑ 0,40-0,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5B Genişleyen ve kompakt özellikte yer örtücü. Yaprakları yoğun 
gümüşi gri.

squamata ‘Blue Star’
↑ 0,60-1 m ←→ 1-2 m - Z 5B Yayılıcı, yuvarlak formlu. Yaprak rengi parlak mavi.

virginiana ‘Grey Owl’
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5B Çok iri, yarı-yayılıcı. Yaprak rengi mavimsi.

Yayilici ya da yari-yayilici varyeteler Juniperus - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00
 Clt.70     95,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   130,00
New Line Clt.110     210,00
 LCI90     230,00
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Juniperus

Juniperus chinensis ‘Kaizuka', Clt.10

Juniperus chinensis ‘Stricta’, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

JUNIPERUS: DİK DURUŞLU VAYETELER

chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 4 
Koyu yeşil renkli yapraklar. Pitoresk.

 Clt.3     7,00
 Clt.15     35,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.45 2,50/3,00   105,00

chinensis ‘Keteleeri’
↑ 7-10 m ←→ 2 m - Z 4 
Hafif eğik dallarıyla, dar konik duruş. Yaprak rengi koyu yeşil.

 Clt.25 1,50/1,75   68,00

chinensis 'Spartan'
↑ 4,50-6 m ←→ 1,20-1,50 m - Z 4 
Yukarı uzanan dalları natural ve yoğun bir kolon şeklindedir. Dalları yoğun ve simetrik olup 
budamaya ihtiyaç duymaz. Yaprakları koyu yeşil ve parlaktır.

 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   135,00

chinensis ‘Stricta’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Dar, konik form. Yaprak rengi gümüşi mavi.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00

chinensis ‘Stricta Variegata’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Dar, konik, kompakt form. Yapraklar sarı alacalı.

 Clt.10     18,00

communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 3 
Dik, sütun ve sık form. Yaprak rengi mavi hareli gri.

 Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00

Juniperus chinensis 'Spartan', yapraklar ve çilek
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Juniperus

Juniperus virginiana ‘Moonglow’, Clt.35

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Clt.30

Juniperus virginiana 'Blue Arrow', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

communis 'Suecica'
↑ 3,50 - 4 m ←→ 1,50 m - Z 4
Menşei: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya. Dik, sütunlu, kışın bronz tonlar alan koyu yeşil sarımsı 
yapraklı. Küçük alanlar ve kayalık bahçeler için idealdir.

 Clt.10     18,00
 Clt.15     35,00

oxycedrus
↑ 5-10 m ←→ 1,50 m - Z 7 
Genel olarak büklümlü bir gövde ve çalıdan sarkık dallı ağaççık formuna değişebilen bir gelişim 
alışkanlığına sahip ikievcikli ağaç. Kırmızımsı gri veya kırmızımsı-kahverengi, tonlarında kabuk 
gövdeleri, uzunlamasına çizgiler halinde soyulur. Gövdesinin üzerinde düzensiz yerleştirilmiş alttan 
dalları vardır. Parlak yeşil iğne benzeri yapraklar. Kahverengi meyveler 8-15 mm çapındadır.

 Clt.10     18,00

virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
↑ 5-6 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Çok yoğun ve komapkt sütun form. Yaprak rengi gri mavi.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00

virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
↑ 6-7 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Etek kısmı geniş, piramit form. Yaprak rengi keskin mavi.

 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00

virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)
↑ 6-7 m ←→ 1-1,50 m - Z 5A 
Ana gövdeye yakın gelişen sık dallar, sütun form oluşturur. Canlı lacivert yeşil ibreler. Budamaya 
ihtiyaç duymaksızın sütun formunu koruyabilir. Toprak konusunda herhangi bir seçiciliği olmaksızın 
kuru ve kireçli topraklarda dahi yetiştirilebilir. Dar ve ince görünümü sayesinde; mimari, heykel 
ve anıt gibi sanatsal eserler ile birlikte kullanılır. Kuzey bölgelerde Cupressus sempervirens 
‘Pyramidalis’ türüne karşı geçerli bir alternatif teşkil etmektedir.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00
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Juniperus

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

MİNİ GÖVDE FORMUNDA ARDIÇLAR
Mevcut türler: chinensis 'Blue Alps', chinensis 'Gold Star', conferta ‘Blue Pacific’, conferta ‘Schlager’, 
horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Mint Julep', x media ‘Old Gold’, x media 'Pfitzeriana Aurea', 
procumbens 'Nana', sabina 'Rockery Mixed', virginiana 'Grey Owl'.

 LV9   28,00

1/4 GÖVDE VE YARIM GÖVDE FORMUNDA ARDIÇLAR 
Mevcut türler: conferta ‘Blue Pacific’, conferta ‘Schlager’, x media ‘Old Gold’, sabina ‘Tamariscifolia’, 
virginiana ‘Grey Owl’

1/4 gövde Clt.18   50,00
1/2 gövde Clt.18   55,00
 Clt.25   60,00

Juniperus conferta ‘Schlager', mini gövde, LV9

Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', mini gövde, LV9

Çeşitli Juniperus, çeyrek gövde, Clt.18

Juniperus conferta 'Blue Pacific', yarım gövde, Clt.25Juniperus horizontalis 'Prince of Wales', mini gövde, LV9
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Juniperus

 LCI5   48,00 €
 LCI10   60,00 €

 

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Juniperus procumbens 'Nana', bonsai, LCI5

ASYA PONPONLARI VE JUNIPERUS BONSAİLERİ
Mevcut türler: conferta ‘Schlager’, horizontalis ‘Blue Chip’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Old Gold', x media 'Pfitzeriana', x media ‘Pfitzeriana Aurea’, 
x media ‘Pfitzeriana Glauca’, procumbens ‘Nana’, virginiana ‘Grey Owl’. 
            Asya ponponları                                                                               bonsai 

Juniperus x media 'Pfitzeriana', Asya ponponlar, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', Asya ponponlar, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca', Asya ponponlar, Clt.35
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Kalmia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Kalmia (Ericaceae)

latifolia

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5B 1 B x
afghi

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Yoğun, dik herdem yeşil çalı. Eliptik-mızrak formlu, 5-10 cm uzunluğunda, 
parlak, koyu yeşil yapraklar. Çiçekler: Mayıs- Haziran’da önceki yılın sürgünü üzerinde, iri terminal 
salkımlarda toplanır. Yetiştirme ihtiyaçları azdır: kireçsiz toprak, havada iyi bir nemlilik oranı, yarı 
gölge.

Çalı Clt.230 2,00/2,50   720,00
 LV7     45,00

Koelreuteria, Güvey Kandili (Sapindaceae)

paniculata

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Çin, Kore. Yapraklarının şıklığı, muhteşem çiçekleri ve orijinal meyveleri sayesinde hayranlık 
uyandıran, yaprak döken, küçük ağaç. Yoğun yeşil renkten oluşan sonbaharda sarı veya portakal 
renge bürünen 40 cm uzunluğa varan bir çok küçük yapraktan oluşan imparipennat yapraklar. 
Haziran-Temmuz’da canlı sarı renkteki çiçekleri 20-30 cm’lik salkımlarda toplanır. Meyveler: 
çiçeklenmeden sonra ilk başta yeşil daha sonra pembemsi renkte küçük sokak lambalarına benzer. 
Kireçli topraklar dahil her tür toprakta yetişir.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   100,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
Çok dallı Clt.110-150 3,00/3,50   240,00
 Clt.180 3,50/4,00   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   650,00
Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 94,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-230   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300   30/35 470,00
 Clt.300-350   35/40 520,00
 Clt.450   40/45 750,00
 Clt.600   45/50 1000,00
New line Clt.130 3,00/3,50   280,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Kalmia latifolia, çiçekler

Koelreuteria paniculata, yüksekten dallanan, Clt.300

Koelreuteria paniculata, çiçekler
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Laburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

paniculata ‘Coral Sun’®

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 B v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Çeşidinin duruşuna ve botanik özelliklerine sahiptir, aynı şekilde rüstik ve sadedir ancak o kadar 
canlı muhteşem renkler sergiler ki en asil genç akçaağaçlara rekabet gösterir. İlkbahardaki genç 
yaprakları kırmızı pembe, Yaz aylarında açık yeşil olup canlı kırmızı saplarına güzel bir kontrast 
oluştururlar. Sonbaharda yaprakları sararıp dökülmeden önce çok güzel bir portakal rengine 
dönüşürler. Küçük bahçeler için idealdir.

Yüksekten dallanan Clt.130   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 270,00

paniculata ‘Fastigiata’

◀ 
8 m

 ▶ z7A 2 AB v
ahoq

◀ 1,50-2 m ▶

Ait olduğu türün aynı yapraklara,çiçeklere, meyvelere ve yetiştirme ihtiyaçlarına sahip olan, 
fastigiata seleksiyonu. Parklarda, orta ve büyük ölçekli bahçelerde, caddelerde kullanılır.

Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 80,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   20/25 380,00

Laburnum, Sarı Salkım (Fabaceae) (Leguminosae)

anagyroides (L. vulgare)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Zarif, çalılık ve geniş bir yapıya sahip küçük yaprak döken ağaç. Aslen Avrupa kökenli olup 
ülkemizde de yaygındır. Yumuşak kabuklu ve 3 eliptik-ovat y aprakçıktan oluşur, koyu yeşil, parlak, 
üstte tüysüz, altta hafif tüylüdür. Mayıs ayında, uzun sarkık salkımlarda toplanan, leziz kokulu sarı 
çiçekler açar, visteria'yı anımsatır. Çiçekleri uzun koyu renkli kozalar takip eder. Nötr veya hafif 
bazik tercih ederken tüm topraklara uyum sağlayan sade, sağlıklı, iyi drene edilmiş bir bitki.

Çalı 3xtr.M 1,25/1,50   24,00
 3xtr.M 1,50/1,75   33,00
 3xtr.M 1,75/2,00   53,00
 3xtr.M 2,00/2,50   88,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   6/8 33,00
 3xtr.M   8/10 44,00
 Clt.18   6/8 60,00

Koelreuteria paniculata, meyveler

Koelreuteria panic.'Coral Sun', yüksekten dallanan, Clt.130

Koelreuteria (devam) 

Koelreuteria pan. 'Fastigiata', yüksekten dallanan, Clt.110
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Lagerstroemia

Lagerstroemia (Lythraceae)

◀ 
4-

6 m
 ▶

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A x

afghio
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

INDICA, Oya Ağacı
Pürüzsüz odun kısmını ortaya çıkartarak, pul pul dökülen kırmızımsı kahverengi 
kabuklu yaprak döken büyük çalılar veya küçük ağaçlar. Kış mevsiminde, 
çıplakken çok dekoratiftir. Uzun ya da eliptik, 2-7 cm boyundaki yapraklar; 
sonbaharda erguvan kırmızı rengine bürünürler (beyaz çiçekli türleri istisna teşkil 
etmektedir). Çiçekler: çok yoğun, 10 ila 20 cm uzunluğunda ve bütün yaz kalıcı 
olan muhteşem bir çiçeklenmeyi garanti eden terminal salkımlarda toplanırlar. 
Kuzey İtalya dahil yarımadanın her tür ovalık ortamında iyi yetişir, ancak 
bol çiçeklenme yazların sıcak olduğu bölgelerde ve çok nemli atmosferlerde 
gerçekleşir. Verimli, gevşek, iyi drene edilmiş toprakları isterler. İçinde bulunulan 
yılın sürgünü üzerinde çiçeklendiği için, her zaman Şubat ayının ikinci yarısında, 
kısa olacak şekilde budanmalıdır.
Listemize L.indica ve L.faurieri türlerinin karışımından sağlanan iki yeni ve özel 
hibriti dahil ettik. Genel özellikler olarak indicanın karakteristik özelliklerine sahip, 
ama ilave bir Rustik gelişim sağlayan yapısı vardır. Doğru ismi parantez içerisinde 
indica olarak geçer

Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi', yarım gövde, Clt.18

Lagerstroemia indica ‘Bianco Grassi’, çiçekler

Lagerstroemia indica ‘Rosea’, çiçekler
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Lagerstroemia

KLASIK ÇEŞITLERI

'Bianco Grassi'
Saf beyaz.

'Cardinale'
Yoğun mor cicekler.

'Caroline Beauty'
Yakut kırmızısı.

'Coccinea'
Şarap kırmızısı.

'Durant Red'
Kan kırmızısı.

x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
Yaz boyunca fırfırlı yaprakları ve belirgin sarı anterleri olan lavanta pembesi çiçekler. Oval, çok 
simetrik ve düzenli bir taç geliştirir.

'Natchez' (hybrida – indica x fauriei)
Saf beyaz. Gelişimi hafif pendula.

'Nivea'
Beyaz.

'Rosea'
Saf pembe.

'Rosea Grassi'
Koyu pembe. Boyuna gelişim gösterir.

'Rosea Nova'
Yoğun Pembe.

'Rosso Grassi'
Açık kırmızı, "Grassi" çeşidinin soğuğa en dayanıklısı.

'Rubra Magnifica'
Çok parlak açık pembe.

’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
Son derece çok yönlü ve hastalıklara dirençli bir türdür, bu nedenle farklı iklimsel ve çevresel 
durumlar için uygundur. Oldukça sınırlı bir gelişime sahip, yaz aylarında güzel, koyu pembe 
çiceklenme, sonbahar renkleri cok parlak ve yetişkin örneklerde cok dekoratif bir kabuğa sahip 
olurlar.

'Superviolacea'
Mavi ye yakın açık mor.

x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
Koyu pembe, neredeyse kırmızı çiçekler, 3 aydan fazla bir süre boyunca sürekli yenilenen büyük 
kümeler halinde toplanır. Hem çok sıcak hem de çok soğuk bölgelerde yaşayabilen ve çiçek açabilen 
en rustik türlerden biridir (Z6-Z10). Ayrıca içe veya dışa doğru bükülen geniş dalların verdiği güzel 
duruşla da ayırt edilir. Derin çatlaklı kabuğu olan güçlü gövde.

'Violacea Grassi'
Koyu mor, güçlü, boyuna gelişim gösterir.

Lagerstroemia indica 'Durant Red', çiçekler

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica', çiçekler

Lagerstroemia indica 'Sioux', çiçekler

Lagerstroemia indica ‘Caroline Beauty’, çiçekler

Lagerstroemia indica 'Superviolacea', çiçekler
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Lagerstroemia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Klasik çeşitleri Lagerstroemia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.35 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 1,75/2,00  120,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,00/2,50  200,00
 Clt.450 3,50/4,00   1500,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
3/4 gövde Clt.35   8/10 120,00
 Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   18/20 320,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 74,00
 Clt.25   8/10 130,00
 Clt.35   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00
 Clt.110   16/18 490,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.150-180   20/25 850,00
New line Clt.290-350-375    1100,00
 Clt.450     1450,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Lagerstroemia indica 'Dynamite', çalı, Clt.18

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', çalı, Clt.18
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Lagerstroemia

YENİ LAGESTROEMIA TÜRLERİ
Oldukça erken çiçeklenen (haziranda çiçek başlar) daha önce de tanıttığımız türlerden bahsediyoruz. 
Garden center açısından bu türleri değerli kılan en karakteristik özellikleri çok tavsiye edilmeyen 
klimatik özellikleri sahip bölgelerde dahi harikulade çiçeklerini sunmalarıdır (bu bölgelere örnek 
Paris bölgesi).

'Burgundy Cotton'®
Koyu pembe tomurcuklar, çiçek sapları sarı çiçekleri beyaz.

'Double Dynamite’®
Çok güzel çiçek açan Lagerstroemia; İlkbahar yaprakları yoğun mordur ve olgunlaştıkça koyu yeşi-
mora döner. Kiraz kırmızısı muhteşem güzellikte salkımlar halinde açan çiçekleri tüm Yaz boyunca 
yenilenir.

'Double Feature'®
Yakut kırmızısı.

'Dynamite'®
Kan kırmızısı.

'Enduring Summer'® Red
Kırmızı, uzun süre kalıcı ve erken çiçek veren.

'Eveline'® LAGE001
Küçük bahçeler ve ayrıca saksılarda iyi gelişim sağlama özelliğine sahip, teraslar ve balkonlar için 
ideal, sınırlı bir gelişime sahip çok kompakt tür. Fırfırlı yaprakları ile pastel pembesi çiçeklerin 
büyük kümeleri vardır.

'Lilac Grand Sud'®
Lila-mavi çiçeklenme.

'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
Dalların tepesinde eğri büğrü lavanta salkımlarının lavanta pembesi çiçeklerde iri ve yoğun çiçek 
açma. Bütün yaz çiçek açar. Hastalığa en dayanıklı çeşitler arasındadır. Küçük bahçeler ve dar 
sokaklar için ideal olan az bir büyümeye (maksimum 3,5 m) sahiptir.

'Pink Velour'®
Kan pembe.

'Raspberry Sorbet' HOCH631®
Koyu yeşil yapraklarının üzerinde koyu parlak kırmızı çiçekleri, erken ve uzun ömürlüdür.

'Rhapsody in Blue'®
Mor yapraklar üzerinde muhteşem morumsu pembe çiçekler açar.

'Rhapsody in Pink'®
Saf kırmızı.

'Tonto' (hybrida – indica x fauriei)
Eflatun.

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', çiçekler

Lagerstroemia indica 'Double Feature', çiçekler

Lagersotroemia indica 'Dynamite', çiçekler

Lagerstroemia indica 'Nivea', çiçekler

Lagerstroemia indica 'Pink Velour', çiçekler



368

Lagerstroemia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Yeni Lagestroemia türleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     24,00
 Clt.15     38,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   175,00
 Clt.110 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   500,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.15     60,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     96,00
3/4 gövde Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00

'Black Diamond'® Best Red
Lagestoemia’nın hep daha uzun süre kalıcı ve daha yoğun çiçeklere sahip, bizim çeşitliliğimizi 
zenginleştiren türlerini tanıtıyoruz. Bunların arasında tüm hakları sadece bize ait ‘Black Diamond’ 
‘ı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz, ki gerçek bir yeniliğ, temsil ediyor. Lagestroemia’ların 
arasında neredeyse siyaha yakın koyu renk yaprakları ve bu yaprakların arasında ışıldayan, ilkbahar 
sonlarına doğru açan, canlı kırmızı çiçekleri ile eşsiz bir türdür. Ortalama gelişime sahip, 3 metreyi 
geçebilecek bitki nadir bulunur yaklaşık 2 metre genişliğe sahip olabilirler.

Çalı Clt.3     10,00
 Clt.10     26,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     60,00
1/2 gövde Clt.15     70,00
 Clt.30     110,00

'Black Diamond'® Lavender Lace
Pastel tonlarında mor çiçekler, ilk soğuğa kadar sürekli kendini yenileyen, çok sayıda ve neredeyse 
siyah koyu kırmızı yapraklı bu zarif tür sınırlı gelişimi ile ayırt edilir. Diğer türleri ile birlkte veya 
soliter kullanım icin ve ayrıca balkon ve teraslar için bir saksı bitkisi olarak mükemmel bir türdür. 
1/2 gövde Clt.15 55,00

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.15     70,00

Lagerstroemia 'Black Diamond' Best Red, çiçekler

Lagerstroemia indica ‘Coccinea’, çalı, Clt.10

Lagerstroemia 'Black Diamond' Lavender Lace, yapraklar
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Lagerstroemia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE)
Lagerstroemia’nın BLACK SOLITAIRE® grubunun ilkbahardan sonbahara kadar değişmeyen ve 
yaz aylarında güzel fırfırlı çiçek kümeleriyle süslenmiş çok koyu, neredeyse siyah yapraklar ile 
karakterize edilir. Bu çeşidin saf beyaz çiçekleri, yapraklar üzerinde takdire şayan bir şekilde öne 
çıkıyor.

BLACK SOLITAIRE ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK)
Çiçekleri çok güzel yoğun kırmızı rengine sahip BLACK SOLITAIRE®, grubunun bir başka türü.

Lagerstroemia BLACK SOLITAIRE - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10   24,00
 Clt. 15   47,00
1/2 gövde Clt.15     70,00

LAGERSTROEMIA INDICA NANA
“Küçük kız kardeşler” olarak tanımlanan L. nana; aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahip ancak çok 
daha görkemli çiçeklenmeleri ile, bir önceki sayfada bahsedilen çeşitlerin minyatürleridir. Uzun 
süre çiçekli kalacak bordür veya gruplar için uygundur, çok özel bir ihtimam gerektirmez. Saksı ve 
çiçekliklerde kolaylıkla yetiştirilebilirler.

'Berlingot Menthe'
Beyaz kenarlı hoş koyu pembe çiçeklerle dik, kompakt duruş.

'Berry Dazzler'®
Farkedilir bicimde dik gelişim gosteren tur zengin ve fuşya rengi ciceklenmesine harika bir son 
oluşturan koyu mor yapraklara sahiptir.

Lagerstroemia 'Berlingo Menthe' e 'Berry Dazzler' - ölçü ve fiyatları:

1/2 gövde Clt.15     60,00

‘Petite Orchid’
Pembemsi lila.

‘Petite Pink’
Pembe.

‘Petite Red’
Kırmızı.

‘Petite Snow’
Beyaz.

‘Red Imperator’
Kızıl.

'Petite Orchid', 'Petite Pink', 'Petite Red', 'Petite Snow' ve 'Red Imperator' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

 'Lagerstroemia indica nana 'Red Imperator', çiçekler

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Orchid', çiçekler

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Snow', çiçekler
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Lagunaria
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Lagunaria (Malvaceae)

patersonii

◀ 
4-

7 m
 ▶ z11 2 AB

afr
◀ 2-5 m ▶

Kökeni: Avustralya. Kökeni olan ülkede; büyük ölçülere ulaşırken ülkemizde yukarıda verilen 
boyutlara ulaşan dik duruşlu küçük ağaçcık veya çalı. Alt kısmı gümüşi koyu yeşil renkte, oval 
herdem yeşil yapraklar. Tüm yaz mevsimi boyunca Hibiscus türüne benzeyen pembe çiçekler. 
Geçirgen olduğu sürece her tür toprakta yetişir.

Yüksekten dallanan Clt.50   10/12 100,00
 Clt.130   20/25 650,00

Lantana, Ağaç Mine (Verbenaceae)

camara, mine çalısı

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 AB w

acfhjqr
◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Tropikal Asya. Koyu yeşil renkte, oval, sıcak iklimlerde herdem yeşil yapraklı; çok dallı 
geniş çalılar. İlkbaharın son döneminden sonbahara kadar aralıksız olarak değişik renklerde canlı 
çiçeklerle kaplı. Kuru ve kireçli topraklara dayanıklı. Denize karşı dirençlidir. Çok güzel gruplar ve 
çiçekli bordürler oluştururlar. Balkon ve teraslar için çok uygundur. Mevcut renkler: beyaz, sarı, 
morumsu kırmızı, turuncu, sarı, pembe, somon.

Çalı Clt.3     6,50
 LV12     20,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde LV14     38,00

montevidensis (L. sellowiana montevidensis)

◀ 0
,20

-0,
80

 m
 ▶

z10 3 A w
acfhjqr

◀ 0,60-1 m ▶

Kökeni: Güney ve tropikal Amerika. Küçük oval yapraklı, yayılıcı dallara sahip, leylak pembesi 
çiçekli çalı.Daha ziyade güney bölgeler için uygun, yazın kokulu çiçekler verir ve kış mevsiminde 
de çiçeklenmeye devam eder. Saksıda veya balkon bitkisi olarak kullanılmak üzere asılacak tarzda 
saksılarda yetiştirilmeye uyumludur.

montevidensis ‘Alba’
Bir önceki ile tamamen aynıdır, sadece çiçekleri beyazdır.

Lantana montevidensis ve montevidensis 'Alba' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50

 → Lasiandra macrantha = Tibouchina urvilleana

Lagunaria patersonii, çiçekler

Lantana camara, çiçekler

Lantana montevidensis 'Alba', çiçekler
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Laurus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Laurus, Defne (Lauraceae)

nobilis, Akdeniz defnesi
◀ 

5-
15

 m
 ▶ z8B 2 ABC u

abfhklpqr
◀ 5-12 m ▶

Kuzey Asya kökenli, tüm Akdeniz havzası boyunca yaygınlaşmış, yarımadamızda “Lauretum” olarak 
adlandırılan bitkisel bölgenin tipik öğelerinden biridir. Kimi zaman ağaç şeklinde, dik duruşlu; 
kimi zaman dolgun,alttan dallı herdem yeşil büyük çalı. Sert, oblong, mızrak biçimli, kenarlarında 
dalgalı ve her iki uç kısımda inceltilmiş gibi görünen yapraklar. Yapraklar çok dekoratif olmalarının 
ötesinde aromatik olup parfüm, likör ve özellikle de besinlere aroma vermek için çeşitli mutfaklarda 
kullanılırlar. Nisan ayında krem renkli, çok şatafatlı olmayan ve olgunlaşma döneminde siyah 
renkli lekelerin oluştuğu, çok bol olmayan çiçekler. Katı ve tekrarlanan budamalara dayanıklıdır. 
Her türlü şekil verilebilir. Kuru olanlar dahil her türlü toprakta iyi sonuçlar verir; denize ve şehir 
kirliliğine karşı dirençlidir. Bize göre akdeniz kasabasında ve ikliminde her tür boyuttaki serbest 
veya budanmış çit için kesinlikle en uygun olan türdür. Kuzey ülkelerinde de saygın iç mimari 
uygulamalarında ve törenlerde kullanılmak üzere saksıda ve sandıklarda yetiştirilir.

Çalı Clt.3 0,80/1,00   7,50
 Clt.5 1,00/1,25   13,50
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12-15 1,50/1,75   23,00
 Clt.18 1,75/2,00   33,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   72,00
 Clt.50 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   290,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
Top formlu Clt.30 ø 0,50/0,60   60,00
 Clt.90 ø 0,80/0,90   155,00
 Clt.130 ø 1,00/1,25   220,00
Konik Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.90 2,00/2,50   140,00
 Clt.180 3,00/3,25   250,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.18 ø tepe tacı 0,30/0,40   52,00
 Clt.25 ø tepe tacı 0,40/0,45   62,00
 Clt.30 ø tepe tacı 0,40/0,50   66,00
 Clt.35 ø tepe tacı 0,50/0,60   70,00
 Clt.55 ø tepe tacı 0,70/0,80   105,00
Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 185,00
 Clt.90   14/16 250,00
 Clt.90-110   16/18 290,00
 Clt.150   18/20 360,00
 Clt.180   20/25 520,00
New line Clt.525     1200,00
 LCI90     310,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Laurus nobilis, konik, Clt.180

Laurus nobilis, çalı, Clt.30
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Lavandula

Lavandula angustifolia ‘Munstead’, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Lavandula, Lavanta (Lamiaceae)

◀ 
çeş

itli
 ▶ z9 2 A tuv

acdefhijqr
◀ çeşitli ▶

Değişen boylarda (tanımlanmış her bir tür ve çeşit için belirtilecektir) yuvarlak 
form vejetasyonlu iyi dallanmış, dolgun, herdem yeşil ya da yarı-herdem yeşil 
çalılar. Dar, mızrak şekilli yaprakları ve kokulu, bal yapan, uzun çiçek başakları 
vardır. Doğal habitatları güneş alan, kuru yamaçlardır. Budamaya dayanıklıdır.

angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Gerçek Lavanta
Tüm Akdeniz havzasında kendiliğinden yetişir. Dallar ve yapraklar gümüşi tüylerle kaplıdır. 
Nisan’dan Temmuz’a eflatun çiçekler. ↑ m 1-2

angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
Beyaz çiçekler. ↑ m 1-2

angustifolia 'Hidcote'
Gumuş-gri yapraklar ve koyu mor cicekler ile turunun en komkaptıdır. ↑ m 0,40

angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
Kül yeşili yapraklar. Nisan’dan Temmuz’a lila çiçekler. ↑ m 0,45

angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
Yuvarlak gelişim ve sınırlı büyüme ile kompakt varyeta; açık mavi kokulu çiçeklerinin sivri uçlarının 
yükseldiği yaz aylarında, krem rengi kenarları olan, çok parlak gri-yeşil yapraklarını sergiler. 
Yaprakları da kokuludur. ↑m 0,60

dentata
Gümüşümsü gri dişli kenarları ile dar, tüylü yapraklar. Eflatun taç yapraklı, solgun çiçekler. Diğer 
iklimlerde, yaz boyunca çiçeklenir. L. angustifolia’dan daha az dayanıklıdır - soğuk iklimlerde kışın 
korunmalıdırlar. v m 0,60

x intermedia ‘Grosso’
En kompakt çeşit. Gümüşümsü yapraklar, eflatun çiçekler. ↑ m 1-2

stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)
Çok çalımsı ve sık. Kısa, dar, yeşilimsi gri yapraklar. Morumsu eflatun, yoğun, dikdörtgen çiçeklenen, 
büyük leylak renkli taç yaprakları ile sıradışı çiçekler. ↑ m 0,60

Lavandula - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.1,2     3,40
 Clt.2-3     8,00
 Clt.10     17,50
Mini gövde LV9     26,00

Lavandula angustifolia, çiçekler

Lavandula stoechas ssp. peduncolata, çalı, Clt.10
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Leptospermum

Lespedeza thunbergii ‘Edo Shibori’, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Leptospermum (Myrtaceae)

scoparium
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 3 A v
afhlqr

◀ 1,50-2,50 m ▶

Kökeni: Avustralya, Yeni Zelanda. Küçük, güzel ve aromatik yapraklı herdem yeşil çalı. Küçük 
güllerden oluşan bol çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları azdır; kireçli veya asitli ya da güçsüz olsa da iyi 
drene edilmiş bir toprak yeterlidir. Mevcut renkler: beyaz, kırmızı, pembe.

Çalı Clt.10     18,00
Mini gövde LV9     26,00

Lespedeza, Japon Tırfılı (Fabaceae) (Leguminosae)

thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

◀ 1
,20

-2,
50

 m
 ▶

z7A 4 AB
acfh

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin, Japonya. Yere kadar sarkan ve yay formlu, çok dallı, geniş, yarı-odunsu yaprak döken 
çalı. Çiçekler: Ağustos’tan Ekim’e kadar; kelebeğe benzer strüktüre sahip, iki renkli, beyaz ve 
pembe, dalların uzunluğu boyunca aksiller salkımlar halinde olup çiçeklenmenin çok bol olmadığı 
dönemde muhteşem bir etki yaratırlar. Bahçe ortamında her tür normal toprakta yetişirler ve kayalık 
bahçelerde duvarların üzerinden sarkan bitkiler şeklinde ve kırlarda gruplar halinde kullanılır.

Çalı Clt.10     18,00

Leucophyllum (Scrophulariaceae)

frutescens

◀ 
3 m

 ▶ z9 2 A
afhi

◀ 1,20-2,50 m ▶

Kökeni: Meksika, güneybatı Amerika. Gri yaprakları ve ilkbahardaki güzel çiçekleri ile ilginç, 
herdem yeşil çalı veya küçük ağaç. Ilıman veya tropikal iklimlerde açıkta iyi drene edilmiş toprakta 
yetiştirilebilirler.

frutescens ‘Green Cloud’®
Bu cinsin canlı yaprakları arasından büyük mor-eflatun çiçekler açmaktadır. Ait olduğu örnek tipten 
daha rustik ve canlıdır, sıcak ve kurak havalara dayanıklı olup serbest çalılıklar için idealdir.

frutescens 'Silver Green'
Açık mavi renkli çiçekler.

Leucophyllum - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00

Leucophyllum frutescens 'Silver Green', çalı, Clt.10

Leptospermum scoparium, çiçekler
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Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ligustrum, Kurtbağrı (Oleaceae)

delavayanum (L. ionandrum)

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Çok yoğun dallı herdem yeşil çalı. Birbirine zıt konumlu, oval, eliptik, 1 ila 3 cm uzunluğunda, 
sivri, parlak koyu yeşil renkli yapraklar. Mayıs ayında çok kokulu, koçanlar halinde toplanmış beyaz 
çiçekler. Bitki örtüsünün tekrardan oluştuğu dönemin ardından budama yapılmazsa çiçeklenme 
gerçekleşir. Sık ve derin budamaları tolere eder ve bu nedenle topiary bitkilerin elde edilmesinde; 
özellikle yuvarlak dallı, yarım gövdeli, ama aynı zamanda top, koni şeklinde ve diğer topiary 
formlarında kullanılır. Eğer kuvvetli donlara maruz kalırsa yapraklar ilkbaharda tekrar oluşacak 
şekilde kısmen düşebilir. Geçirgen olduğu sürece her tür bahçe toprağında yetişir. Saksıda kolay 
yetişir, günümüzde mağazaların ve restoranların önünde en çok kullanılan türdür.

Çalı Clt.35 1,50/1,75   60,00
Mini gövde Clt.18     36,50
 LV9     28,00
 LV12     32,00
1/4 gövde Clt.15    36,50
 LV12     32,00
1/2 gövde Clt.12     32,00
 Clt.15     36,50
 Clt.18 ø tepe tacı 0,35/0,40   50,00
 Clt.30 ø tepe tacı 0,45/0,50   75,00
 Clt.35 ø tepe tacı 0,50/0,60   85,00
 Clt.45 ø tepe tacı 0,60/0,70   95,00
 Clt.70 ø tepe tacı 0,70/0,80   115,00

Ligustrum delavayanum, yarım gövde, Clt.30

Ligustrum delavayanum, ponponlar, Clt.35



375

Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ligustrum delavayanum - ölçü ve fiyatların devamı:

3/4 gövde Clt.55     105,00
Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 73,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
Top formlu Clt.10     17,50
 Clt.20     46,00
 Clt.25     48,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
3 top Clt.30     80,00
 LV18     70,00
 LV24     78,00
 LV30     85,00
4 top LV24     90,00
 LV30     100,00
Spiral LV9     30,00
Avrupa ve Asya ponponları Clt.30     100,00
 Clt.35     110,00
 Clt.45     130,00
 Clt.60     160,00
 Clt.110     220,00
 Clt.180     350,00
 LV14     52,00
 LV18     70,00
 LV24     85,00
New line LV14     52,00
 LV18     60,00
 LV30     90,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

ibota Musli® 'Muster'

◀ 
2m

 ▶ z6B 2 AB tvw
ghjk

◀ 2,50 m ▶

Kökeni: İsviçre’den bahçecilik alanında özel seçim türdür. Yoğun yapılı ve çalı formundadır. Yaprakları, 
herdemyeşil tohumları, gri-yeşil alacalı olup krema beyazı bir renk ile etrafı çevrelenmiştir, güneşte 
solmaz. Boru biçiminde,demetlerde toplanan, çiçeklerini yaz başında üretir. Bu çiçekleri mavi-siyah 
meyveler takip eder.

Çalı Clt.30 1,50/1,75   52,00

Ligustrum delavayanum, top, Clt.10

Ligustrum delavayanum, spiral, LV9
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Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonicum (L. lucidum), Japon Kurtbağrı

◀ 
3-

8 m
 ▶ z8 3 A tvw

adfghikoqr
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin, Kore. Dik duruşlu, yuvarlak geniş taçlı herdem yeşil küçük ağaç veya büyük 
çalı. Yapraklar: 10 cm’e kadar uzunlukta ve 6 cm’e kadar genişlikte eliptik, yay şekilli, çok sert, 
koyu parlak yeşil renkte çok büyük. Çiçekler: Mayıs sonundan Ağustos’a kadar yaprakları yanları 
kaplayacak şekilde çok miktarda, küçük, krem beyaz, çok kokulu, dik piramit şeklinde uzun 
salkımlarda yoğunlaşmıştır. Meyveler: küçük, yuvarlak, olgunlaşırken donuk siyah renklidir, aylarca 
bitkinin üzerinde kalır. Her türlü toprağa uyum sağlar, tuza, rüzgara ve kirliliğe karşı dirençlidir. 
Şiddetli, tekrar eden budamalara dayanıklıdır ve herdem yeşil çok güzel çitler oluşturur. Ağaççıkken; 
bahçelerde, gölgeli şehir caddelerinde ve denize yakın ortamlarda Pinus Pinea ve Quercus ilex’e 
çok uygun bir alternatif oluşturur.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,75/2,00   47,00
 Clt.45 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   100,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 55,00
 Clt.30-35   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.130-150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.290   30/35 420,00
 Clt.450   35/40 500,00

japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
Kökeni: Japonya, Kore, Çin. Bir önceki gibi dik duruşlu ancak daha küçük boyutlara sahip çeşit. 
Yapraklar aynı formda ve yapıda olup renkleri daha farklı ve neşelidir. Çünkü ilk göründüklerinde 
kenarları açık pembe, yeşildirler; pembe kenarlar daha sonra krem sarıya dönüşür ve bir sonraki 
ilkbahara kadar bu tonda kalır.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   88,00
 Clt.70 1,75/2,00   105,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
 Clt.130 2,00/2,50   210,00
 Clt.150 3,00/3,50   260,00
Mini gövde LV9     28,00
1/4 gövde Clt.18     36,50
1/2 gövde Clt.18     50,00
 Clt.30     75,00

Ligustrum japonicum, çalı, Clt.10

Ligustrum japonicum, çiçekler

Ligustrum japonicum ‘Excelsum Superbum’, çalı, Clt.18
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Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ligustrum japonicum 'Excelsum Superbum' - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 66,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.70   14/16 155,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 285,00
 Clt.180   25/30 380,00
New line Clt.110 1,75/2,00   230,00
 Clt.110 2,00/2,50   260,00
 Clt.375 3,50/4,00   500,00

japonicum 'Korean Dwarf'®

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z6 2 AB v
fjk

◀ 0,50-1,50 m ▶

Yaşla birlikte yuvarlak hale gelen, toplu bir yapıya sahip bodur yaprak dökmeyen çalı. Ovatdan 
ovale, parlak koyu yeşil yapraklar. Haziran ayında açan sayısız krem renginde sarı çiçekler, huni 
şeklinde, hoş kokulu, yapraklara bakan dik salkımlarda toplanmıştır. Esas olarak, budama ile 
sınırlandırılmak zorunda kalmadan kompakt kalan bordürler ve alçak çitler için kullanılır. Soğuğa 
çok dayanıklı, asitten nötre kadar sürekli nemli toprakları tercih eder.

Çalı Clt.5     10,50

ovalifolium

◀ 
4-

4,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tvw
adhkpqr

◀ 2-3 m ▶

Kökeni; Japonya, Kore. Hızlı büyüyen, 4m.’ ye kadar ulaşabilen, çit yapmak için kullanılan çalı. Parlak 
yeşil yaprakları küçük ve oval formlu. Küçük, beyaz çiçekleri çok kokulu. Her tür iklim ve toprak 
koşuluna uyum sağlar. Budamaya gelir.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum')

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 3 AB tvw

adhikpqr
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Japonya. Kompakt, dik duruşlu yarı herdem yeşil büyük çalı. Eliptikten ovale, 5 ila 12 
cm uzunluğunda, orta tonda veya parlak yeşil, oldukça sert yaprakların kernarları dikkat çeken 
altın sarısı renktedir. Haziran ve Temmuz'da krem beyaz, kokulu, 10 cm’lik dik birleşik salkımda 
toplanan çiçekler. Bezelye şeklinde siyah, hafif zehirli meyveler. Fakir, kireçli topraklarda da yetişir, 
kirlenmeye karşı dirençli olup her türlü budamaya dayanıklıdır.

Ligustrum ovalifolium, çalı, Clt.10

Ligustrum ovalifolium, yapraklar ve çiçekler

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, çalı, Clt.10
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Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ligustrum ovalifolium 'Aureum' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     50,00
Espalyer Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

ovalifolium 'Josalig 1' GREEN DIAMOND®
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z6B 3 AB
ahikl

◀ 1 m ▶

Son zamanlarda elde edilen Hollanda çeşidi. Çok az budama gerektiren ve derli toplu duran 
boşlukları olmayan çitler oluşturmak için ideal olan yoğun dallı ve kompakt yapısı ile öne çıkar. 
Yapraklar deri, güzel bir koyu yeşil. Çiçeklenme çarpıcı değildir.

Çalı Clt.18     36,00

sinense

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Dik gelişime sahip, sık dallı yarı-herdemyeşil bir çalıdır. Kücük yuvarlak yapraklar, koyu yeşil. 
Uzun salkımlarında beyaz çicekleri çok kokulu, haziran-temmuz aylarında mavimsi-siyah meyve 
salkımlarına dönüşürler.Herhangi tipte bir budamayı tolere eder ve kısa surede kısa, orta veya 
yüksek çit oluşturmak için uygundur.

Çalı Clt.10     18,00
Mini gövde LV9     26,00

texanum (L. japonicum 'Texanum')

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z8 3 AB tvw
adfhikoqr

◀ 1,50 - 2 m ▶

Geniş, sık, dik duruşlu herdem yeşil çalı. Üst yüzü çok parlak koyu yeşil renkli, alt yüzü bezelye yeşili, 
3-4 cm genişliğinde, 6-8 cm uzunluğunda, ondüleli, çok sert, oval yapraklar. Haziran-Temmuz'da 
kokulu beyaz çiçek başaklarını siyah meyveler izler. Dayanıklı ve güçlüdür, çok kireçli olmadığı 
sürece toprak konusunda çok seçici değildir.

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', yapraklar

Ligustrum sinense, yapraklar

Ligustrum texanum, çalı, Clt.10
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Ligustrum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ligustrum texanum - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
Top formlu Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   310,00
Konik Clt.180 2,50/3,00   310,00
 Clt.290 3,00/3,50   400,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18 ø tepe tacı 0,40/0,45   50,00
 Clt.30 ø tepe tacı 0,50/0,55   75,00
3/4 gövde Clt.90     170,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 66,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.110   18/20 285,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Yarım gövde espalyer Clt.45   10/12 160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   10/12 180,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ100     300,00

Ligustrum texanum, portatif çitler, LVC80

Ligustrum texanum, top, Clt.55

Ligustrum texanum, yapraklar

Ligustrum texanum, mini gövde, LV9
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Liquidambar
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB tw

adfhikqr
◀ 1,50 - 2 m ▶

Geniş, sık dokulu, herdem yeşil çalı. Kenarları krem beyaz renkte açık yeşil, 3-4 cm genişliğinde, 6-8 
cm uzunluğunda, onduleli, çok sert, oval yapraklar. Çiçekler ve meyveler: Ligustrum texanum gibi. 
Yetiştirme ihtiyaçları: Ligustrum texanum gibi.

Çalı Clt.2     5,50
 Clt.7     12,50
 Clt.10     18,00
Top formlu Clt.30     59,00
 Clt.70     120,00

vulgare 'Atrovirens'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 ABC tv

hkpq
◀ 2-3 m ▶

Yoğun dallı, büyük çalı. Yaprakları oblongdan mızrağa değişen formlarda, yarı persistent özellikte, 
çok koyu yeşil renktedir ve kışın morumsu tonda harelenir. Haziran-Temmuz aylarında, kokulu, 
beyaz çiçekler. Kolaylıkla böceklere maruz kalabilir. Meyveler bezelye büyüklüğünde ve bitki 
üzerinde uzun süre kalır. Kireci iyi tolere etmekle birlikte, toprak konusunda kanaatkardır.

Çalı Clt.10     18,00

Liquidambar, Sığla Ağacı (Altingiaceae)

orientalis

◀ 
6-

9 m
 ▶ z7 1 A

bginqs
◀ 6-9 m ▶

Kökeni doğu Türkiye’nin alüvyonlu vadilerinden gelen, kendi doğal habitatında çok büyük,devasa 
bir ağaç olur; Avrupa’da ise az yetiştirilen ve daha çok devasa bir çalı veya küçük ağaç formu olarak 
karşımıza çıkar. Beş loplu yaprakları ince dişli, diğer türlerine göre daha küçük ve sonbahar rengi 
de diğer türlere göre daha az dikkat çekici, kahverengi sarı ve kırmızı tonlarındadır. Her şey bir 
tarafa tıpta, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılan içerdiği doğal balsamı ile değerli bir türdür. 
Zengin, nemli, derin toprakları ve suya yakın alanları tercih eder. Ama yine de kuru toprakları tolere 
edebilir.

Alttan dallı Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50

Ligustrum texanum ‘Argenteum’, yapraklar

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, çalı, Clt.10

Liquidambar orientalis, yapraklar

Ligustrum (devam) 
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Liquidambar
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

styraciflua

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Yaprak döken en şık ağaçlardan birisidir. Dik gövdesi, dolgun formu, yerden 
başlayan ve yukarı doğru uzanan dalları ile düzenli piramit form oluşturur, olgunlaştıkça bu form 
yuvarlaklaşmaya başlar. Çıplak gövde üzerinde, başlangıçta piramit daha sonra küresel formda 
bir taca sahip olacak şekilde, kolaylıkla yetiştirilebilir. İlk yıl yeşil, daha sonrasında gri renk alan 
kabuk, yarılarak zamanla mantarımsı bir görünümüne dönüşür. Uzun saplar tarafından taşınan, 
akçaağacınkilere benzer, keskin 5 loblu, dişli yapraklar; ilkbaharda altın sarısından portakal 
rengine, canlı kırmızıdan erguvan moruna kadar doğanın en çarpıcı renklerine büründükleri 
sonbahara kadar, parlak yeşil renklidirler. Çiçekler: yuvarlak meyvelerin aksine az dikkat çeken önce 
yeşil sonra kahverengi renkte, uzun süre dayanıklıdırlar. Derin ve nemli fakat çok sulak olmayan 
toprakları sever. Aşırı kuru veya çok kireçli olmadığı sürece farklı toprak türlerine de uyum sağlarlar. 
Kullanım yerleri: soliter veya 3’lü gruplar halinde, renkli yapraklı ağaçlarla birlikte, caddelerde. 
Büyük olmayan bahçelerde de değerlendirilir, çünkü çok iyi bir şekilde dayanıklılık gösterdiği 
budamalar sayesinde gelişimi kontrollüdür.

Alttan dallı Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
 Clt.180 4,00/4,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   450,00
Çok dallı Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.130 3,50/4,00   230,00
 Clt.450 5,50/6,00 extra   650,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 50,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.35-55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 370,00
 Clt.230   25/30 480,00
 Clt.290   35/40 690,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.55     220,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14 120,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Liquidambar styraciflua, alttan dallı, Clt.10

Liquidambar styraciflua, sonbaharda yapraklar

Liquidambar styraciflua, espalyer, Clt.60
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Liquidambar

Liquidambar styraciflua, yüksekten dallanan, sonbaharda, Clt.35

Liquidambar styraciflua, yüksekten dallanan, sonbaharda, Clt.30
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Liquidambar
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

styraciflua 'Andrew Henson'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6 3 AB
bgno

◀ 3-4 m ▶

Şık ve konik-piramit gelişimi ile Yeni Zelanda kökenli harika bir türdür. Yaprakları derinlemesine 
uzun, koyu yeşil olup, sonbaharın dominant rengi ise kırmızı-turuncu tonlarındadır. Tüm topraklara 
adapte olur ve az bakım gerektirir.

Alttan dallı Clt.10 1,00/1,25   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Golden Sun'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Gosterişli kırmızı-turuncu renkli demetlerde yenilebilir meyveler. Asfaltın olağanustu direnci 
nedeniyle şehir ağaclandırması icin mukemmel bir bitkidir.

Alttan dallı Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Gum Ball'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 3 A

afoqs
◀ 2-3 m ▶

Bodur, yoğun formlu, internodları kısa. Budamaya ihtiyaç duymadan, doğal olarak yuvarlak ve 
kompakt gelişen tepe tacı. Liquidambar styraciflua ile aynı yapraklar.

Mini gövde LV9     28,00
1/4 gövde Clt.15     48,00
1/2 gövde Clt.15     53,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     75,00
3/4 gövde Clt.18     60,00
 Clt.30     78,00
 Clt.35     92,00
 Clt.70     140,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 77,00
 Clt.30   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.55   12/14 170,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 280,00
 Clt.375   35/40 720,00
 Clt.450   40/45 800,00
Ponpon Clt.35     75,00
Bonsai LCI15     48,00

Liquidambar styraciflua ‘Golden Sun’, yapraklar

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', yarım gövde, Clt.18

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', bonsai, LCI15



384

Liquidambar

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

styraciflua 'Rotundiloba'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Budama gerektirmeksizin piramit formunu koruyan bir turdur. Yuvarlak loblu, 10-13cm 
uzunluğunda yaprağını doken bir turdur. Sonbahar rengi: sarı, kırmızı veya turuncu. Meyveler: L. 
styraciflua ‘ya benzer. Kucuk bahcelerde veya 3’lu gruplarda veya soliter olarak kullanılır. Buyume 
gereksinimleri: L. styraciflua gibi.

Alttan dallı Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
1/2 gövde Clt.18     60,00

styraciflua 'Slender Silhouette'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 3 A
abfnoqs

◀ 1,20/1,50 m ▶

Kökeni: Amerika. Kompakt formlu, kolon şeklinde gelişen, eni 1,5 m.’yi geçmeyen ağaç. İlşknaharda 
parlak yeşil renkli yapraklar, sonbaharda turuncu, kırmızı ve mor tonlarını alır. Nemli toprak ve 
güneşli alan ister.

Alttan dallı Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.45 3,00/3,50   180,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.375-450 7,00/7,50   800,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 81,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.150-180   20/25 410,00
 Clt.230-300   25/30 450,00

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba', yapraklar

Liquidambar styr. ‘Slender Silhouette’, alttan dallı, Clt.30

Liquidambar styr. ‘Slender Silhouette’, alttan dallı, Clt.45
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Liquidambar
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

styraciflua 'Stella'

◀ 
12

-1
5m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 4 m ▶

Liquidambar styraciflua klonudur; daha piramit duruşlu, yapraklar daha küçük fakat daha derin 
parçalıdır ve sarıdan turuncu-kırmızıya değişen sonbahar renklenmesine sahiptir.

Alttan dallı Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
Yüksekten dallanan Clt.150-180   20/25 370,00

styraciflua 'Variegata'

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5A 2 A
bginqs

◀ 6-8 m ▶

Türünün en güzel varyetelerinden biridir, 5 veya 7 loba sahip gri-açık yeşil alacalı, ilkbahardaki 
pembe gölgeleri sahip yapraklara sahiptir. Sonbahar renkleri ise, alacalı renklerinin yanı sıra 
pembe-kırmızı tonlarını bürünürler.

Alttan dallı Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
1/2 gövde Clt.18     60,00

styraciflua 'Worplesdon'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

İngiltere'de seçilmiştir. Dik duruşlu, geniş piramit formlu. İlginçtir çünkü daha soğuk ve yağışlı 
kuzey ve batı Avrupa iklimlerine dayanıklılığı kanıtlanmıştır. Bu özellikleri dışında türü ile aynıdır.

Alttan dallı Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45   10/12 160,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14 120,00

Liquidambar styraciflua ‘Variegata’, yapraklar

Liquidambar styraciflua ‘Stella’, alttan dallı, Clt.30

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’, alttan dallı, Clt.18
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Liriodendron
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Liriodendron, Lale Ağacı (Magnoliaceae)

tulipifera, Lale ağacı

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6A 3 A t
bginqs

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Lale ağacının çiçekleri 6-8 yıl içinde oluşur ancak güzellikleri, bolluğu, 
alışılmışın dışında renkleri ve kokuları ile bu sürenin hakkını verirler. Gri, olgunlaştığında desenli 
kabuklu dik bir gövdesi vardır. Ana dalları zeminden çıkarak zaman içerisinde azalırlar; aşağıda 
olanlar görkemli bir siluet yaratarak eğilirler. Yapraklar: şekilleri ile çok orijinal, 4 loblu ve tepesi 
kesik, 10-20 cm büyüklüğünde, üstte parlak yeşil renkli, alt kısımda daha soluk renkli yapraklar; 
sonbaharda muhteşem bir portakal altın sarısı renge dönüşürler. Çiçekler: Mayıs ayından Temmuz 
başına kadar kokulu, bol, laleye benzer, açık yeşil 9 adet taçyaprağından oluşan, zeminde turuncu 
alacalı, 7 cm uzunluğundadır. Meyveler: esmer renkli, türleri içerisinde eşsiz, çünkü bir tomurcuk 
gibi, 5-8 cm uzunluğundadır. İlkbaharın sonuna kadar bitkilerin üzerinde kalır ve uzunlamasına 
kanatlı tohumlara bölünür. Derin, verimli, nemli, çok geçirgen, nötrden aside doğru toprak isterler.

Alttan dallı Clt.18 1,50/1,75   40,00
Yüksekten dallanan 2xtr.M   6/8 38,00
 2xtr.M   8/10 48,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 92,00
 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 350,00
 Clt.130-180   25/30 490,00
 Clt.230   30/35 550,00
 Clt.525   40/45 1000,00
 Clt.600   50/60 1150,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

tulipifera 'Aureomarginatum'
Önceki gibi, ancak daha az güçlü ve kenarları altın sarısı renkte koyu yeşil yapraklı. Çiçekler, 
meyveler, yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler L. tulipifera ile aynı.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.240   35/40 600,00

Liriodendron tulipifera, yüksekten dallanan, Clt.180

Liriodendron tulipifera, çiçek

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’, yapraklar
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Livistona
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
abioqs

◀ 2-4 m ▶

Sütun duruşlu, ilk yıllarda dar daha sonrasında dallarını her zaman için dik tutarak genişleyen, 
gövdesi tırtıklı, yaprak döken ağaç. L. tulipifera ile aynı çiçekler, yapraklar ve meyveler. Ancak 
çiçeklenme 3. ve 4. yılda çok daha erken başlar. Yapısı itibariyle küçük bahçelere ve dar caddelere 
uyumludur.

Alttan dallı Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   80,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 138,00
 Clt.45   12/14 160,00
 Clt.285   40/45 750,00

Livistona (Palmae)

australis (Corypha australis)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 2 A v
bfgr

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Avustralya. İnce ve gri gövdesi ile karakterizedir, köken ülkesinde 20 m yüksekliğe ulaşır. 
Sivri uçlu uzun saplarda koyu yeşil, parlak, 1.5 metre uzunluğunda, lineer çok sayıda loba bölünmüş, 
tepe noktasında yay formunda yaprakları vardır. Uzun dallar üzerinde beyaz krem çiçekler, yuvarlak 
siyah meyveler. Gençken iç mekanlarda, şık bir bitki olarak saksıda çok kullanılır.

chinensis (Latania borbonica)
Kökeni: Güney Japonya, Tayvan. Yelpaze şeklinde yoğun yeşil renkte parlak,2 metreye varan 
uzunluklarda, üçte ikisi çok sayıda lineer segmentlere bölünmüş yapraklar. Genellikle yaz 
mevsiminde, lacivert yeşilden pembe griye dönen meyvelerin izlediği, krem renkli salkımlar 
oluşturarak çiçeklenir.

decipiens
Kökeni: Avustralya’nın batı kıyısı.Tek gövde, yelpaze şeklinde yapraklar. İç mekan bitkisi olarakta 
kullanılabilir.

Livistona - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10 0,80/1,00   40,00
 Clt.160   gövde 1,40/1,60 400,00
 Clt.240 1,80/2,00   800,00
 LV18 1,00/1,25   53,00

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum', çiçekler

Liriodendron (devam) 

Livistona australis, abidevi ağaçlar

Livistona chinensis, abidevi ağaçlar
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Lonicera

Lonicera nitida 'Maigrün'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Lonicera, Hanımeli (Caprifoliaceae)

ÇALI FORMLU HANIMELİ

caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica), Sibirya yabanmersini

◀ 
1 m

 ▶ z4 3 AB
abhl

◀ 3 m ▶
Kökeni Sibirya'dan yaprak döken çalı, uzun ömürlü, çok rustik ve yetiştirilmesi kolay tür. Dik bir 
gelişimi vardır, ovalden mızrak şeklinde gri-yeşil yapraklara sahiptir. Küçük, hafif kokulu beyaz 
çiçekler erken ilkbaharda açılır ve bunları, hasat için olgunlaştığında yaz başında beyazımsı bir 
tabaka geliştiren siyahımsı-mavi yenilebilir meyveler izler. Meyveler tat olarak yaban mersini 
andırır, bal tadındadır ve yaşamın ikinci yılından itibaren üretilir, taze yenebilir veya reçel ve 
şekerleme yapımları için kullanılabilir.

caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
Mükemmel verimliliği ve büyük meyveleri ile öne çıkan çeşittir.

Lonicera caerulea var. kamtschatica ve 'Sugar Mountain'- ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

fragrantissima

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 3 ABC tw
abhl

◀ 1,50-2 m ▶

Dik duruşlu, kompakt formlu, oldukça kavisli dal yapısı ve koyu renkli yapraklara sahip yarı 
herdemyeşil çalı. Aralık’tan Mart’a kadar bitkiyi kaplayan sedef renkli ve çok kokulu çiçekleri; ilkbahar 
sonuna kadar kalan kırmızı tanecikler izler. Çiçekler, tomurcuk halindeyken kesme çiçek olarak 
alınırsa, etkileri birkça hafta sürer. Çok rustiktir, kuru ve verimsiz topraklarda bile iyi sonuçlar verir.

Çalı Clt.10     17,50

nitida

◀ 
3,5

0 m
 ▶ z7A 3 ABC w

adehijpq
◀ 3 m ▶

Çok sayıda popüler çeşidin ortaya çıkmasınına yol açan, güneybatı Çin'e özgü yaprak dökmeyen 
çalı türleri. Ovat yaprak dökmeyen, 1 cm uzunluğa kadar, üstte koyu yeşil, altta daha soluk yeşil 
renktedir. İlkbaharda yaprakların dal ile sap arasındaki köşelerinde krem beyazı boru şeklinde 
çiçekleri neredeyse siyah, parlak mor meyveler takip eder.

 Clt.10     17,50

nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7A 3 ABC w
adehijpq

◀ 0,80-1 m ▶

Yoğun ve geniş form, neredeyse yayılıcı, herdem yeşil küçük çalı. 1-2 cm'lik oval, koyu yeşil renkli 
yapraklar. Nisan'daki beyaz krem renkli küçük çiçekleri mor meyveler izler. Her tür bahçe toprağında 
yaşar, kirliliğe karşı dirençlidir, kuraklığa ve diğer bitkilerin köklerinin rekabetine dayanıklıdır. Sık 
olanlar da dahil, budamaları tolere eder.Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’, çiçekler

Lonicera nitida 'Elegant', top, Clt.15 
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Lonicera
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Lonicera nitida 'Elegant' - ölçü ve fiyatları:

Top formlu Clt.15     30,00

nitida 'Maigrün'
Öncekinden daha parlak yeşil renkte yaprakları ve daha kompakt duruşu ile farklılaşır.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.25     48,00

TIRMANICI HANIMELLERİ

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6 4 ABC tw

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-4 m ▶

Gölgede de iyi yaşayan tırmanıcı bitkilerdir. Yaz mevsiminde, az çok gelişmiş terminal loblu boru 
biçimli çiçeklerden oluşan bol çiçeklenme ile karakterizedirler, bu çiçekleri renkli meyveler izler. 
Orman alt örtüsünde yer örtücü olarak çok kullanılırlar.

x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Parlak turuncumsu kırmızı çiçekler; yaprak döken.

caprifolium
Yarı herdem yeşil. İç kısmı beyaz-sarı, dış kısmı kırmızımsı çiçekler.

x heckrottii
Dışı kırmızı, arkası turuncu çiçekler. Yaprakları mavi tonlarda.

x heckrottii ‘Goldflame’
Kırmızı çiçekler, kremsi boyun; yaprak döken.

henry
Somon pembesi ve kokulu çiçekler. Kırmızı parıltılı yeşil yapraklar. Herdem yeşil.

henry ‘Cooper Beauty’®
Parlak pembe çiçekler. Herdem yeşil.

japonica var. chinensis
Kırmızı tomurcuklar, sarı ve kırmızı çiçekler; yaprak döken.

japonica ‘Halliana’
Yarı herdem yeşil. Çiçekler ilkin krem beyaz, sonra sarı; kokulu.

similis var. delavayi
İlkin beyaz, sonra sarı çiçekler, kokulu. Herdem yeşil.

Tirmanici Lonicera - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     12,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 3,50/4,00   46,00
Konik LV6     16,00

Lonicera x heckrottii 'Goldflame', çiçekler

Lonicera henry, çiçekler

Lonicera japonica ‘Halliana’, çiçekler
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Loropetalum

Loropetalum (Hamamelidaceae)

chinense

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB

afhil
◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Çin, Birmanya, Japonya. Yayılan, geniş duruşlu, kavisli uzun ince dallara sahip, herdem yeşil 
çalı. Oval, 2,5-6 cm uzunluk ve 1,5-3 cm genişliğinde yapraklar. İlkbahardan yaz ortasına kadar, 
yirmi civarında, şerit formlu, bükük dar taçyaprağından oluşan, güzel fuşya renkli, kokulu çiçekli 
terminal tomurcuklar verir. Verimli, iyi drene edilmiş toprak ister.

chinense 'Black Pearl'®
Tüm yıl boyunca mor renkli yapraklar. Çiçekler koyu pembe.

chinense 'Fede'
Yeşilden, kırmızımsı mora çalan yapraklar. Çiçekler koyu kırmızı.

chinense 'Rubrum Fire Dance'
Yeşil, kırmızı hareli yapraklar; iç kısımlarda daha açık renklidir. Fuşya renkli çiçekler.

Loropetalum chinense 'Black Pearl', çalı, Clt.5

Loropetalum chinense 'Black Pearl', çalı, Clt.10

Loropetalum chinense, konik, Clt.30 



391

Loropetalum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Loropetalum chinense ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,50
 Clt.5     10,00
 Clt.7     12,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20     38,00
 Clt.35     70,00
 Clt.45     80,00
Top formlu Clt.15     29,00
Mini gövde LV9     28,00
1/4 gövde Clt.18     58,00
1/2 gövde Clt.15     56,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     78,00
Konik Clt.18-20     38,00
 Clt.30 1,40/1,60   62,00
 Clt.35 1,40/1,60   80,00
Ponpon Clt.30     95,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Bonsai Clt.45     115,00
 LCI15     60,00
 LCI42     115,00

Loropetalum chinense ‘Fede’, çalı, Clt.5

Loropetalum chinense 'Rubrum Fire Dance', çalı, Clt.3

Loropetalum chinense ‘Black Pearl’, yarım gövde, Clt.18
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Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis, Clt.1000

Magnolia, Manolya (Magnoliaceae)

HERDEM YEŞİL MANOLYANIN

grandiflora 'Gallisoniensis'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 1 AB t
bginq

◀ 8-12 m ▶

Genelde yerden itibaren dallı herdem yeşil çalı. Budama yapılmaksızın kendiliğinden büyümeye 
bırakıldığında, daha ziyade seyrek dallı, geniş konik bir form alır. Pistoia'lı fidanlık bahçıvalarının 
yaptığı gibi her yıl kış sonunda budandığında ise bahçeye dikildiği zaman, dalları yoğun kalmaya 
devam ederek yıllar geçtikçe görkemli hale dönüşecek sıkı, düzgün ve içine girilemez bir piramit 
oluşturacak biçimde kümelenirler. Yapraklar: herdem yeşil, çok büyük, 12-15 cm boyunda, sert, 
oval veya oblong, üst yüzü parlak koyu yeşil renkli - daha ziyade parlak - alt yüzü pas rengindedir; 
dekoratörlerin tuhaf suistimallerine karşı neredeyse plastiklermiş gibi olağanüstü bir direnç 
gösterdikleri iç mekan dekorasyonlarında sıklıkla kullanılırlar. Çiçekler: çok kokulu ve çok büyük, 
20-25 cm eninde, saf beyaz renkli, içbükey 3-12 taçyapraktan oluşan, etli, açtıklarında zengin bir 
sarı stamen öbeği görünür. Dış dalların uç kısımlarında münferiden oluşurlar ve Haziran ayından 
yaz sonuna kadar aralıklı olarak çiçeklenirler. Bu çok hoş, yumuşak, güzel kokulu çiçeklerin bir tane 
beneği vardır ve bunlar, bitki 9-10 yaşına gelmeden önce kendilerini göstermez. Meyveler: oval 
ve kırmızımsı, yaklaşık 10 cm'lik merkezi bir eksende toplanırlar; olgunlaştıklarında canlı kırmızı 
renkli, kokulu tohumlar çıkararak açarlar. Yetiştirme ihtiyaçları: nemli, asitli, silisli topraklarda iyi 
gelişir. Kireçli olmaması koşuluyla, doğadaki farklı toprak koşullarına adaptasyon sağlar.

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, meyve

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, doğal form, Clt.30

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' - ölçü ve fiyatları:

Doğal form Clt.12 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,50/1,75   150,00
 Clt.45 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.150 2,50/3,00   310,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.375 4,00/4,50   1000,00
 Clt.375 4,50/5,00   1450,00
 Clt.600 5,00/5,50  1900,00
 Clt.1000-1500 6,00/6,50  2650,00
 Clt.1500 6,50/7,00  3000,00
1/2 gövde Clt.18     70,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 80,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30   8/10 125,00
 Clt.30-55   10/12 175,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 340,00
 Clt.90-110   16/18 470,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.180-200-230-240  20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
 Clt.450-525   30/35 1250,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

grandiflora 'François Treyve'

◀ 
6 m

 ▶ z8 1 AB t
bginq

◀ 3-6 m ▶

Magnolia grandiflora’nın eski fransız varyetesidir. Farkı daha sınırlı boyutlara ulaşır ve daha 
düzensiz formludur. Güzel yaprakları, yürek formlu, kısmen kabartmalı dokulu, üst yüzü koyu yeşil, 
alt yüzü al renkli. Genç yaşlarından itibaren, Haziran’dan Eylül’e, çok kokulu krem beyazı çiçekler 
üretir.

Çalı Clt.12     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

Magnolia grandiflora 'François Treyve', çiçek

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, abidevi ağaç

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', doğal form, Clt.35
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8B 2 AB t
afhlq

◀ 4-8 m ▶

Gelişim ve istekler anlamında Magnolia grandiflora ile aynı, en son vardıkları ölçüler anlamında 
biraz daha kısıtlı,ayrıca yapraklarının dalgaları da ayırt edici özelliğidir. Çiçek verimi başlangıcı çok 
erkendir, üçüncü senesinden itibaren çok fazla sayıda çiçek verir. Çiçekler, Magnolia grandiflora 
‘Gallisoniensis’aynı tipte ve kokuda. Sonraki yıllarda, çiçeklenme artmaya ve Haziran’dan Aralık’a 
kadar bitki üzerinde kalmaya başlar.

Doğal form Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,00/3,50   490,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00
1/2 gövde Clt.30     90,00
3/4 gövde Clt.130   18/20 410,00
 Clt.180   20/25 470,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 160,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.90   16/18 470,00
 Clt.230   20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
New line Clt.230     670,00

grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)

◀ 
3-

6 m
 ▶ z8B 2 AB t

afhlq
◀ 2-4 m ▶

Kuzey Carolina’da Steed’s Nursery fidanlığı seleksiyonudur. Aynı özellikteki yaprak, çok kokulu 
çiçekler, ve meyveler ile minyatür Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ olarak tanımlanabilir. Çalı 
formlu olması avantajı sayesinde küçük bahçelerde rahatlıkla kullanılabilir ve saksıda yetiştirilebilir. 
Ancak esas özelliği 3. senesinde (Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ 7.-8. senesinde) çiçeklenmeye 
başlar. İlk çiçekler, ılıman havanın stabil olması akabinde ilkbaharda kendini gösterir ve çiçeklenme 
aralıksız kışa kadar devam eder. İkinci sene çiçekleri karlar arasında fotoğraflayabilirsiniz. Diğer 
tüm manolyalar gibi, kalkersiz, silisli ve taze toprakları tercih eder. Budamaya iyi cevap vermesi 
sebebiyle, USA’da bir süredir kullanılageldiği gibi çit formu yaratmak için uygundur.

Magnolia grandiflora 'Goliath', doğal form, Clt.180

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, tomurcuklu

Magnolia grandiflora 'Goliath', doğal form, Clt.55
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Magnolia grandiflora 'Semperflorens' - ölçü ve fiyatları:

Doğal form Clt.3     16,00
 Clt.10 0,60/0,80   32,00
 Clt.12 0,80/1,00   45,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   80,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   140,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.18-20     70,00
 Clt.30     110,00
 Clt.70     180,00
3/4 gövde Clt.45     115,00
 Clt.55     140,00
Portatif Çitler LVC80     90,00

YAPRAK DÖKEN MANOLYALAR
Uzak Doğu kökenlidirler, ilkbaharda, neredeyse daima yapraklardan önce, çok çabuk 
çiçeklenirler; bazıları yazın çiçeklenir fakat daha az gösterişli olurlar. Nemi muhafaza edecek 
ve geçirgen olacak, verimli, nemli, derin toprak severler; özellikle lale formunda çiçekleri 
olanlar kireci sevmezler. İki gruba ayrılabilirler: birincisi yıldız veya zambak formunda 
çiçekleri olan çeşitleri içerir, çalıya benzer, kompakt veya küçük ağaç duruşludurlar ve kırlarda 
soliter olarak ya da ilkbaharda çiçeklenen diğer çalılarla, Bambularla, japon Akçaağaçları ile 
birlikte kullanılırlar. İkinci grup lale formunda çiçekleri olan çeşitleri içerir (x soulangeana 
ve hibritleri), 10-15 yaşa kadar çalımsı duruşları vardır ve sonra küçük ağaçlara dönüşürler; 
onlar da kırlarda soliter ya da büyük çalılar veya gölge ağaçları olarak konutların yakınında 
kullanılabilirler çünkü etli kökleri temellere zarar vermez, kanalizasyonları tıkamaz.

BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7 2 A

fgn
◀ 2-3 m ▶

Manolyaların en koyularından biri olan güzel koyu mor çiçek, 15 cm genişliğe kadar, lale şeklinde, 
zarif bir çalı veya küçük ağaç üzerinde bulunur. Çiçeklenme bol, çıplak dallarda uzun ömürlü, 
erken ilkbahara başlangıç yapan ve bazen kendini tekrarlayan gerçek bir manzara, yeterli nem 
koşullarında yaz ortasında daha az gür ancak göz alıcıdır.

Çalı Clt.10     23,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00
1/2 gövde Clt.18     70,00

Magnolia grandiflora 'Semperflorens', mini gövde, LV9

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, doğal form, Clt.15

Magnolia 'Black Tulip', çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

denudata 'Yellow River'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7 1 AB t

afg
◀ 2-3 m ▶

Yaprağını döken harika bir manolya türü. Tomurcukları sırrı açıldığında da çok hoş kokulu sarı 
renkte, zamanla açılan, çiçeklere sahiptir. Çiçek sapları ile birlikte 15 cm’e kadar ulaşan çiçekleri 
oval formdadır. Üç yaşından itibaren genç bitkiler dahil hemen çiçek veriyor. Geç çiçek açar ama 
dona karşı daha az hassastır. Obovat formlu yaprakları oldukça büyük, açık yeşil ve sonbaharda 
sarıdan kahverengiye geçiş yaparlar.

Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

‘Galaxy’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgnqs
◀ 4-5 m ▶

Kolaylıkla ağaca dönüşebilen, konik duruşlu dik çalı. Yoğun yeşil renkli büyük yapraklar. Mart-
Nisan’da, altı mor, canlı kırmızı renkli, büyük lale formunda, yarıkatmerli çiçekler. Büyük yıldızlar 
şeklinde açarlar ve çiçeklenme sonunda daha açık bir pembeye bürünürler.

Yüksekten dallanan Clt.110   14/16 240,00
 Clt.130   16/18 320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

'Genie'®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5 2 AB

afgq
◀ 2-3 m ▶

Yapraklarını döken inanılmaz güzellikte yeni bir manolya türüdür. Mora yakın kırmızı renkte, 
oldukça uzun süre kalıcı çiçekleriyle diğer türlerden ayrılırlar. Tomurcukları neredeyse siyaha yakın 
koyu kırmızı, nilüfere benzer çiçekleri 6 ila 12 yaprağa sahiptir.Yavaş gelişim gösterir natural yapısı 
piramit formundadır.

Çalı Clt.10     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.18     70,00

Magnolia denudata ‘Yellow River’, çiçek

Magnolia 'Galaxy', çiçekler

Magnolia ‘Genie’, çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'George Henry Kern'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Guzel kompakt gelişim, geniş olcude piramit, dış kısmı daha koyu kenarları acık, acık yeşil,elips 
yapraklara sahiptir. cok narin bir pembe tonundan oluşan 8 yapraklı cicekleri cok hoş kokuya 
sahiptirler.

Çalı Clt.15     31,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00

‘Heaven Scent’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

abfgnqs
◀ 4-5 m ▶

Ana gövdesi dik, genişleyen dal sistemine sahip çalı. Mart-Nisan aylarında çiçeklenir. Canlı pembe 
renkli tomurcuklar, açtıklarında lale formunda, 12 cm.’e kadar uzun, dış kısmı pembe-mor, iç kısmı 
beyaz renkli.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   36,00

kobus

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
afgnqs

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Japonya. Taçı önce konik, sonra geniş ve yuvarlak olan, yaprak döken küçük ağaç veya 
büyük çalı. Obovat, orta tonda yeşil renkli, 20 cm’e kadar uzunluk ve 10 cm’e kadar genişlikte büyük 
yapraklar. Çok bol ve yapraklardan önce gerçekleşen erken ve uzun süren çiçeklenme; 6 ya da 
daha fazla taçyaprağından oluşan çiçekler, geniş beyaz tabak şeklinde açarlar, bazen pembe-lila 
harelidirler. Ekim’de kırmızı, silindirik, değişik ve dekoratif meyveler. Çok kireçli, çok kuru, derinliği 
az olmadığı sürece, normal verimlilikteki her türlü toprakta yaşar. Japon kökenli Manolyalar 
arasında en rustik olanıdır. Soliter veya grup halinde caddeler ve meydanlarda büyük etki yaratır.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   10/12 135,00
 3xtr.M   12/14 165,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 240,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 400,00

liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)

◀ 
2-

5 m
 ▶ z5B 1 AB

afgq
◀ 2-5 m ▶

İlk yıllarda dik, sonra biraz daha geniş duruşlu, polenli çalıdır. Oblong veya obovat, 8-12 cm 
boyunda, koyu yeşil yapraklar. 4-5 taçyapraklı, zambak biçimli, dışı koyu mor, içi beyazımsı renkte 
yapraklar. Çiçekler M. x soulangeana’dan 15-20 gün sonra ilk yapraklardan önce ve onlarla birlikte 
açar.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

Magnolia kobus, çiçek

Magnolia ‘Heaven Scent’, çiçek

Magnolia liliiflora, çiçekler
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

liliiflora ‘Betty’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 4-5 m ▶

Dik duruşlu ve düzgün, geniş formlu çalı. 10-15 cm’lik oval-uzun, koyu yeşil renkli yapraklar. 4-6’lı 
demetlerde, lale biçimli, altı koyu mor, üstü ve içi pembe-mor renkli 8-10 taçyaprağından oluşan 
çiçekler. İlk yıllarından itibaren çok zengin olmak kaydıyla Nisan ayının sonunda geç çiçeklenme.

Çalı Clt.10     20,00

liliiflora ‘Nigra’
Duruşu, yaprakları, yetişme ortamı istekleri M. liliiflora ile tamamen aynıdır. Tek farkı çiçeklerin 
rengidir: kadife hissi veren, morumsu kırmızı çiçekler.

1/2 gövde Clt.18     36,00

x loebneri ‘Léonard Messel’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-6 m ▶

Dalları neredeyse yatay gelişen, çalı form. Sonbaharda güzel bir sarıya bürünen açık yeşil renkli 
yapraklar. Mart-Nisan’da pembe mor tomurcuklar, yıldız biçimli açık pembe çiçekler olarak açarlar.

Çalı Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.130 2,00/2,50   270,00
1/2 gövde Clt.35     100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x loebneri ‘Merril’
Bir önceki varyeteden, yıldız formundaki çiçekleri ile ayrılır. Kokulu çiçekleri 11-15 beyaz ya da ış 
kısmı lila renkli petal yapraktan oluşmaktadır.

Çalı Clt.10 0,80/100   20,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   80,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Magnolia liliiflora ‘Betty’, çiçek

Magnolia x loebneri ‘Merril’, çiçek

Magnolia liliflora 'Nigra', çiçek



399

Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x loebneri 'Wildcat'

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Tennessee, ABD. Oldukça geç çiçeklenme yapan, hibrit, yıldız şeklindeki çiçek, bu nedenle 
geç kış donlarının zararına daha az maruz kalır. Çiçekleri yıldız şeklinde, tamamen katmerli beyaz, 
pembe tonlarında. Yapraklar oval veya obovat olup, görünümlerinde bronz yansımaları olan açık 
yeşil, daha sonra orta yeşil renktedir.

Çalı Clt.30 1,25/1,50   65,00

sieboldii

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

afg
◀ 3-5 m ▶

Konik duruşlu ve dalları oldukça geniş çalı. 10-15 cm boyunda, mavimsi yeşil, sonbaharda sarıya 
bürünen, dökülen yapraklar. Kadeh biçimli çiçekler yapraklanma sonrası, Mayıs-Haziran’da 
görünürler ve saf beyaz renklidirler; çok belirgin, canlı kırmızı stamenleri vardır, 8-10 cm 
enindedirler ve güzel kokuludurlar.

Çalı Clt.30 1,50/1,75   65,00

x soulangeana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

10-15 yaşa kadar geniş duruşu ve güzel çalı formu vardır; sonradan ağaca benzer ve çiçeklendiğinde 
muhteşemdir. Açık yeşil renkli, 10-15 cm boyunda, oval-uzun, sivri yapraklar, sonbaharda sarı 
renklenir. Yapraklardan önce, çok bol, büyük, altı geniş lale formunda, içi beyaza yakın, dışı mor 
pembe ve alt kısmı daha yoğun tonda çiçekler.

Çalı Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.35 1,75/2,00   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   135,00
 Clt.600 5,00/5,50   1850,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
 Clt.45     120,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Magnolia x loebneri ‘Wildcat’, yapraklar

Magnolia sieboldii, çiçekler

Magnolia x soulangeana, çalı, Clt.18
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x soulangeana 'Alba Superba'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Dik duruşlu calı. Geniş şekilde oval, 15 cm boyunda, orta tonda yeşil renkli yapraklar. Alt kısımda 
hafif pembe hareli beyaz tacyapraklarından tomurcuklar, henuz yapraksız olan dallarda, M. x 
soulangeana’nınkilerden biraz daha kucuk, saf beyaz renkli, lale formunda cicekler acar. Ciceklenme 
cok boldur ve bitki henuz cok gencken başlar.

1/2 gövde Clt.35     80,00

x soulangeana 'Alexandrina'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Yaşla birlikte genişleme eğiliminde olan dik bir yatağa sahip eski Fransız çeşidi. Kışın sonunda, 
bahar başlar, 7-10 cm genişliğinde, pembemsi beyaz, güzel kadeh şeklinde çiçekler açar. Büyük 
dikdörtgen yapraklar, ilkbaharda yeşil, sonbaharda yeşilimsi sarıdır.

Çalı Clt.70 2,00/2,50   135,00
1/2 gövde Clt.35     100,00

Magnolia soulangeana 'Alba Superba', çiçekler

Magnolia soulangeana, çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x soulangeana ‘Lennei’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfg
◀ 5-6 m ▶

M. x soulangeana’ya göre daha az dallı, olgunlaştıkça yuvarlak bir form alan çalı. 15- 20 cm. 
genişliğindeki yapraklar oval ve yeşil renkli. 12 cm uzunluğunda, dış kısmı mor, iç kısmı beyaz, 
yuvarlak tomurcuklardan formlanan büyük petal yaprakların oluşturduğu birleşik çiçekler; etli ve 
damarlıdır. Çiçeklenme M. x soulangeana’dan en az bir hafta sonra, ilk yapraklarla eş zamanlı olarak 
ortaya çıkar. Bazı çiçekler yazın da bitki üzerinde kalır.

Çalı Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

bghn
◀ 4-5 m ▶

Muhteşem çiçekli güçlü çalı. Çiçekler 12 cm büyüklüğe kadar, lale biçimli, kokulu, dışta koyu pembe, 
içte saf beyaz, açılarak son derece çekici iki tonlu bir etki yaratıyor. Çiçeklenmenin sonunu takiben 
kuşlar için çok iştah açıcı, gösterişli parlak kırmızı meyveleri vardır.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   36,00

stellata, yaprak döken manolya

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Çok dallı, kompakt, aromatik kabuklu çalı. açık yeşil renkli, 3 ile 7 cm boyunda, sonbaharda sarıya 
bürünen yapraklar. Mart-Nisan’da, yapraklardan önce, hafif kokulu, 12-18 taçyapraklı, yıldız 
formunda, saf beyaz renkli çok sayıda çiçek.

Çalı Clt.5     14,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.375 2,50/3,00 extra   950,00
 Clt.450     1200,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     62,00
New line LJ100 1,50/1,75   350,00

stellata ‘Rosea’
Stellata gibidir fakat çiçekleri (çok kokulu) tomurcukken daha koyu pembedir.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
1/2 gövde Clt.30     88,00

Magnolia x soulangeana ‘Lennei’, çiçekler

Magnolia stellata, çalı, Clt.55

Magnolia stellata ‘Rosea’, çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

stellata ‘Royal Star’
Stellata gibidir fakat 25-30 saf beyaz taç yaprağından katmerli açan pembemsi tomurcukları vardır. 
Magnolia stellata dan 10-15 gün daha sonra çiçeklenir.

Çalı Clt.10     20,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 190,00

stellata 'Waterlily'
Türlere kıyasla daha büyük, daha çok sayıda ve daha sert yaprakları olan ve nilüfer çiçeklerini 
andıran saf beyaz çiçeklere sahip yıldız manolya çeşitleri.

Çalı Clt.18     36,00

‘Susan’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-4 m ▶

Kompakt duruşlu, çok dallı çalı. 10-15 cm’lik oval, açık yeşil renkli yapraklar. 15 cm boyunda, 
tomurcukta koyu mor renkli, sonra mor pembe olan 6 taçyapraklı, hafif kokulu çiçekler. 2-3 
yaşındaki bitkilerde de çok zengin çiçeklenme.

Magnolia ‘Susan’, çalı, Clt.55

Magnolia ‘Susan’, çiçek
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Magnolia 'Susan' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.130 2,50/3,00   270,00
 Clt.285 3,00/3,50   390,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 245,00
 Clt.130   16/18 325,00
 Clt.150   18/20 440,00
 Clt.750   35/40 1300,00

'Sweet Valentine'®

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Her taç yaprağının kenarlarına doğru pembe tonları olan güzel koyu mor lale çiçeği. Çiçeklenme 
uzun ömürlüdür. Sonbaharda sarı-kahverengiye dönüşen büyük, koyu yeşil, deri yapraklar.

Çalı Clt.130 3,50/4,00   270,00

tripetala

◀ 
10

 m
 ▶ z6A 1 AB

abfgh
◀ 3-4 m ▶

Genellikle tabandan çok sayıda dallanma ile geniş bir ölçüye sahip konik, düzensiz bir gelişim 
göstereen türün kökeni Amerika Birleşik Devletleri' dir. Dalların uçlarında kümelenmiş büyük, koyu 
yeşil, parlak yapraklar. 6-9 kremsi beyaz yapraktan oluşan, büyük, 10-15 cm'ye kadar, kubbe biçimli 
çiçekler. İlk yapraklanmadan hemen sonra gelen geç çiçeklenme. 

Yüksekten dallanan Clt.110   14/16 240,00

Magnolia 'Susan', abidevi ağaç 

Magnolia 'Susan', mini gövde, LV9

Magnolia tripetala, meyveler ve yapraklar
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Magnolia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)

◀ 
9 m

 ▶ z7B 2 AB t
abfgq

◀ 6 m ▶

Büyük oval-eliptik, üst kısmı parlak yeşil, alt kısmı mavimsi yeşil renkte yarı herdem yeşil küçük 
ağaç veya çalı. Haziran’dan Ekim’e 4-6 cm genişliğinde çok kokulu, yarı katmerli, krem beyaz 
çiçekler üretir. Verimli, kireçsiz toprak ister.

Yüksekten dallanan Clt.130   16/18 330,00
 Clt.150   18/20 430,00
 Clt.150   20/25 530,00

'Vulcan'
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z6B 2 AB
abfgqr

◀ 3-4 m ▶

Çok büyük çanak şeklinde çiçek, çok koyu yakut kırmızısı. Yapraklar etli ve sayısızdır, yanlardakiler 
tamamen açılır ve katlanır, içeride biraz daha açık bir gölge ortaya çıkar. İlk yıllardan itibaren geç 
çiçeklenme. Dik duruşludur, dar, küçük bahçeler için idealdir.

Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 240,00

x ‘Yellow Bird’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgq
◀ 3-4 m ▶

Başlangıçta dik, yaşlandıkça yuvarlak bir form alan çalı. Orta tonda bir yeşil renkte, 15 cm 
uzunluğunda, 10 cm genişliğinde oval yapraklar. Canlı sarı tomurcukları en az 10 gün sonra yıldız 
şeklinde ve sülfür sarısı renkte çiçekler açar.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.18     70,00
Yüksekten dallanan Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

yulan (M. denudata)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgoq
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Çin. Olgunlaştıkça kalın bir ağaca dönüşebilen, yuvarlak duruşlu, güçlü çalı. 
15- 20 cm boyunda, yarısı geniş, oval-uzun, koyu yeşil renkli çok büyük yapraklar. 
10-15 cm boyunda, saf beyaz renkli, çıplak dallarda kadeh şeklinde açan çiçekler. 

Magnolia virginiana ‘Glauca’, çiçek

Magnolia 'Vulcan', çiçekler

Magnolia x ‘Yellow Bird’, çiçekler
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Mahonia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Magnolia yulan - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   140,00
 Clt.150 2,00/2,50   300,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.18     70,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00

Mahonia, Mahonya (Berberidaceae)

aquifolium

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Orta ve Kuzey Amerika. Dik duruşlu, gür, herdem yeşil çalı. 25 cm'e kadar uzunlukta, 
eliptik yaprakçıklardan oluşan kenarları dikenli, parlak yeşil renkli yapraklar; kışın mor pembe 
güzel bir renge bürünürler. Mart-Nisan'da, yoğun salkımlarda toplanan altın sarısı çiçekleri çok 
gösterişli, mavimsi siyah meyveler izler. Toprak konusunda özel bir seçiciliği yokken, kireci tolere 
eder. Budamalara dayanıklıdır ve köklerinin rekabetine direnebildiği için, yaşlı ağaçların altında 
da yaşayabilir.

Çalı Clt.10 0,40/0,60   20,00

'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Bu kompakt çeşit, yaz sonunda başlayan ve sonbahar boyunca devam eden güzel çiçeklenmesiyle 
öne çıkıyor; sayısız kırmızı ve turuncu tomurcuk, zarif salkımları tam anlamıyla bitkiyi kaplar ve 
açıldığında güzel sarı çiçeklerini ortaya çıkarır. Yaprakları, genel türün özelliklerine sahiptir 
ve sonbaharda güzel bir kırmızıya dönüşürken, çiçeklenmeyi takip eden gösterişli mavimsi-gri 
meyvelerle kontrast yaratır. 

Çalı Clt.10     24,00

confusa ‘Narihira’

◀ 0
,90

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 ABC t
acefhik

◀ 0,90-1,20 m ▶

Eğrelti otuna benzeyen, parlak yeşil renkli ve uzun yapraklar; genişleyen, nedereyse yayılıcı formda, 
herdemyeşil çalı. Kış sonu, başaklar üzerinde görünen sarı çiçekleri mor renkli meyveler izler. 
Yetişme ortamı istekleri: M. x media ‘Charity’ gibidir.

Çalı Clt.5     16,50

Magnolia yulan, çiçekler

Mahonia aquifolium, çiçekler

Mahonia confusa ‘Narihira’, çalı, Clt.5

Magnolia (devam) 
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Mahonia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

eurybracteata 'Sweet Winter'®

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 1 AB

afi
◀ 1 m ▶

Egzotik bir bahçe bitkisidir. Güzel, düz yaprakları dikenli, palmiyeyi hatırlatan zeytin yeşili 
rengindedir. Sarı çiçekleri kasımdan şubata kadar muhteşem Salkımlarla toplanırlar bu çiçeklerini 
ilkbaharın başına kadar kalan siyah meyveleri takip eder. Budamaya ihtiyaç duymaz. Özel toprak 
isteği yoktur, daha çok serin alanları ve iyi drene toprakları tercih eder.

Çalı Clt.10     20,00

japonica (M. bealei)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶
z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Yukarı doğru genişleyerek büyüme alışkanlığına sahip yaprak dökmeyen çalı. Çok sayıda ince dişli 
yaprakçıklardan oluşan, koyu yeşil yapraklar. Sonbahardan ilkbahara kadar, 25 cm uzunluğa kadar 
esnek ve kavisli salkımlarla taşınan sarı, kokulu çiçekler. Çiçeklenmeyi koyu mavi oval meyveler 
takip eder.

Çalı 3xtr.M 0,60/0,80   17,50
 3xtr.M 0,80/1,00   23,00
 3xtr.M 1,00/1,25   34,00

x media ‘Charity’

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: İngiltere. Dik, geniş, herdem yeşil çalı. Gri kabuk zamanla egzotik bir etki yaratacak ve 
rijit gövdeyi ortaya çıkartacak şekilde ayak kısmından itibaren soyulur. 50 cm'e kadar uzunlukta, 
imparipennat, çok sayıda oval yaprakçıktan oluşan, sert, kenarları dikenli, parlak yeşil renkli 
yapraklar; sonbaharda genellikle kırmızı-turuncu renklenir. Çiçekler: Aralık'tan Mart'a, altın sarısı 
renkli, bal üreten, kokulu çok sayıda ve uzun apikal çiçek başağı. Nemli, verimli, kireçsiz toprak 
sever.

Çalı Clt.15     28,50
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   56,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
New line LJ100 1,75/2,00   300,00

x media 'Winter Sun'
Menşei: Kuzey İrlanda. Yaprak dökmeyen çalı , yapısı, boyutu, bitki yaprakları ve yetişme ihtiyaçları 
bakımından m. 'Charity'ye çok benzer. Bir hafta sonra açan çiçekleri ile ayırt edilir, daha az yoğun 
sarı fakat daha kokuludur.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.15     28,00

Mahonia x media 'Winter Sun', yapraklar ve çilek

Mahonia x media ‘Charity’, çalı, Clt.30

Mahonia x media 'Charity', çiçekler
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Malus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Malus, Elma (Rosaceae)

SÜS ELMALARI v
“Süs” elmaları “meyve” veren elmalardan farklıdır. Çiçekler, ilkbaharın “büyülü” habercisidir. 
Ufak elma salkımları (genellikle yenilebilir meyveler) şeklinde gelişen, ışıltılı meyveler 
; kış ve sonbaharda, böğürtlen misali dallardan sarkarak gerçek bir görsel şölen yaratırlar. 
Yapraklar renk değiştirmez. Rustiktir ve yetiştirmesi kolaydır; kuzey ülkelerde tam güneş 
alanlara dikilir, bizde de kuzey bölgelerde yetiştirilir ancak güneye inildiğinde yarı gölge 
alanlara dikilmesi önerilir. Derin, taze, humus ve organik materyal açısından zengin toprak 
ister; orta bazik ya da asidik olması önemli değildir. Hem çalı formlu hem yüksekten dallanan 
formda yetiştirilebilir. Çalı form, çim alanlar üzerinde tek başına güçlü etki yaratacak şekilde 
ya da diğer ağaç formlarıyla ilişki içinde; yüksekten dallanan formları da parklarda gruplar 
halinde, yollarda ve çim alanlarda değerlendirilebilir. Çok çeşitli bir fauna kitlesi çekimi vardır.

'Butterball'
Olgunlaştığında neredeyse yuvarlak hale gelen güzel bir genişletilmiş yapıya sahip ağaç; dallar, 
özellikle 3 cm genişliğindeki meyvelerin ağırlığını taşıdıklarında, önce kırmızı, sonra sarı-turuncu 
renkte hafif sarkıktır. Meyveler, pembe ile boyanmış beyaz renkte, ilkbahar çiçeklenmesini takip 
eder.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00

‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®)
Kökeni: Fransa. Dik büyüyen, yaşla genişleyen çalı veya küçük ağaç. İlkbaharda bakır kırmızısı, yazın 
bakır yeşili yapraklar. Büyük, yalın, magenta kırmızı, sonra açık pembe renkli çiçekler. Küçük, canlı 
kırmızı, uzun süre kalan meyveler.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.110   18/20 265,00

'Director Moerland'
Hastalıklara çok dayanıklı, taç kısmı kendiliğinden dairesel gelişim gösteren, büyük ve 
akcaağacınkileri anımsatan bronz renkte yapraklara sahip bir türdür. İlkbaharda karşımıza cıkan 
narin, hoş bir kokuya sahip, yoğun çiçeklere sahiptir. Güzel sonbahar renklerine sahiptir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00

Malus 'Coccinella', yapraklar ve meyveler

Malus 'Coccinella' üretimlerimiz, yüksekten dallanan

Malus 'Evereste', yüksekten dallanan, Clt.110
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Malus

Malus ‘Golden Hornet’

Malus ‘Evereste’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Evereste’®
Kökeni: Fransa. Geniş şekilde ovalden piramide giden duruşa sahip, büyük çalı veya küçük ağaç. 
Oval, 6-8 cm uzunluk ve 4-6 cm genişlikte, kızıl kırmızı saplı yoğun yeşil yapraklar. Çok bol, yalın, 
3-4 cm eninde, açtıklarında saf beyaz renkli, tomurcukta kızıl kırmızı çiçekler. Meyveleri de çok 
boldur, çok uzun süre kalırlar, kırmızı turuncudan kızıl kırmızıya renklidirler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
 Clt.90 2,50/3,00   165,00
1/2 gövde Clt.70     170,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
Espalyer Clt.150     370,00

‘Golden Hornet’
Kökeni: İngiltere. Oval, düzgün taçlı, küçük ağaç veya büyük çalı. Orta boyda oval, gri yeşil yapraklar. 
Tomurcukta pembe-mor, açtıklarında önce açık mor, hemen sonra beyaz olan çiçekler. Çok bol, erken 
oluşan, canlı sarı renkli uzun süre kalan meyveler.

1/2 gövde Clt.70     170,00

‘John Downie’
Kökeni: İngiltere. En güçlü olanıdır. Uçlarda sarkıklaşan dallarla geniş, dik bir taçı vardır. Büyük, 
oval, parlak yeşil renkli yapraklar. Tomurcukta pembe, açtıklarında beyaz, büyük, yalın çiçekler. Çok 
iri, kırmızı ve sarı turuncu meyveler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
1/2 gövde Clt.70     170,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
Espalyer Clt.150     370,00

moerlandsii 'Profusion'
Kökeni: Hollanda. Çok sayıda sık daldan oluşan oval taç. Büyük yapraklar, ilk etapta kırmızı, hemen 
sonra yeşil üzerine kırmızı yansımalı renklerini alırlar. Çiçekler kırmızıdan kırmızı-pembeye değişen 
renklerde ve bol miktarda bulunur. Meyveler bezelye büyüklüğünde, kırmızıdır.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   30/35 420,00

'Mokum'
Dik gövde ve oval yapraklı, yılın uzun bir döneminde canlı ve çekici renkler sergileyen güzel çiçekli 
elma ağacı. Genç yapraklar morumsu-kırmızıdır ve yaz aylarında bronz-yeşile döner. Çiçekler koyu 
pembedir ve ilkbaharın sonlarında açılır, ardından kırmızı meyveler gelir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00

‘Red Sentinel’
Kökeni: Yeni Zelanda. Dik, dar taçlı ve sarkık yan dalları olan, yaprak döken çalı veya küçük ağaç. 
Oval, yeşil renkli yapraklar, kırmızımsı yaprak sapında taşınır. Tomurcukta açık pembe, açtığında 
beyaz, yalın, geniş olan çiçekler. Oldukça iri, bol, çok uzun süre kalan, canlı turuncu veya kırmızı 
renkli meyveler.

Malus ‘Evereste’, çiçekler

Malus ‘John Downie’, çiçekler

Malus ‘Golden Hornet’, çiçekler

Malus ‘Red Sentinel’, meyveler
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Malus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Malus 'Red Sentinel' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
1/2 gövde Clt.70     170,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
Espalyer Clt.150     370,00

'Royalty'
6 m yuksekliğe ve 5 m genişliğe ulaşabilen yaprak doken calı veya ağaccık. Buyuk (12 cm’ye kadar) 
parlak kırmızı ve yoğun yapraklara sahiptir. Yakut kırmızısı, basit cicekler. Kucuk, yoğun kırmızı 
meyveler.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00

‘Rudolph’
Kökeni: Kanada. Uzayan ve dik tepe tacı yapan, yaprak döken büyük çalı ya da küçük ağaç. 6-8 cm. 
büyüklüğündeki oval yapraklar, ilk oluştuklarında kırmızıkoyu kahve renkli, yazın yeşil renklenir. 
Tomurcuk halindeyken karmen kırmızı, açtııklarında kırmızı ya da pembe-kırmızı renkli çiçekler. 
Çok uzun süre bitki üzerinde kalmayan, portakal rengi meyveler. Bizim yetiştirdiğimiz varyeteler 
arasında, dona en dayanıklı olan türdür.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Brouwers Beauty'
Gür yeşil yaprakları sayesinde dik, zarif ve hafif yapıya sahip, derine doğru kenar boşluklarına sahip, 
Japon kökenli küçük çiçekli elma. Açık pembe çiçekler, ilkbahar ortasında pembe tomurcuklardan 
çok sayıda açar ve bol meyve verir. Meyveler küçük, turuncu tonlarında sarıdır ve yaprakların 
sararmaya başladığı sonbaharın sonlarına kadar devam eder.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Scarlett'®
Yeni yaprakları yoğun pembe renkte tomurcuklarına yer açarken,yaz aylarında yeşil bronz renge 
bürünüyorlar,yaprakları sonbahar da ise mordan kan kırmızısı renge doğru geçiş yapıyrlar. Kış 
aylarında, bitki yaprağını döktüğünde dahi üzerinde kalan dekoratif küçük meyvelere sahiptir.

Yüksekten dallanan Clt.35   10/12 100,00

'Veitch's Scarlet'
Geniş taç yaprağı ile dik yapı. Yapraklar ovat ile oval arası 6-8 cm, ince kenarı tırtıllı, koyu yeşil. 
Nisan-Mayıs aylarında bol beyaz çiçek açar, ardından reçel yapmak için kullanılan morumsu-kırmızı 
meyveler son derece dekoratiftir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 100,00

'Winter Gold'
Geniş ve dairesel bir agelişime sahip küçük ağaç. Oval-eliptik yapraklar, parlak koyu yeşil, 
sonbaharda parlak sarıya döner. İlkbaharda pembe-kırmızı tomurcuklardan sayısız basit, saf beyaz 
çiçekler açar ve bunu kış boyunca kalan küçük açık sarı meyveler izler. Nemli, iyi drene edilmiş 
toprakları ve tam güneşe maruz kalmayı tercih eder, olgun bitkiler kuraklığı oldukça iyi tolere eder, 
ancak çiçeklenme zarar görebilir.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00

Malus ‘Red Sentinel’ üretimlerimiz, yüksekten dallanan

Malus ‘Rudolph’, yüksekten dallanan, 2xtr.

Malus ‘Royalty’, yapraklar
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Mandevilla
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Mandevilla (Apocynaceae)

◀ 
2-

7 m
 ▶ z10 4 AB

Sarmaşık bitki: arka kapağa bakınız

◀ 1-1,50 m ▶

Güzel yapraklı, çok güzel ve görkemli çiçeklenmesi olan, herdem yeşil tırmanıcı. 
Uyumlu şekilde gelişmek için bir parmaklığın desteğine ihtiyaç duyacakları, 
teraslar ve verandalar için idealdir. Dışarıya dikildiğinde hafif verimli, geçirgen 
toprak ister. Çiçeklenme süresince çok, kışın az sulanır.

x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
Parlak yeşil renkli, oval, çok güzel büyük yapraklar. Haziran’dan Kasım sonuna kadar, huni biçimli, 
10 cm eninde, pembe renkli bol çiçek. ↑ 7 m

'Diamantina®Agathe Scarlet'
Bu güçlü, çiçek açan varyeta, yaz aylarından başlayarak ilk kış soğuklarına kadar kalan büyük 
çiçeklere sahiptir. ↑ 5 m

'Diamantina®Agathe White'
Yaz başından ilk kış soğukları ne kadar sürekli kendini yenileyen saf beyaz renkte çok güzel 
çiçeklere sahiptir. ↑ 5 m

sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville 
‘Hardy Red’)
6 cm’lik oval, sert, parlak koyu yeşil renkli yapraklar. Kış sonundan sonbahar sonuna kadar, koyu 
kırmızı renkli, huni biçimli çiçekler. ↑ 4-5 m

Mandevilla - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.10     31,00

Mangifera (Anacardiaceae)

indica, Mango

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z10 3 AB w
afg

◀ 10-12 m ▶

Mızrak formunda, deri dokulu, koyu yeşil renkte, büyük almaşık yapraklı; tropik Asya kökenli herdem 
yeşil, meyve veren büyük ağaç. Mango adıyla bilinen meyveler üretir. Düzenli ve hafif toprak ister 
ama aşırı sulama gerekmez.

indica 'Keitt'
Mükemmel aşılama çeşidi, çok verimli. Meyve oblong şekle sahiptir, sarı-turuncu kabuklu ve sarı, 
lifsiz meyve özü küçük tohumlu, geç olgunlaşan ve çok uzun ömürlüdür.

Mangifera indica ve indica 'Keitt' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.15     50,00

Mandevilla ‘Diamantina Agathe White’, çiçekler

Mangifera indica, meyveler

Mandevilla ‘Diamantina®Agathe Scarlet’, çiçek

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont’, çiçekler
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Medicago

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Medicago (Fabaceae)

arborea

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 2 AB

afhir
◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Kanarya Adaları, Güney Avrupa. Kama formlu 3 yaprakçıktan oluşan, sarımsı yeşil renkli, 
tüylü, herdem yeşil çalı. İlkbahardan sonbahara kadar, sarı renkli küçük çiçeklerle kaplanır ve 
bunları salyangoz formlu yemişler izler. Verimsiz ve kuru topraklarda yaşayabilir ve denize karşı 
dirençlidir.

Çalı Clt.10     20,00

Melia, Tespih Ağacı (Meliaceae)

azedarach

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z8 3 A tw
bginr

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Hindistan, Çin. Yapraklarının zarafeti, çiçeklenmesinin güzelliği, uzun süre kalan ve 
dekoratif meyveleriyle kendine hayran bırakan, yaprak döken ağaç. Parlak yeşil renkli, pennat, 3-5 
cm’lik oval-mızrak biçimli yaprakçıktan oluşan yapraklar; sonbaharda altın sarısına bürünürler. 
Mayıs-Haziran’da, 10-20 cm’lik salkımlarda, mor eflatun renkli, yıldız biçimli çiçekler. Bunları 
izleyen yuvarlak, sarı, takip eden ilkbahara kadar kalan ve ağacı kışın özel biçimde dekoratif kılan 
çok sayıda meyve. İyi drene olduğu sürece, toprak konusunda seçici değildir.

Çok dallı Clt.30 2,50/3,00   55,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 68,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.110-130   18/20 225,00
 Clt.130-150   20/25 275,00
 Clt.180   25/30 300,00
 Clt.450   40/45 600,00
New line Clt.70 2,00/2,50   110,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR
Melia azedarach, sonbaharda meyveler ve yapraklar

Medicago arborea, çiçekler

Melia azerdarach, yüksekten dallanan, Clt.180
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Metasequoia

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Metasequoia (Cupressaceae)

glyptostroboides

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6B 3 AB
afhir

◀ 7-8 m ▶

Kökeni: Çin. Çin’de keşfedildiği 1941 yılına kadar bir fosil olduğu düşünülen yaprak döken ibreli; o 
tarihten itibaren yalnız tüm dünyadaki botanik bahçelerinde değil, aynı zamanda fidanlıklarda ve 
özel ya da kamuya ait yeşil alanlarda hızla yayıldı. Kahverengituruncu renkli, soyulan kabuğuyla 
karakterizedir, konik duruşa sahiptir; kışın, yapraksızken, bir ikizkenar üçgenle aynı geometrik profil 
ortaya çıkarır. Yapraklar: Servininkilere çok benzer yapraklar, yumuşak, yayık, canlı yeşil, 1,5-2 cm 
boyunda; sonbaharda dökülmeden önce bronz renge bürünürler. Yuvarlak veya silindirik, sarkık, 
küçük kozalaklar üretir. Humus açısından zengin, nemli fakat oldukça drene toprak ister çünkü 
sadece geçici olmaları durumunda durgun suya dayanır.

Alttan dallı Clt.110 5,00/5,50   190,00
Yüksekten dallanan Clt.35   10/12 80,00
 Clt.70   14/16 145,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Metrosideros (Myrtaceae)

excelsus (M. tomentosus)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z10 3 A w

afhlr
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Bizde, yukarıda aktarılan ölçülere ulaşırken, orijin ülkesinde 25-30 m’lik bir 
ağaca dönüşen herdem yeşil çalı. Acca (Feijoa) sellowiana’nınkine çok benzeyen gümüş renkli güzel 
yaprakları vardır. Mayıs-Haziran’da parlak koyu kırmızı yoğun stamen öbeklerinden oluşan fırça 
şeklinde çiçek demetleri üretir. Oldukça verimli, geçirgen, kireçli olmayan toprak ister. Kuzey orta 
İtalya’da teraslar için saksı bitkisi olarak tavsiye edilir. Toprakta dikilebilecek yerlerde, gruplar ve 
çitler için, tuza çok dirençli olduğu için, özellikle sahil bölgelerindeki bahçelerde kullanılır.

Çalı Clt.3 0,50/0,60   20,00
 Clt.20 1,00/1,25   35,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.70 2,00/2,50   120,00
1/2 gövde LV14     46,00

robustus ‘Thomasii’
Kökeni: Yeni Zelanda. Oval, oyuklu, üstü parlak yeşil, altı gümüş renkli yapraklar. M. excelsus’tan 
daha açık kırmızı ve daha uzun çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler: M. excelsus gibi.

Çalı Clt.55 1,50/1,75   130,00

Metasequoia glyptostroboides, abidevi ağaç

Metrosideros excelsus, çalı, Clt.20

Metrosideros excelsus, çiçekler
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Michelia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Michelia (Magnoliaceae)

'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z8 3 AB w
afj

◀ 2 m ▶

Magnoliaceae familyasına ait olan yaprak dökmeyen çalı, yemyeşil, parlak, iri, deri yaprakları ve 
muhteşem fincan çiçekleri ile tasvir edilir. Fairy Cream®, yoğun ve yuvarlak yapısı, sadeliği ve 
zengin çiçeklenme ile karakterize edilen, kış sonundan yaz başlarına kadar yenilenen bir melezdir. 
10 cm genişliğe kadar olan çiçeklerin etli, içbükey yaprakları vardır, lezzetli kokulu, güzel krem 
beyazdır; açtıklarında, belirgin stamen küme ile çevrili açık sarı tanecikli bir pistil gösterirler. Genç 
yaşta çiçek açar, o kadar güzeldir ki herhangi bir bahçede dikkat çeken bir konumu hak eder.

'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)
Bir önceki gibi, beyaz çiçekli.

Michelia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18 1,00/1,25   55,00

Morus, Dut (Moraceae)

alba, Beyaz dut

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z5 3 A
agpqr

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Çin. Küçük veya orta ölçülerde, küre biçimli taçı olan yaprak döken ağaç; çoğu kez kısa 
gövdesi ve ağaca benzer büyük çalı duruşuyla her zaman düzgün görünüm vermez. Kalp biçimli 
veya oval-mızrak biçimli, 20 cm'e kadar uzunlukta, parlak yeşil renkli yapraklar. Çiçekler: Mayıs- 
Haziran'da sarkık başaklarda toplanırlar, oldukça boldur. Beyaz ya da pembemsi beyaz renkli, biraz 
daha uzun duta benzer, yenilebilir, tatlı.Yoksul topraklara adaptasyon sağlar.

1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 61,00
 Clt.110   18/20 250,00

alba ‘Pendula’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 A

agpqr
◀ 3-3,50 m ▶

Kökeni: İtalya. Aşılamayla üretilen Morus alba çeşidi. Aşılama açısından bakıldığında dallar ince, 
uzun, aşağı doğru dikey şekilde gelişirler; birkaç yıl sonra kalınlaşırlar, eğrilirler genişlerler ve 
toprağa kadar sarkarlar. Yapraklar: ovalden kalp biçime, çoğu kez derinlemesine çizikli, parlak yeşil 
renkli, 8-14 cm boyunda dökülen yapraklar; sonbaharda sarı renge bürünürler. Çiçekler, meyveler, 
yetiştirme ihtiyaçları M. alba gibidir.

Morus alba 'Pendula', yarım gövde, Clt.18

Michelia 'Fairy Cream', çiçekler

Morus alba 'Pendula', yüksekten dallanan, Clt.35
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Morus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Morus alba 'Pendula' - ölçü ve fiyatları: 

1/2 gövde Clt.12     29,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     62,00
Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.130-150-180   20/25 280,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.450   35/40 600,00

nigra
Duruş ve yetişme ortamı istekleri açısından Morus alba'ya çok benzer. Çok tatlı, yenilebilir, uzun ve 
iri, siyahımsı meyveler verir.

Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
New line Clt.230 2,50/3,00   430,00

platanifolia

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bghor
◀ 4-6 m ▶

M. alba gövdesinde aşılamayla üretilen yaprak döken ağaç. Aşılama açısından bakıldığında, geniş, 
gergin, küremsi bir taç ayrılır. Zümrüt yeşili, 3 düzensiz loblu, 20-25 cm uzunluk ve genişlikte 
yapraklar. Nisan-Mayıs’ta yeşilimsi beyaz çiçekleri olgunlaşırlarsa siyahımsı bir renge d.nüşn 
kırmızı meyveler izler. Yetiştirme ihtiyaçları: M. alba gibidir. Sadece çok güzel bir ağaç değil ama 
diğer az sayıdaki diğer ağaçlar gibi, bahçelerde, parklarda, otoparklarda, yol boyunca hatta tuza 
dayanıklı oldukları için deniz kenarında bile geniş ve içine girilmez gölge alanları yaratabilirler.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35   12/14 96,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.300   30/35 420,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Morus platanifolia, yapraklar

Morus nigra, yarım gövde, Clt.70

Morus nigra, meyveler
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Morus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Çınar yapraklı, meyvesiz dut

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bgnr
◀ 4-6 m ▶

M. platanifolia’nın erkek kısır seleksiyonu. Aynı duruşa sahiptir ve kolay bir şekilde geniş ve 
gölgeli bir kameriye oluşturur. Yapraklar: M. platanifolia gibi. Çiçekler: Nisan ve Mayıs’ta oluşurlar 
ve meyveye dönüşmeden önce hemen dökülürler. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler: M. 
platanifolia gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 61,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.55-70   14/16 135,00
 Clt.90-110   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 360,00
 Clt.525   40/45 600,00
 Clt.750   55/60 900,00
 Clt.750   60/70 1200,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 280,00

rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 1 A w

af
◀ 1-1,20 m ▶

Mojo Berry, Japonya'da seçilen bodur duttur. Koyu yeşil oval yaprakları ve dar kenarları olan 
kompakt, iyi dallanmış bir yapıya sahiptir. İlkbahar sonundan Eylül ayına kadar sürekli olarak genç 
yaştan itibaren bol miktarda meyve verir. Dar saksılarda iyi yetişir ve balkon ve terasları süslemek 
için idealdir. Verimli, iyi drene edilmiş toprak gerektirir ve bol meyve vermeyi destekleyen tam 
güneşe maruz kalmayı tercih eder.

Mini gövde LV9     26,00

rubra

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 AB
bghor

◀ 4 m ▶

Geniş, yuvarlak taçlı, orta dereceli, dioik bir türdür.Bazen loblu olabilen, oval ile oblunga arası, 
taban kısmı kalp şeklinde ve kenarları dişli koyu yeşil yapraklara sahiptir. Çok tatlı ve sulu, taze 
yenmek veya reçel yapmak için mükemmel olan parlak kırmızı meyveler üretir, Temmuz ayında 
olgunlaşır.

1/2 gövde Clt.70     170,00

Morus platanifolia ‘Fruitless’, yapraklar

Morus rubra, yarım gövde, Clt.70

Morus platanifolia 'Fruitless', yüksekten dallanan, Clt.90
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Muehlenbeckia

Musa basjoo, LV12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Muehlenbeckia (Polygonaceae)

complexa

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8B 4 ABC

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Desteklere çabuk tırmanan veya üstünde yürünebilecek kadar elastik yer 
örtücü kümeler ve yoğun yumaklar oluşturarak birbirlerine kenetlenen, ince uzun gövdeleriyle 
toprağa sarılan tırmanıcı bitki. Yuvarlak, 1 cm’den biraz fazla genişlikte, koyu yeşil renkli yapraklar. 
Yazın yeşilimsi beyaz çiçekler verir ve bunları beyaz meyveler izler. Denize karşı çok dirençlidir, 
kumlu olanlar da dahil, her tür toprakta yaşar.

 Clt.10     31,00

Murraya (Rutaceae)

paniculata (M. exotica)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z10 2 AB t

afhkr
◀ 2-4 m ▶

Asya ve Avustralya kökenli herdem yeşil çalı. İlkbahar sonundan yaz ortasına kadar kalan, krem 
beyaz renkli çok kokulu çiçekleri, oldukça dekoratif kırmızı yemişler izler. Verimli, drene edilmiş, 
kuru olmayan toprak ister.

Çalı Clt.55     80,00
 LV9     19,00
1/2 gövde Clt.130   25/30 630,00
Konik Clt.20 1,00/1,25   38,00

Musa, Muz (Musaceae)

basjoo (M. japonica), Sahici muz

◀ 
6 m

 ▶ z9 4 AB
afghr

◀ 5 m ▶

Kökeni: Japonya. Kalıcı, tozlaşan, önce yeşil sonra kağıdımsı sahte gövdeler; çok büyük (3 m’ye 
kadar uzunlukta) oblong-mızrak biçimli, kemerli, parlak yeşil renkli yapraklarla kaplanırlar. Yaz 
boyunca, kırmızımsı mor renkli büyük brahtelere sarılı, sarı-krem renkli salkım meyveler üretir. 
Sadece doğal yaşam alanında veya serada tutulursa, bilindik, çok tatlı muzlar üretir. Kış boyunca 
kuru yaprak örtüsüyle yerden korunduğu sürece, Kuzey İtalya’nın ovalık bölgelerinde dış mekanda 
yaşar.

 LV12     23,00
 Clt.30     55,00
Çok dallı Clt.110 2,00/2,50   240,00

Murraya paniculata, çiçekler

Muehlenbeckia complexa, yapraklar
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Myoporum

Musa basjoo, Clt.110

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 4 AB

afghr
◀ 3-5 m ▶

Tek gövdeli, kırmızımsı muz ağacı. Ana damarlarda daha belirgin olan güzel bir kırmızı renkte 
oblong, çok büyük yapraklar. Çiçekler: M. basjoo gibi. Güney bölgemizde en sıcak kıyı bölgelerinde 
açıkta yaşar. Başka bir yerde kışı serada geçirmesi gerekir. Mükemmel bir saksı bitkisidir.

 Clt.12     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00

x paradisiaca

◀ 
5-

7 m
 ▶ z9 4 A

afghr
◀ 2-3 m ▶

Genel olarak yenilebilir muz olarak tanınır. Daha çok meyvelerinin üretildiği tropikal bölgelerde 
yetiştirilir. Ama aynı zamanda süs bitkisi olarakta tercih edilir. Kürek formunda 2,5 m’ye ulaşan 
dolgun yaprakları ile yalancı gövde oluştururlar. Saksıda kullanım için ideal bir bitkidir.

  Clt.70  3,00/3,50   115,00

Myoporum (Scrophulariaceae)

laetum

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z9 3 AB
fhklpr

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Uçlarında yapışkan dalları olan büyük çalı veya küçük yaprak dökmeyen 
ağaç. Mızrak şeklinde, etli, parlak yeşil yapraklara sahip tür yaz aylarında, beyaz çan şeklindeki 
mor benekli çiçekler, ardından da kırmızımsı meyveler verir. Toprak açısından zorlayıcı değildir, 
tuzluluğa karşı oldukça dayanıklıdır, bu nedenle deniz kenarında hızlı büyüyen çitler ve bariyerler 
için kullanılır.

Çalı Clt.10     18,00
 Clt.70   120,00

Musa ensete 'Maurelli', Clt.12

Musa x paradisiaca, meyveler

Myoporum laetum, çalı, Clt.10

Musa (devam) 
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Myrsine
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Myrsine (Myrsinaceae)

africana

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z8 1 AB u
afhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Kökeni: Asor Adaları, Güney ve Doğu Afrika, Himalaya. Herdem yeşil, sıkı şekilde dallı, dik, yuvarlak, 
küçük akdeniz çalısı. Yaprakları, yuvarlak uçlu obovattan eliptiğe değişken formlu, üstü parlak yeşil, 
altı daha soluk renklidir. Kızıl-kahve renkli çiçek kurullarını, geç ilkbaharda lila-mavi renkli küçük 
meyveler izler. Nemli olmayan, iyi drene edilmiş toprak sever.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,00

Myrtus, Mersin (Myrtaceae)

communis, Yabani Mersin

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 1 AB u

afhiklr
◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa ve Asya’nın Akdeniz bölgeleri. Yuvarlak, kompakt, geniş formlu herdem 
yeşil çalı. Çok yaşlı olanlar küçük bir ağaç görünümü alabilir. Ovalden oval-mızrak biçimliye, 
sert, parlak, parıltılı yeşil renkli yapraklar; parmaklar arasında ovuşturulduğunda güçlü bir koku 
yayarlar. Haziran’dan Ağustos’a, küçük, tekli, aksiller, beyaz krem renkli, kokulu çiçekler. Meyveler: 
iç mekanda da; dalları çok dekoratif kılan, siyah-mavi veya siyah-mor renkli, etli küçük yemişler 
verir. Verimli, iyi drene edilmiş toprak ve sıcak ortamlar sever. Denize karşı çok dirençlidir. Güzel 
gruplar yaratır, kayalık bahçelere mükemmel şekilde girebilir, çiçekli, aromatik, renkli yemişleri 
olduğu sonbaharda dekoratif çalı formu.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Çok dallı Clt.130 2,00/2,50   200,00
1/2 gövde Clt.30     80,00
 Clt.110   20/25 400,00
 Clt.130   25/30 470,00
Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 160,00
 Clt.110   16/18 300,00

Myrtus communis, çalı, Clt.10

Myrsine africana, yapraklar

Myrtus communis, çiçekler
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Nandina
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Microphylla')

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8B 2 AB

afhkl
◀ 0,80/1,00 m ▶

Communis’e göre çok daha kompakt, 150cm’ e ulaşır. Yaprakları daha küçük çiçekleri krem rengi ve 
pembe alacalı olup, çiçeklerini siyah-mor renkte meyveleri takip eder.

Çalı Clt.10     17,50
Top formlu Clt.20     43,00

communis subs. tarentina

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB u
afhiklr

◀ 0,50-1 m ▶

M. communis’e oranla daha kompakt ve yuvarlaktır, yaprakları tam anlamıyla eliptik, 2 cm 
uzunluğunda, pembe hareli krem renkli çiçekleri ve beyaz yemişleri vardır. Yetiştirme ihtiyaçları ve 
kullanıldığı yerler: M. communis gibi.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
1/2 gövde Clt.130     470,00

Nandina, Cennet Bambusu (Berberidaceae)

domestica

◀ 
2 m

 ▶ z8A 2 AB
afhilr

◀ 1,50-1,80 m ▶

Kökeni: Asya. Bambununkileri anımsatan gövdesi olan herdem yeşil çalı. Pennat, başlangıçta 
yumuşak pembe, yazın yeşil, sonbahar-kış mevsimlerinde mor pembeye bürünen bileşik yapraklar. 
Yazın yapraklardan büyük pembemsi kırmızı renkli salkımlar çıkar ve bunları kışın ve yazın parlak 
canlı kırmızı renkli meyve salkımları izler. Nemli, iyi drene edilmiş toprakta en iyi sonuçları verir.

Çalı Clt.3     7,70
 Clt.5     11,00
 Clt.7   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.15 0,60/0,80   28,50
 Clt.18 0,80/1,00   42,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,25/1,50   82,00

Nandina domestica, çalı, Clt.45

Myrtus communis subs. tarentina, çalı, Clt.18

Myrtus communis 'Pumila', çalı, Clt.10

Myrtus (devam) 
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Nandina
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

domestica 'Blush Pink'®

◀ 
0,6

0-
0,8

0 ▶ z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 ▶

Bu herdem yeşil çalının karakteristik özelliği genç yapraklarının hoş bir pembe renge sahip olması 
ve bu özelliğini tüm büyüme evresinde koruması olup yaz aylarında yeşile dönmesidir. Tüm kış 
ayları boyunca sahip olduğu renk ise kırmızı-turuncudur.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Firepower’

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Aynı türün daha dallı bodur formu. N. domestica’nınkilerden daha büyük, yumuşak tonda yeşil renkli, 
oval, sonbaharda kırmızı-turuncuya bürünen yapraklar. Toprakta yer örtücü olarak mükemmel.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10     20,00
 Clt.18     42,00

domestica ‘Gulf Stream’

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z6 1 AB

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

İlkbaharda bile yoğun kırmızı renkteki yaprak rengi özelliği ve kompkat çalı formu ile oldukça 
dikkat çeken Nandina domestica mutasyonudur.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10 0,40/0,60   20,00
 Clt.12 0,40/0,60   24,00
 Clt.15 0,50/0,60   38,00
 Clt.20 0,60/0,80   45,00

domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 BC
acefhijr

◀ 0,70-0,80 m ▶

Renginden dolayı türleri arasında eşsiz bir varyetedır. Yeni sürgünleri parlak, Lime yeşili-sarı renkte 
olup eski yapraklarının üzerinde çıkarlar. Bu yapraklardaki renk kontrastı bitki eğer güneşte ise 
daha çok fark edilir. Yavaş gelişen bir türdür.(1/1,2 m boy ve genişlik) küresel ve kompakt bir forma 
sahiptir.

Çalı Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00

Nandina domestica ‘Firepower’, çalı, Clt.10

Nandina domestica MAGICAL 'Lemon-Lime', çalı, Clt.15

Nandina domestica ‘Blush Pink’, çalı, Clt.10
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Nandina
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

domestica 'Moon Bay'

◀ 
0,0

9-
1 m

 ▶
z7B 1 AB
acefhijr

◀ 0,90-1 m ▶

Kompakt formlu çalı; kış döneminde yeşilden somon rengi ve kırmızıya alacalı yapraklar sunar. İyi 
drenajlı toprak ister. Soğuk ve kuraklığı iyi tolere eder.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefghir

◀ 0,70-0,80 m ▶

Taze yapraklar, gelişim dönemi boyunca yani uzun bir süre parlak kırmızı renklerini korurlar. 70 cm 
boya ulaşabilen, alçak çalı form. İyi drene olan toprak ister, soğuk ve kuraklığı tolere eder.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
 Clt.20     45,00

domestica 'Twilight'®

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z8A 1 BC

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Tam bir dekoratif tür. Daha ilkbaharda açık yeşilden bronza dönen yeni yaprakları, pembe pırıltılarla 
birlikte oldukça geniş beyaz alacaya sahiptir. Kış aylarında oldukça dekoratif olan türün renkleri 
bahar aylarında daha da fazla yoğunlaşıyor. Sınırlı bir gelişime sahip ve dikine gelişim gösterir, aynı 
zamanda yaz aylarında beyaz çiçeksalkımlarına sahiptir.

Çalı Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

Nandina domestica ‘Obsessed’, çalı, Clt.15

Nandina domestica ‘Twilight’, çalı, Clt.10

Nandina domestica ‘Moon Bay’, çalı, Clt.10
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Nerium

Nerium, Zakkum (Apocynaceae)

oleander

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 3 A

abflqr
◀ 2-4 m ▶

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8A 1 AB

abfoqr
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası, İran, Hindistan, Japonya. Herdem yeşil, gür, kompakt, yuvarlak çalı (veya 
küçük ağaç). İlkel doğal yaşam alanını bulduğu ve az sayıda bitkinin uzun süre kalan çiçekler verdiği 
Akdeniz yazlarının, deniz tatillerinin sembolü olmuştur. Yapraklar: herdem yeşil, mızrak biçimli, 
bütün halde, oldukça sert, her bir kabuk halkasında 2-3’lü gruplar halinde bulunan, orta tonda yeşil 
renkli (bazı kültivarlarda rengarenk). Çiçekler: çeşide göre yalın ya da katmerli, kokulu veya değil, 
tüm tonları içeren çeşitli renkler; terminal tomucuklarda toplanırlar ve tüm yaz boyunca kalırlar. 
Meyveler: çiçeklenme sonrasında, tüylü tohumlar içeren uzun burgularda. Yetiştirme: normalde 
zayıf topraklarda da gelişir fakat bahçede,iyi işlenmiş ve verimli toprakların tercih edilmesi daha 
uygundur. Saksıda yetiştirilirse, uzun köklere yer açabilmek için saksının genişten ziyade derin 
olması uygun olur; kışın oldukça kuru tutulur fakat ilkbahardan sonbahara çok nem ister.

YALIN ÇIÇEKLI ÇEŞITLER:

‘Alsace’
Pembe hareli beyaz.

‘Altini’
Parlak kırmızı. Kokulu.

'Angiolo Pucci'
Basit çiçeğe sahip türler arasında: budur, 
çiçekleri ortasına doğru daha koyulaşan fildişi 
sarı rengindedir.

'Belle Hélène'
Siklamen pembesi.

‘Dottor Attilio Ragionieri’
Açık somon.

‘Grandiflorum’
Pembe büyük çiçek, kokulu.

‘Italia’
Canlı kırmızı, kokulu.

'Jannoch'
Yoğun pembe.

‘Magali’
Lila pembe. Hafif kokulu.

'Margarita'
Koyu pembe, soğuğa en dayanıklı olanlar 
arasında.

‘Maria Gambetta’
Altın sarısı.

‘Papà Gambetta’
Göz alıcı kırmızı.

‘Pasadena’
Fuşya pembe. Kokulu.

‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
Beyaz, kokulu.

‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
Kayısı

‘Virginie’
Pastel pembe.

Nerium oleander ‘Alsace’, çiçekler

Nerium oleander ‘Pasadena’, çiçekler

Nerium oleander 'Angiolo Pucci', çiçekler

Nerium oleander ‘Soeur Agnes’, çiçekler
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Nerium

 
 

Çeşitli Nerium oleander, yüksekten dallanan, Clt.110

Nerium oleander 'Maria Gambetta', çiçeklerNerium oleander 'Jannoch', çiçekler Nerium oleander 'Papà Gambetta', çiçekler
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Nerium
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Nerium oleander - ölçü ve fiyatları:-

Çalı Clt.3     7,80
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.30-35 1,25/1,50   70,00
 Clt.50 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 1,75/2,00   155,00
 Clt.130 2,00/2,50   230,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     40,00
 Clt.30   12/14 68,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 90,00
 Clt.50   12/14 135,00
 Clt.55   14/16 175,00
 Clt.110   16/18 245,00
 Clt.110   18/20 315,00
 Clt.130   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 370,00

Nerium oleander ‘Virginie’, çiçekler

Nerium oleander 'Tito Poggi', çiçekler

Çeşitli Nerium oleander, çalı, Clt.50
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Nyssa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)

sylvatica

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 1 AB
bgn

◀ 8-12 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika’nın bataklık bölgeleri. Güçlü gövdesi ve geniş şekilde konik taçı olan 
yaprak döken ağaç. 5-8 cm’lik oval, yumuşak tonda yeşil renkli yapraklar. Gösterişli olmayan 
çiçekleri, salkımlarda mavimsi siyah renkli meyveler izler. Sonbaharda yapraklarının aldığı sarıdan 
kırmızıya, turuncuya muhteşem renklerlerle ilgi çekicidir. Bir birikintinin güneşli kıyısındaki nemli 
yerler için uygun bir ağaçtır. Sonbaharda su kitlesi, kızıl günbatımlarının sarı ve kırmızı tonlarında 
görünecektir.

Alttan dallı Clt.10     30,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
 Clt.130 3,00/3,50   270,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 65,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.150   18/20 410,00
 Clt.150-180   20/25 450,00
New line Clt.350 3,50/4,00   900,00

Nyssa sylvatica, alttan dallı, Clt.35

Çeşitli Nerium oleander, yüksekten dallanan, Clt.110
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Olea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Olea, Zeytin (Oleaceae)

europaea, Zeytin ağacı

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A t

abfgpr
◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Var olan herdem yeşil ağaçlar arasında en uzun ömürlü (2000 yıl dahi) 
olanlardan biridir. Çok yavaş olarak 9 m yükseklik ve 5-7 m genişliğe ulaşır ve daha fazla alan 
bulduğunda bu ölçüler artabilir. Genç yaşta dik olan, pürüzsüz grigümüş bir kabukla kaplıdır ve yaşla 
birlikte bükükleşir, budaklanır, koyulaşır ve çoğu kez çürür. Yapraklar: kalıcı, ters, sert, oval veya dar 
oval, üstü sarımsı yeşil, altı daha açık tonda ve simli bir tüyle kaplıdır. Çiçekler: Nisan’dan Haziran’a 
açarlar ve beyaz renklidirler, çok gösterişli değildirler fakat kokuludurlar, yaprakların aksillerinde 
salkım halinde toplanırlar. Meyveler - Zeytinler: botanik dilde tek bir tohum (çekirdek) içeren ve 
sonbaharda olgunlaştıklarında parlak siyaha dönen yeşil renkli, oval sert çekirdekli meyvelerdir. 
Yetiştirme: Zeytin ağacı güneşi sever ve aşırı nemden korkar; derin, kuru, iyi derecede geçirgen, 
mümkünse güney bakısında ve güçlü rüzgarlardan korunan yerler ister. Kuraklığa dayanıklıdır. 
Rustiklik: botanikçiler zeytini, 9 numaralı dayanıklılık bölgesi içinde değerlendirmişlerdir ancak 
son 20 senedeki gözlem tecrübeleri; -7/-10 ‘C sıcaklıklara kadar zarar görmeden, dayanabildiğini 
göstermiştir.

1/2 gövde Clt.10     22,00
 Clt.15     44,00
 Clt.18-LV18   8/10 60,00
 Clt.25   8/10 64,00
 Clt.30   10/12 85,00

Olea europaea, yarım gövde toskana form, Clt.180

Olea europaea, bonsai, LCI90

Olea europaea, meyveler

Olea europaea, yarım gövde, Clt.18
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Olea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Olea europaea - ölçü ve fiyatların devamı:

Yarım gövde toskana form Clt.55   12/14 132,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 235,00
 Clt.90   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 400,00
 Clt.180   25/30 600,00
 Clt.285   50/60 750,00
 Clt.500  80/100 900,00
 Clt.1500    2900,00
 LCI90     560,00
Espalyer LVQ18     51,00
Yarım gövde espalyer Clt.30   10/12 110,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45   10/12 160,00
Ponpon Clt.90     310,00
 Clt.180     515,00
Bonsai LCI5     48,00
 LCI10     60,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Olea europaea, bonsai, LCI10

Olea europaea, abidevi ağaç
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Olea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A

flpqr
◀ 2-4 m ▶

Serviyi anımsatan, piramit duruşlu zeytin ağacı. Dik, birbirine kenetli dallar. Herdem yeşil, mızrak 
biçimli, dar, 4-6 cm uzunluk ve 1 cm genişliğinde, üstü yoğun yeşil, altı gümüşi yapraklar. Beyaz 
renkli, kokulu meyveler ve bunları izleyen oval, orta boyda, olgunlaştıklarında kırmızımsı mavi renk 
alan, zeytin üretimi için elverişli meyveler. Rüzgarlara dirençlidir. Dekoratif çitler için tavsiye edilir.

Çalı Clt.5 0,50/0,60   9,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   290,00
 Clt.90 3,50/4,00   330,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.15     44,00
 Clt.18     60,00
Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 125,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70-90   14/16 200,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.130-150   18/20 310,00
 Clt.130-180   20/25 430,00
Espalyer Clt.140     370,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45     160,00

Olea europaea ‘Frangivento’, çalı, Clt.18

Olea europaea 'Frangivento', mini gövde, LV9 Olea europaea 'Frangivento', yüksekten dallanan, Clt.110
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Olea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

ZEYTİN YAĞI ÜRETİLEN OLEA EUROPAEA TÜRLERİ

europaea 'Arbequina'
Çok yüksek verimlilik, kuraklığa ve kuvvetli rüzgarlara karşı iyi direnç.

europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
Yüksek üretkenlik, yüksek yağ verimi, soğuğa karşı iyi direnç, en yaygın hastalıklara toleranslı ve 
özellikle Xylella bakterisine dayanıklı çeşit.

europaea 'Leccio del Corno'
Geç olgunlaşma, elde edilen yağ meyvemsi ve kalitelidir. Soğuğa ve zeytin sineğine (Bactrocera 
oleae) çok dayanıklıdır.

Olea europaea 'Arbequina', e. FAVOLOSA ve e. 'Leccio del Corno' - ölçü ve fiyatların:

1/2 gövde Clt.15     44,00

Olea europaea 'Frangivento', meyveler ve yapraklar

Olea europaea 'Frangivento', çalı, Clt.35
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Opuntia

Opuntia macrocentra, LV12

Opuntia vulgaris, Clt.3

Opuntia ficus indica, LV12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Opuntia (Cactaceae)

ficus indica (O. engelmanii)

◀ 
1-

3 m
 ▶ z10 4 A

afi
◀ 1-2 m ▶

Amerika kıtasının orta ve güney bölgeleri orijinli ve kendiliğinden geliştiği tüm Akdeniz Havzası 
ülkelerinde yaygın olan sukulent bitki. Gençken etli ve yeşil, sonradan odunumsu ve gri olan büyük 
yaprakları vardır. Nisan-Mayıs’taki sarı çiçekleri, olgunlaştıklarında (Temmuz-Ağustos) turuncu sarı 
renge bürünen, yenebilen meyveler izler. Verimsiz, kumlu ve tuzlu olanlar da dahil, her tür toprağa 
uyum sağlar. Kuraklığa karşı dirençlidir.

macrocentra

◀ 
0,6

0-
1 m

 ▶

z7 2 A
acfir

◀ 0,80/1 m ▶

Ficus-indica ile karşılaştırıldığında, kesinlikle daha sade, boyundan çok enine gelişme eğiliminde 
olan kompakt bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda, bütüne belirgin bir morumsu kromatik dokunuş 
veren tabandaki kırmızı dikenlerle de karakterize edilir.

vulgaris

◀ 
0,3

0 m
 ▶ z10 2 ABC

acfir
◀ 2 m ▶

Yerde genişleyen kısa ve dikenli alt tür. 5-10 cm’lik geniş yuvarlar, mavi yeşil renkli yapraklar. 5 
cm çapında sarı çiçekler.

Opuntia - ölçü ve fiyatların:

 Clt.3     7,80
 LV12     24,00

Opuntia ficus indica, diken
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Osmanthus

Osmanthus armatus, New line, Clt.230

Osmanthus aquifolium, New line, LJ70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Osmanthus, Osmantus (Oleaceae)

aquifolium
◀ 

4-
6 m

 ▶ z7A 1 AB tv
afhikq

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Japonya. Dik, geniş, yuvarlak, herdem yeşil çalı. Eliptikten ovale, 6-8 cm uzunluk ve 4-5 cm 
genişliğinde, sert, genellikle keskin kenarlı, üstü parlak koyu yeşil, altı açık yeşil renkli yapraklar. 
Yaz-sonbaharda, saf beyaz, aksiller, sıkı yapraklarla örtüldükleri için çok gösterişli durmayan fakat, 
havaya yayılan tatlı kokularıyla uzaktan da varlıklarını hissettiren çiçekler. Rustiktir, hastalıklara 
karşı güçlüdür, parazitlere karşı çok dirençlidir, her tür toprakta yaşar.

Çalı Clt.5     11,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   150,00
 Clt.70-90 2,00/2,50   170,00
Top formlu Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/1,00   145,00
New line Clt.70 1,25/1,50   180,00
 Clt.230     560,00
 Clt.375     680,00
 LL40 0,80/1,00   120,00
 LL54 1,00/1,20   160,00
 LJ70 1,00/1,20   290,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

armatus

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7B 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Öncekine kıyasla aşağıdaki özelliklere sahip olan herdem yeşil çalı: daha sütunsu, daha az yuvarlak 
duruş; daha koyu yeşil renkli, daha uzun yapraklar (12 cm); saf beyaz değil, krem beyaz çiçekler. 
Diğer özellikleri Osmanthus aquifolium ile aynıdır.

New line Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 2,50/3,00   600,00

Osmanthus aquifolium, çalı, Clt.30
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Osmanthus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)

◀ 
2 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 2 m ▶

Kökeni: İngiltere. Geniş duruşlu, yoğun dallı, herdem yeşil çalı. Sert, 3-5 cm boyunda, ovalden 
eliptiğe, az çok dişli, parlak koyu yeşil renkli yapraklar. Mart-Nisan’da çok bol ve çok kokulu beyaz 
çiçekler. Tüm normal bahçe toprağında yaşar.

Çalı Clt.3     8,20
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     25,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 0,80/1,00   43,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
Top formlu Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   100,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   170,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
New line Clt.55    110,00
 Clt.230     1250,00
 Clt.290     1800,00
 Clt.525     2600,00
 LCI30     80,00
 LJ125 1,75/2,00   630,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

fragrans (Olea fragrans)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8A 1 AB t
afgikq

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin. Dik duruşlu çalı veya küçük ağaç. Parlak yeşil renkli, oblongdan, oblong-mızrak 
biçimliye, sert, 10 cm’e kadar uzunluk ve 5,5 cm’e kadar genişlikte, bütün veya hafif dişli kenarları 
olan yapraklar. Sonbaharda, az sayıda fakat çok kokulu, boru biçimli çiçekler verir ve bunları siyah 
meyveler izler. Toprakta ya da saksıda yetiştirilebilir, açık pencerelerden hoş kokusu girebilsin diye 
konutlara yakın olması tercih edilir.

Osmanthus x burkwoodii, espalyer, LVQ18

Osmanthus x burkwoodii, yapraklar ve çiçekler

Osmanthus fragrans, çalı, Clt.10
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Osmanthus

Osmanthus fragrans, New line, Clt.150

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Osmanthus fragrans - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,20
 Clt.10     20,00
 Clt.25     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   67,00
 Clt.70 1,75/2,00   125,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
New line Clt.35 1,00/1,20   110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,50/3,00   530,00
 LCI70     180,00
 LCI90     290,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus)
Kökeni: Japonya. Duruşu ve yaprakları Osmanthus frangrans’a benzer. Farkı Ağustos- Eylül’de 
gerçekleşen çiçeklenme dönemidir çiçekleri kırmızı-turuncu renklidir ve çok gösterişlidirler. 
Kullanıldığı yerler: Osmanthus frangrans gibi.

Çalı Clt.30     67,00
New line Clt.35     110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   520,00
 Clt.600 3,00/3,50   2300,00

heterophyllus (O. ilicifolius)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Japonya. Sık, sıkı duruş. Ovalden eliptik-oblonga yapraklar; üst dalların yaprakları 
genellikle pürüzsüz, dikensizken, alt dallarınki dişli ve dikenli, sert, parlak koyu yeşil renkli, 6 cm’e 
kadar uzunluk ve 3 cm’e kadar genişliktedir. Eylül’den Ekim sonuna kadar küçük aksiller demetlerde 
toplanan beyaz çiçekler. Az budama gerektiren çitler için en uygun çeşittir.

Çalı Clt.5     11,00
 Clt.7     16,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.25 1,25/1,50   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.45 1,75/2,00   130,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
Mini gövde LV9     26,00
Yüksekten dallanan Clt.180   18/20 520,00
 Clt.180   20/25 620,00
Konik Clt.35     98,00
New line Clt.150 2,00/2,50   440,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Osmanthus heterophyllus, yapraklar

Osmanthus fragrans 'Rubra', çiçekler
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Osmanthus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Hafif kavisli ve çok dikenli kenarlara sahip, ancak olgunlaştıkça daha az keskin olma eğiliminde olan 
çok parlak yaprakları olan düzenli, yoğun bir yapıya sahip güzel seçim. Sonbaharda meydana gelen 
çiçeklenme, diğer Osmanthuslara göre daha az gösterişlidir, çiçekler küçüktür ve yeşillik hakimdir, 
ancak yaydıkları lezzetli koku ile dikkat çekerler. Çok rustik, muhtemelen türünün en rustik olanı. 
Verimli, nemli fakat iyi drene edilmiş topraklar ister ve asidik olanları tercih eder.

Çalı Clt.350 3,50/4,00   700,00
New line Clt.130 1,75/2,00   410,00

heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')
◀ 

4-
6 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 3-4 m ▶

Sık, dik duruşlu herdem yeşil çalı. Derin bir şekilde dişli, meşin gibi, 6 cm uzunluğunda ve 3 cm’e 
varan genişlikte, ilkbaharda oldukça yoğun mor kırmızı renkli daha sonra mor yansımalı yeşile 
dönüşen ovalden eliptik-oblong formda yapraklar. Çiçekler ve kullanım Osmanthus ilicifolius gibi.

New line Clt.150 2,00/2,50   780,00

heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z7A 1 AB t
acfhipq

◀ 1-1,50 m ▶

Sınırlı gelişimi olan, kompakt, neredeyse küre duruşlu çeşit. Herdem yeşil, sert, çizikli ve 6-10 cm’lik 
dikenli, vejetatif gelişmede pembe-turuncu, sonradan krem sarı benekli koyu yeşil renkli yapraklar.

Çalı Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   41,00

Osmanthus heterophyllus 'Gulftide', çiçekler

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', çalı, Clt.18

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', genç yapraklar Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', çalı, Clt.10
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Ostrya

Paeonia lactiflora, Clt.12

Pachycereus pringlei, LV18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ostrya, Kayacık (Betulaceae)

carpinifolia, Gürgen yapraklı kayacık
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z6B 2 A

bgims
◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa. Düz gövdeli ve kompakt, toplu, hafif konik taçlı, yaprak döken ağaç. Oblong, 
sivri, 8-12 cm boyunda, kenarları dişli, koyu yeşil renkli yapraklar. Çiçekler: uzun sarkık başaklar ve 
bunları izleyen çok dekoratif burgulardan oluşan koni biçimli çiçekler. Kanaatkar türdür, kuraklığa 
ve yangınlara karşı dirençlidir, kireç oranı yüksek olanlar da dahil, farklı toprak türlerine uyum 
sağlayabilir.

Alttan dallı Clt.25     48,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 150,00
 3xtr.M   16/18 190,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.70   14/16 168,00

Pachycereus (Cactaceae)

pringlei

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z10 2 A
acf

◀ 3 m ▶

Kökeni: Meksika’nın kuzeybatısı. Koyu mavi-yeşil renkli, 1 m.’den fazla genişleyen, dik duruşlu, 
dikenli, en az 10 gövde formu geliştiren ağaç kaktüs. Yazın, gece saatlerinde açan, çan ya da huni 
şeklinde, iç petal yaprakları kırmızımsı, beyaz çiçekler üretirler. Toprakta üretim yapılır, az verimli 
ama iyi drene olan toprakları tercih eder. İlkbahar ve yaz aylarında fazlaca suluama isterken, diğer 
önemlerde kuru tutulmalıdır.

 LV18 1,00/1,25   78,00

Paeonia, Şakayık (Paeoniaceae)

lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z7 2 AB
abfghj

◀ 3-5 m ▶

Kökeni: M.Ö V. yüzyıldan beri yetiştiği düşünülen Çin. Avrupa’ya 1820 yılına doğru gelmiştir. Mızrak 
biçimli, 7-10 cm uzunluğunda yapraklar; daha uzun saplar üzerinde taşınan ve Nisan-Mayıs’ta 
Paeonia’nın diğer türlerinden daha geç açan ve daha uzun süre bitki üzerinde kalan çiçekler. Farklı 
renk ve formda çok çeşidi vardır. Çok hafif ve alkalin olanları tercih etseler de, her tür toprakta 
yaşarlar. Çiçek soğanlarının yıllarca kaldığı göz önünde bulundurulduğu sürece, saksıda da 
yaşayabilir. 
Mevcut renkler: beyaz, pembe, kirmizi ve mor kirmizi.

Ostrya carpinifolia, çiçekler
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Parrotia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Paeonia lactiflora - ölçü ve fiyatları:

 Clt.7     9,00
 Clt.12     18,00
 Clt.30     37,00

suffruticosa (P. arborea), Odunsu şakayık

◀ 
0,5

0-2
,50

 m 
▶

z7 1 AB
abfghj

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Çin. Yuvarlak formlu, odunsu, dik, sağlam dallardan oluşan, yaprak döken çalılar. Oval 
yaprakçıklardan oluşan bipennat yapraklar, 5-10 cm boyunda, 3-5 loblu, açık yeşil renkli. Nisan-
Mayıs’ta çiçeklenirler. Form, büyüklük ve renk olarak farklı çiçekleri olan çok sayıda çiçek mevcuttur. 
Kireçli, geçirgen, derin, nemli toprak severler. En iyi çiçeklenmeler, kış soğuğu ve yaz sıcağı 
iklimlerinde elde edilir. 
Mevcut renkler: beyaz, sari, fuşya pembe, saf pembe, çizgili pembe, kırmızı, mor 
kirmizi.

 LVQ9 4 yıllar   32,00

 → Pandorea = Bignoniaceae

Parrotia (Hamamelidaceae)

persica

◀ 
8-

12
 m

 ▶

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bgimn

◀ 8-10 m ▶ ◀ 8-10 m ▶

Kökeni: İran’dan Kafkaslar’a. Yüksek ve dik duruşlu yaprak döken ağaç. Genellikle yerden dallıdır, 
fakat çıplak gövde ve açılan dal dizilişine bağlı olarak, geniş taç yapan form şeklinde de gelişebilir. 
Yaşlı ağaçlarda, gri renkli ve pürüzsüz kabuklu gövde ve olgun dallar dekoratif plakalar halinde 
soyulur. Oval, 12 cm’e kadar uzunlukta, kayınınkilere benzeyen, kenarlarda mor hareli yoğun ve 
parlak yeşil yapraklar; sonbaharda canlı sarıdan, turuncuya, mora giden çok güzel bir renklenme 
gösterir. İlkbaharda, yapraklardan önce açan, minik ponponlara benzeyen hoş kırmızı çiçekler. Serin, 
nötr veya az asitli toprakları tercih eder.

Alttan dallı Clt.12     30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   180,00
 Clt.55 2,50/3,00   220,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50 extra   640,00
 Clt.290 4,00/4,50 extra   1500,00
 Clt.450 5,50/6,00   2400,00

Paeonia suffruticosa, çiçek

Parrotia persica, alttan dallı, Clt.290

Parrotia persica, sonbaharda yapraklar

Paeonia (devam) 
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Parrotia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Parrotia persica - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.130   20/25 370,00
 Clt.350   30/35 430,00
 Clt.375   35/40 480,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.600   40/45 1100,00
New line Clt.180 3,00/3,50   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1350,00
 Clt.285 3,00/350   1600,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

persica 'Globosa'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB
abg

◀ 6-7 m ▶

P. persica ile karşılaştırıldığında, olgun türlerde yükseklikten daha büyük bir çapa sahip ağaçlar 
meydana getiren, hatta yatay yan dalları ile açıkça daha yuvarlak ve geniş bir taç geliştirir. Geri 
kalanı için, türün özellikleri ile birlikte kullanım ve yetiştirme ihtiyaçlarınıda korur.

Çalı Clt.130 2,50/3,00 extra   920,00
 Clt.160 2,50/3,00 extra   1000,00

persica ‘Pendula’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Parrotia persica’nın ağlayan formu. Toprak hizasına kadar ulaşacak şekilde kavisli dallar. Yapraklar, 
çiçekler, yetişme ortamı istekleri: Parrotia persica gibidir.

Alttan dallı Clt.180 3,00/3,50   590,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Parrotia persica 'Globosa', çalı, Clt.130

Parrotia persica 'Pendula', abidevi ağaç

Parrotia persica üretimlerimiz, yüksekten dallanan, sonbaharda
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Parrotia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 1 AB

fgi
◀ 2-3 m ▶

P. persica'dan kesinlikle daha küçük boyutları ve daha kompakt, kesinlikle sütunlu yapısı olan bu 
çeşit, kapalı alanlara iyi uyum sağlar. Renkler eşit derecede parlak ve baştan çıkarıcıdır. Daha dar 
yapraklar yoğun bir mor renkte ortaya çıkar ve yazın mor bir bordürle yeşile döner; sonbaharda sarı, 
turuncu ve kırmızıya dönerler, düştüklerinde dekoratif plaklara dönüşen güzel gri ve kırmızımsı 
kabuğu ortaya çıkarırlar. Küçük kırmızı çiçekler kış sonu-ilkbahar başında çıplak dallarda açılır. 
Ayrıca saksılarda iyi yetişir. Asit toprakları tercih eder, yetiştirmesi kolaydır ve hastalıklara karşı 
bağışıklıdır.

Alttan dallı Clt.10     27,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     58,00

persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

1840 İngiltere seleksiyonudur. P. persica’dan farkı, gövdesinin daha dik gelişmesi ve oval tepe 
tacı yapmasıdır. Daha az pitoresk özelliğe sahiptir, şehir ortamına daha iyi adapte olur. Dik gövde 
özelliği aranan, kentsel mekanlarda kullanılabilir. Diğer tüm özellikleri P. persica ile aynıdır.

Alttan dallı Clt.12 1,00/1,25   30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 470,00
 Clt.230   25/30 550,00
 Clt.350   30/35 680,00
 Clt.450   35/40 820,00
New line Clt.70     210,00
 Clt.150 4,00/4,50   370,00
 Clt.375 5,50/6,00   650,00

Parrotia persica 'Vanessa', yüksekten dallanan, sonbaharda, Clt.150

Parrotia persica 'Vanessa', alttan dallı, Clt.110

Parrotia persica 'Vanessa', sonbaharda yapraklar

 Parrotia persica 'Vanessa', yapraklar
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Parthenocissus

Parthenocissus quinquefolia, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Parthenocissus, Duvar Sarmaşığı (Vitaceae)

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia)
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z5A 4 AB v

Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 5-10 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika’nın doğusu, Meksika. Dallı filizleri aracılığıyla sabitlenen, yaprak döken, 
çok güçlü tırmanıcı bitki. Kenarları dişli 5 yaprakçıktan oluşan, eliptikten ovale, her biri 4-10 
cm boyunda, sonbaharda koyu kırmızıya bürünen, koyu yeşil renkli yapraklar. Cılıza yakın beyaz 
çiçekleri mor mavi renkli meyveler izler. Her tür toprakta yaşar.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

quinquefolia ‘Engelmannii’
P. quinquefolia’ya benzer, yaprakları daha dar, sonbaharda daha canlı kırmızıya bürünen daha açık 
yeşil renklidir. Düz duvarlara daha iyi tutunma avantajı vardır.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 3 AB v
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Japonya, Çin. Çok yapışkan uzuvlara sahip dalları olan, yaprak döken tırmanıcı bitki. 10-15 
cm boyunda, üç loblu ve bir kısmı üç yapraklı, dişli kenarlı, her iki yüzü de tüysüz, başlangıçta pembe 
hareli açık yeşil, yaz aylarında parlak yeşil, sonbaharda çok canlı kırmızı olan yapraklar. Yetiştirme 
ihtiyaçları: P. quinquefolia gibi.

 Clt.3 1,00/1,25   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Konik LV6     16,00

tricuspidata ‘Veitchii Robusta’
Aşılamayla üretilen, P. tricuspidata ‘Veitchii’’nin iyileştirilmiş hali. Aynı renkli fakat 15-20 cm’lik 
daha uzun, üç loblu yaprakları ile aynı vejetatif özelliklere sahiptir.

 Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00

Parthenocissus quinquefolia, yapraklar

Parthenocissus tric. ‘Veitchii Robusta’, sonbaharda yapraklar
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Passiflora
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Passiflora (Passifloraceae)

caerulea, Tutku Çiçeği

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 5-7 m ▶

Oldukça güçlüdür, çok kısa zamanda yüzeyleri kaplar, tutunucu uzuvları sayesinde tırmanır. Sıcak 
iklimlerde herdem yeşildir, yazdan sonbahara kadar çiçeklidir. Çiçek sapı ve sürgünler üzerinde 
gelişen, beyaz üzeri pembe lekeli,mavi-mor hareli ve çizgili çiçekleri; ovidial formlu, çok sayıda 
turuncu çiçek izler. Özel bir toprak isteği olmamakla birlikte, vejetasyon gelişiminin çiçek verimini 
azaltmaması için azot bakımından fakir toprakları tercih eder.

x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
Beyaz ve pembe çiçekler. Caerulea’dan daha az rustiktir. Z 9B

‘Coccinea’
Kıpkırmızı çiçekler. Z 10

edulis
Beyaz ve mor çiçekler; olgunlaşınca sarı-turuncu renklenen, yenilebilir meyveler. Z 9B

quadrangularis
Mor, kırmızı, kahverengi ve beyaz çiçekler. Z 10

vitifolium
Kupa formlu parlak cicekler canlı kırmızı, kırmızı, beyaz veya sarı filamentlerden oluşan taclarla 
15-20 cm genişliğinde. Z 10

Passiflora: - ölçü ve fiyatları

 Clt.10 2,00/2,50   31,00

Paulownia, Pavlonya (Scrophulariaceae)

fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Örnek cinse göre daha da kompakt olan, sütun duruşlu Fransız seleksiyon.. Özellikle gençken hızlı 
büyüyen bu cins, aşılandıktan sonra hemen ilk senesi içinde çiçek verir. Huni şekline benzeyen 
ve hafif kokulu çiçeklerin dışı koyu mor, içi beyaz krem ortası da sarıdır. Dik duran panikulalarda 
bulunmakta ve İlkbaharın başında açmaktadırlar. Yaprakları kalp şeklinde ve alt kısımlarda biraz 
düzensiz, büyük, hatta genç dönemlerde ya da da büyüktür. Derin, verimli topraklar arzu eder, güçlü 
rüzgarlardan korunmalıdır ve olgunlaştığında son derece rüstik olmasına rağmen ilk yıllarında 
Kışın donlardan uzak tutulmalıdır.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.110   18/20 230,00
 Clt.110   20/25 320,00
 Clt.450   40/45 650,00

Passiflora ‘Coccinea’, çiçek

Passiflora quadrangularis, çiçek

Paulownia f. 'Minfast' FAST BLUE, yüksekten dallanan, Clt.110
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Perovskia

Paulownia tomentosa

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

tomentosa (P. imperialis)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Kökeni: Çin. Bilinenler arasında en hızlı büyüyenlerden biri olan, yaprak döken ağaç. Çok geniş, 
düzensiz biçimde şemsiye formlu bir taçı vardır. Çok büyük (25-40 cm), oval, sivri, yeşil, altı kadifemsi 
bir tüyle kaplı yapraklar. Çiçekler: Nisan-Mayıs’ta çok güzel, boru-çan biçimli, lila-mor taçlı, kokulu, 
dik ve büyük salkımlarda toplanırlar. Meyveler: sarı hareli yeşil renkli cevizlere benzerler. Geçirgen 
olduğu sürece, toprak konusunda seçici değildir fakat kireçli olanları tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 44,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.450   40/45 650,00
 Clt.750   40/45 800,00

Perovskia (Lamiaceae)

atriplicifolia ‘Blue Spire’

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 A v
afhiklr

◀ 0,60-1 m ▶

Uzun, beyaz tüyle kaplı, dik dallı, sufrutikoz, yaprak döken çalı. Peyzajdaki değerini, yaz sonunda bol, 
uzun salkımlardaki çiçeklerin yoğun mavi rengine borçludur. Oval, dişli, gri yaprakları da , dekoratif 
işlevini yüceltir. Kuraklığa, denize dirençlidir, kuru ve kireçli olanları tercih ederken her toprakta 
yaşar.

atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

◀ 
0,4

0 m
 ▶ z6B 2 A v

afhiklr
◀ 0,20 m ▶

Türünün diğer ceşitlerine göre çok daha büyük çiçeklere sahip, yaz ve sonbahar aylarında mavi-mor 
renklerinde, etkileyici bir çiçeklenmeye sahip kültivar. Kompakt görüntüsüyle de diğer türlerinden 
ayrılır.

Perovskia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

Paulownia tomentosa, çiçekler

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', çiçekler

Paulownia (devam) 



442

Persea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Persea (Lauraceae)

americana (P. gratissima), Avokado

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z9 3 A
afg

◀ 6-9 m ▶

Kökeni: Orta Amerika olmakla birlikte, diğer birçok ülkede yetiştirilmektedir. Yarı herdemyeşil, deri 
hissi veren, yoğun yeşil renkli, mızrak yapraklar. Meyveler büyük armut formunda, varyeteye göre 
değişen açık sarı, yeşil ya da koyu kırmızı renkte olabilir. Meyve özü sarımsı yeşil, yağlı, kokulu 
meyveler; içinde büyük çekirdek barındırır. Saksı içinde kolaylıkla yetiştirilebilir.

1/2 gövde Clt.15     50,00

Phellodendron (Rutaceae)

amurense

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 A u
bgi

◀ 12-15 m ▶

Kökeni: Adını aldığı, Kuzeydoğu Asya Amur havzası. Genellikle gövdenin alt kısmından itibaren 
dallanan, mantarımsı ve kırışık gövdeli, yaprak döken ağaç. 5-10 cm. boyunda, 7-11 ovidial 
yaprakçıktan oluşan, parlak yeşil bileşik yapraklar; ovuşturulunca hoş bir aroma yayar. Mayıs-
Haziran aylarında çiçeklenir. Yeşil-sarı, uzun çiçek salkımlarını; kış boyunca ağaçta kalan, siyahımsı 
kırmızı ya da siyah renkli etli meyveler izler. Normal verimliliğe sahip tüm topraklarda yetişir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 65,00

Philadelphus (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)

‘Virginalis’ (P. x virginalis)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB t

afhilq
◀ 1,50-2 m ▶

Yapraklarını döken kuvvetli bir çalı, Mayıs ve haziran aylarında çok açan, beyaz, hoş kokulu çiçekleri 
ile beğenilir. Özel toprak isteği yoktur.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00

Persea americana, meyveler

Phellodendron amurense, yapraklar

Philadelphus 'Virginalis', çiçekler
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Phillyrea
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Phillyrea, Akçakesme (Oleaceae)

angustifolia
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z8A 2 AB t
afhikr

◀ 2,50-3 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası. Yoğun dallı, dik duruşlu, herdem yeşil çalı. 3-4 cm’lik, oblong-mızrak 
biçimli, lineere yakın, parlak koyu yeşil renkli yapraklar. Nisan- Mayıs’taki yeşilimsi beyaz, kokulu 
çiçekleri, siyahımsı mavi meyveler izler. Denize yakın bölgelerde, budamaya iyi gelmesi sebebiyle 
topiary formları ya da çit yapmak için kullanılır. Kurak ve kuru topraklarda da yaşar.

Çalı Clt.3 0,40/0,60   6,50
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30-35 1,50/1,75   66,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
Top formlu Clt.20     35,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     155,00
 Clt.110     190,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30     155,00
New line Clt.90 1,75/2,00   390,00
 Clt.110 1,75/2,00   410,00
 Clt.130 1,75/2,00   430,00

Philodendron (Araceae)

selloum (P. bipinnatifidum)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z9 3 BC

fg
◀ 0,50 m ▶

Genleneksel olarak iç mekân bitkisi olarak kullanılan tropikal Brezilya menşeli güzel bir ağaçtır. 
Uzun bir sapın taşıdığı 1 mt ye kadar büyüklükte çok büyük ve çok güzel parlak koyu yeşil renkte 
yaprakları temelde kalp şeklinde ve son derece pinnatsıdır ve dalgalı kenarlarında dar loblar 
izlenmektedir. Pek anlamlı olmayan çiçekleri son derece dekoratif 30 cm ye kadar boyu olabilen 
bürgüler içinde yer almakta ve renkleri yeşil ile mor arasında değişmektedir.

 Clt.30     78,00
 Clt.45     93,00

xanadu
Tropikal orjine sahip çalı. Çok büyük (40 cm'ye kadar) ve zarif loblu yapraklar, derin oyulmuş, her 
lobda ortada daha hafif bir damar; merkezden genişleme eğiliminde olan ve son derece senografik 
bir bütün oluşturan uzun, sağlam gövdeler tarafından taşınırlar. İklimlerimizde iç mekan bitkisi 
olarak idealdir.

 LV9     24,00
 LV12     38,00

Phillyrea angustifolia, çalı, Clt.30

Philodendron selloum, yapraklar

Philodendron xanadu, yapraklar
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Phlomis

Phoenix canariensis, Clt.3

Phoenix roebelinii, Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Phlomis (Lamiaceae)

fruticosa

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8 3 A

afhr
◀ 1,50 m ▶

Vejetasyon yastığı formunda, herdemyeşil çalı. Dik duruşlu sürgünler; 8-10 cm. uzunluğunda, üstü 
gri-yeşil, altı pamuk dokulu, kat dizili, mızrak yapraklar. Haziran’dan Ekime, dekoratif sarı çiçekler 
üretir. Deniz etkisine çok dayanıklıdır, kurak topraklarda yetişir.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50

Phoenix (Palmae)

canariensis, Kanarya Palmiyesi

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 1 AB
afghnr

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Kanarya Adaları. Çok geniş taçı ve 1,5 m çevresi olan gövdesi ile 20 metre yüksekliğe 
ulaşabilen büyük güçlü palmiye. Pennat, kavisli, 5-6 m uzunluğunda, parlak yeşil yapraklar. Ufak, 
kahverengi sarı, bir metreden daha uzun sarkık salkımlarda toplanan çiçekler; Nisan’da açarlar. 
Oval, dore kahverengi, 2,5 cm uzunlukta; sadece çok elverişli iklimlerde olgunlaşırlar.

 Clt.3 0,60/0,80   10,00
 Clt.7 0,80/1,00   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
 Clt.285 3,00/3,50 gövde 0,50/0,60 520,00
 Clt.450 4,00/4,50 gövde 0,80/0,90 1350,00

roebelinii

◀ 
2-

5 m
 ▶ z11 1 AB

afgr
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Sri Lanka, Hindistan, Çin. 1-1,5 m’ye ulaşabilen bir veya daha çok gövdeli, rafine bir zarafeti 
olan Palmiye. Yaklaşık 1 m’lik koyu yeşil renkli ters yaprakçıklardan oluşan, 20-25 cm uzunluğunda, 
ince, nadir, sarkık formlu yapraklar, taca hafif ve rafine bir görünüm verirler. Phoenix bonsai de 
denebilir, saksılar ve çiçeklikler için uygundur. İç mekanlarda da yaşayabilir.

 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.110 2,50/3,00   780,00
Çok dallı Clt.18 0,80/1,00   55,00

Phlomis fruticosa, çiçekler
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Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Phormium (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)

tenax

◀ 
3 m

 ▶ z9 3 A
adfhilr

◀ 2 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Canlı, kökten saplı, herdem yeşil bitki. Çok dekoratif, kılıç biçimli uzun 
yapraklardan sıkı ve geniş öbekler oluşturur. Yetişkin olduğunda, mat kırmızı renkli, gösterişli 
olmayan ve koparılması daha iyi olacak uzun bir çiçek verir. Toprak konusunda seçici değildir, kuru 
ve kumlu olanlarda da yaşar. Deniz iklimine karşı çok dirençlidir (Yeni Zelanda’da, tuzlu rüzgarlara 
dayanma kapasitesi nedeniyle ‘ilk sıradaki’ bitki olarak kabul edilir), gruplar, bordürler, çitler 
oluşturmak için en uygun ortamı denize yakın bahçelerde bulur. Fakat teraslarda, kış bahçelerinde, 
mağaza önlerinde saksıda veya kasalarda yetiştirildiğinde de çok dekoratif ve dayanıklıdır.

tenax ‘Atropurpureum’
Phormium tenax ile çok benzer, ama koyu kırmızı yapraklı.

tenax ‘Variegatum’
Tenax ile aynı ancak kenarları boyunca geniş şekilde sarı renkli yapraklar; dıştakiler hoş biçimde 
sarkıktır.

Phormium tenax - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     9,00
 Clt.10 0,60/0,80   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   47,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00

Çeşitli Phormium, Clt.10
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Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium colensoi 'Platt's Black'

Phormium 'Dark Delight'

PHORMIUM - YENI ÇEŞITLERI:
Son yıllarda, çoğunlukla Yeni Zelanda kökenli bir çok yeni Phormium türü tanıtılmıştır. Rengarenk 
yaprakları, zarif yatakları için göze çarparlar ve nadiren de olsa muhteşem çiçek açarlar. Yetiştirilmesi 
kolay tür havakirliliğine ve zor şartlara dayanıklıdır. Kalıcı renk kontrastları oluşturmak ve bahçeye 
egzotik bir vurgu vermek için mükemmeldir, bu bakımdan peyzajda kıymetli bir tür iken aynı 
zamanda balkon ve teraslar için de mükemmeldir, tabiyki saksıda olanlara bol su verme şartı ile. 
Koleksiyonumuzu en ilginç çeşitlerle zenginleştirdik.

'Apricot Queen'
Çalı formunda, hafif kayısı renginde tonlara sahip yaprakları krem ve sarı çizgileri ile dikkat çeker 
ve çiçek kompozisyonlarında kullanmak için idealdir.

'Black Adder'
Büyük sert ve hafif kıvrılan yaprakları, parlak kırmızı olup tüm yıl aynı kalır.

'Bronze Baby'
Uzun, hafifçe kıvrık koyu mor renkte ve bronz ışıltı ve kırmızı kenarları olan yapraklar.

colensoi 'Platt's Black'
Sert yaprakları koyu, çikolata kahverengisi-siyah ve parlak.

'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
Yıl boyunca değişmeden kalan yaprakların yoğun kırmızı-kahverengi rengiyle karakterize bir tür; 
Phormium’lar arasında en koyu renklerinden biri. Kemerli yaprakları ile dik bir gelişime sahiptir. 
Yaz aylarında, yetişkin bitkilerde yüksekliği 1.5 m’yi aşabilen bir çiçek sapında taşınan, kuşlar 
tarafından çokça tercih edilen, kırmızı borulu çiçek salkımları gözlenir.
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Phormium

Phormium 'Jester'

Phormium'Gold Sword'

Phormium 'Rainbow Queen'

Phormium 'Yellow Wave' Phormium 'Rainbow Sunrise'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Duet' (P. tenax 'Duet')
Yüksekliği 60 cm’yi geçmez ve merkezden yayılan, sert beyaz, yapraklarda beyaz kenarları olan, 
yeşil renkte, alevlenmeye başlayan bir alışkanlığa yol açan sert, dik yaprakları vardır.

'Gold Sword'
Sert, geniş, yeşil kenar boşluklarıyla sarı renkte ve bazen de merkezden cıkan ince pembe cizgiye 
sahiptir.

‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
Kenarları kırmızı-turuncu parlak, sarı yeşil alacalı yaprakları ile diğer varyetelerden ayrılırlar. 
Yaprakları düzenli bir yelpazeyi anımsatır ve hafif sarkık yapıya sahiptirler.

‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
Limon yeşili düzensiz çizgileri olan pembe kırmızı yapraklı.

‘Pink Panther’
Ortası kırmızı kenarları yeşil yapraklar.

‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
Gri-yeşil renkte yapraklarının etrafı zarif ve parlak bir kırmızı çizgi ile tamamlanıyor.

'Rainbow Queen'
Kenarları ve orta şeridi gül kurusu pembe renkte olan zeytin yeşili yapraklar.

‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
Az gelişen bu cinsin kenarları yeşil-kırmızı ortaları ise pembe-kırmızı yaprakları mevcuttur.

'Special Red'
Koyu kırmızıdan bronz kırmızıya kadar spadiform yaprak kümeleri oluşturur. Dik saplar tarafından 
taşınan salkımlarda yaz aylarında kırmızı çiçekler.

‘Yellow Wave’
Ortası altın sarısı, kenarları yeşil yapraklar. Nispeten bodur form.

Phormium yeni çeşitleri - ölçü ve fiyatlar:

 Clt.10     29,00



448

Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Photinia, Alev Ağacı (Rosaceae)
dummeri 'Winchester' = 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ = 452
x fraseri 'Chico '®, Corallina®, 'Magical Volcano'® = 453
x fraseri 'Little Red Robin' = 451
x fraseri ‘Pink Marble’® = 454

x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Tanımlama: önce dik sonra yuvarlak gelişen oldukça sıkı 
ve çok dalı çalı. Son dönemde küçük ağaç olarak yetiştirerek büyük başarılar 
elde ettik: gövde düz ve pürüzsüz gelişir, gri-yeşil renkli kabuk belirgindir; taç 
yoğundur, boşluk bulunmaz, küre formu eğilimindedir, güneş ışıklarını geçirmez. 
Yapraklar: herdem yeşil, almaşık, oldukça sert, obovattan oval-uzuna, 8-12 cm 
uzunluk ve 4-6 cm genişlikte, tırtıklı, 2 cm’lik saplarda (gençken kırmızı renkli); 
yeni vejetasyonlar (çok erken) boyanmışçasına parlak tonda bir yakut kırmızısıdır; 
ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar hoş bir şekilde yeşile dönerler fakat yeni 
kırmızı yaprakların parıltılarıyla hep canlıdırlar; sonbaharda koyu kırmızı renge 
dönerler.
Çiçekler: Mayıs’ta, küçük, hafif pembe hareli beyaz, yaprakları örten geniş 
gruplarda toplanmış; doğada var olanlar arasında en güzelleri değildirler, fakat 
görkemli görünümleri ile dikkat çekerler. 
Meyveler (sadece budama doğrultusunda): yaz sonundan sonbahar sonuna 
kadar, yuvarlak, 0,50 cm eninde, kırmızı, sonra siyah. 
Yetiştirme: her tür toprağa uyum sağlar fakat oldukça nemli, çok kuru olmayan, 
gevşek olanlarda en iyi sonuçları verir, hafif kireçli olanları da tolere eder. 
Her türlü budamaya dayanıklı olup çok güzel, kompakt ve altta boşluklar 
bulunmayan çitler oluşturur. Herhangi ölçüdeki kapta yaşama kesinlikle en iyi 
uyum sağlayabilen bitkilerden biridir.

Çalı Clt.2     6,50
 Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,60/0,80   10,50
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.15 1,00/1,25   28,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   83,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   138,00
 Clt.90 2,50/3,00   160,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   320,00
 Clt.180-230 3,50/4,00   400,00
Top formlu Clt.375 ø 1,80/2,00   800,00

Photinia x fraseri 'Red Robin, çalı, Clt.10

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, çalı, Clt.7

Photinia x fraseri 'Red Robin', yarım gövde, Clt.30
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Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Photinia x fraseri 'Red Robin' - ölçü ve fiyatların devamı:

Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
 Clt.150     380,00
3/4 gövde Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
 Clt.130     300,00
 Clt.180     380,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 63,00
 Clt.25-30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70-90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 460,00
 Clt.130-150   18/20 580,00
 Clt.150-180   20/25 730,00
Yarım gövde espalyer Clt.30   8/10 110,00
 Clt.45   10/12 160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 180,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 280,00
 Clt.150   20/25 750,00
 Clt.180   20/25 790,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Slim Clt.55 3,00/3,50   130,00
New line Clt.110 1,50/1,75   320,00
 Clt.130 1,75/2,00   360,00
 Clt.150 2,00/2,20   390,00
 Clt.180 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,00/2,50   550,00
 Clt.350 3,00/3,50   620,00
 Clt.450 3,50/4,00   850,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, yapraklar

Photinia x fraseri 'Red Robin', portatif çitler, LVC60

Photinia x fraseri 'Red Robin, top, abidevi ağaç
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Photinia

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, yarım gövde, Clt.30

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, yapraklar ve çiçekler
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Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z6A 1 AB
acfhijr

◀ 1,50-2 m ▶

Farklı adlandırılan değişik klonları bulunan Photinia x fraseri ‘Red Robin’ in bodur formudur. 
Kompakt duruşludur; aynı formda, aynı renkte fakat daha küçük yaprakları vardır. Saksılar, 
çiçeklikler, kısa çitler ve bordürler için mükemmeldir.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,50
Konik Clt.18     38,00
Top formlu Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
3 top LV12     45,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.10     35,00
 Clt.18 ø tepe tacı 0,45/0,50   56,00
 Clt.30     75,00
Espalyer LVQ18     51,00
Bonsai LV14     52,00
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, top, Clt.15

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, top, Clt.30

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', yapraklar
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Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

PHOTINIA’NIN İIĞER İLGİNÇ VARYETELERİ

dummeri 'Winchester'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

afghjl
◀ 1,50-2 m ▶

Çin ve Vietnam'dan melez, soğuğa karşı serrulata “Red Robin”den daha dayanıklı. Genç yapraklar 
ilkbaharda ve yaz ortasında güzel bir bronz-turuncu tonlarında ortaya çıkar ve olgun zeytin yeşili, 
parlak, mızrak şeklinde yapraklarla hoş bir tezat oluşturur. Yaprakları popüler akrabalarından daha 
dar ve çiçeklenme olarakta daha az gösterişlidir. Bakırdan kırmızıya kadar farklı tonlarda güzel 
kış renkleri vardır. Hafifçe kavisli uzun ince dallar, kompakt bir gelişimi sürdürmek için sürekli 
bahar budaması gerektirir. Yetiştirilmesi kolay, rustik, hastalıklara dayanıklı, toprağın sürekli nemli 
tutulmasını gerektirir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 65,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30     170,00

x fraseri ‘Carrè Rouge’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
afhiklr

◀ 2-2,50 m ▶

Photinia x fraseri ‘Red Robin’ varyasyonudur. Dik duruşlu, çok kompakt ve yoğun gelişim. Yapraklar 
daha küçük, yoğun, yakın duruşludur. İlk oluştuklarında parlak, kan kırmızı renginde, yazın ton 
kaybetse de sonbaharda tekrar canlı kırmızıya döner.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5 0,60/0,70   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,50
 Clt.10 0,60/0,80   18,50
 Clt.12 0,80/1,00   23,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   64,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30   75,00
3/4 gövde Clt.45     95,00
 Clt.55     110,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 63,00
Top formlu Clt.15     29,00
 Clt.20     35,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00

Photinia x fraseri ‘Carrè Rouge’, yapraklar

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', çalı, Clt.7

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', çalı, Clt.18
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Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge' - ölçü ve fiyatların devamı

Espalyer Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Yarım gövde espalyer Clt.45     160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30     170,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Bonsai LV14     52,00
New line Clt.230-285     550,00

x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 0,30-0,40 m ▶

Gerçekten bodur Hollanda cinsi - yüksekliği ve genişliği 30-40 cm'yi geçmez. Genç yapraklar bronz 
tonlarında turuncu-kırmızıdır ve olgunlaştığında yeşile döner; İlkbaharda ve yaz sonunda yılda en 
az iki kez ortaya çıkarlar ve yıl boyunca morumsu kırmızı kalan gövdeler tarafından taşınırlar - 
bu nedenle kırmızı renginin çekici hakimiyeti yaz boyunca sürer. Aynı zamanda güzel, kompakt ve 
yoğun bir yapıya sahiptir. Nemli toprak ister, asit pH yeşillik renginin canlılığını destekler. Küçük 
bahçeler, teraslar veya teraslar için idealdir.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50

x fraseri 'Corallina'®

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 2-3 m ▶

Genc yaşta dahi guzel, doğal kuresel ve duzenli bir gelişime sahip bodur turdur. Bahar yaprakları, 
turlerin en guzelleri arasında, cok yoğun bir kırmızı renkte ortaya cıkar, hafifce kabarıktır ve 
olgunlaştığında yeşile doner. Aynı zaman nisan-haziran ayları arasında yapraklarına eşlik eden 
cicekleri de guzeldir. Kucuk citler, balkon ve teraslar icin bir saksı bitkisi olarak mukemmel.dir.

3/4 gövde Clt.90     170,00

x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6 2 AB

afhklq
◀ 1,50-2 m ▶

Orta ölçüde çalı, P. x fraseri e P. serratifolia türlerinin birleşiminden doğmuştur bu tür. Bu türün 
özelliği yaprak kenarlarının ince dişli ve dalgalı yapıya sahip olmasıdır. Filizleri brdo kırmızısından 
bakır kırmızısına dönüşür ve diğer türlerine göre daha uzun süre bitki üzerinde kalırlar. Nemli ve iyi 
bir drenaja sahip toprak terchidir.

Photinia x fraseri ‘Corallina’, ¾ gövde, Clt.90

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', portatif çitler, LVC80

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', çalı, Clt. 10
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Photinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Photinia x fraseri 'Magical Volcano' - ölçü ve fiyatları

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50
 Clt.12     23,00
1/2 gövde Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30     75,00
Espalyer LVQ18     51,00

x fraseri ‘Pink Marble’®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Photinia x fraseri ‘Red Robin’ varyasyonu ve Royal Horticultural Society’nin (AGM) başarılı bir 
çalışmasıdır. Olağanüstü yeşil rengi yapraklar, ilkbaharda beyaz ve açık pembe alacalı hale döner. 
Yeni sürgünler, ait olduğu türe nazaran daha dikkat çeken kırmızı renktedir. Türünden tek farkı bu 
yaprak rengi özelliğidir.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     60,00
 Clt.25     70,00
3/4 gövde Clt.55     120,00
 Clt.90     190,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 132,00
 Clt.90   14/16 310,00
Ponpon Clt.70     200,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Yarım gövde espalyer Clt.45   10/12 160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30     170,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', yarım gövde, Clt. 18

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, ilkbaharda yeni yapraklar

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, mini gövde, LV9
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Physocarpus

Picea abies

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

serratifolia 'Pink Crispy'®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Harika rengi sahip yeni varyeta; olgun yaprakları geniş ölçüde yeşil ve krem-sarı renklerde lekelere 
bürünmüş ve ilkbaharda çıkan kırmızı yaprakları ile aynı yapraklara ait koyu kırmızı sapları ile 
birlikte hoş bir kontrast oluştururlar.

1/2 gövde Clt.18     60,00

Physocarpus (Rosaceae)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 2 B
afhilpq

◀ 1-1,80  ▶

Kuzey Amerika kökenli, kompakt duruşlu ve üç loblu yapraklı, yaprak döken çalı. 
Haziran-Temmuz’da, önceki yılın sürgünlerinde salkım meyveler. Tüm normal 
bahçe topraklarında büyürler, kireci tolere ederler.

opulifolius ‘Dart’s Gold’
İlkbaharda altın sarısı, sonra yeşil yapraklar. Beyaz çiçekler.

opulifolius ‘Diabolo’®
İlkbaharda koyu kırmızı, yazın yeşil, sonbaharda turuncu yapraklar. Tomurcukta koyu kırmızı, 
açtığında beyaz çiçekler.

Physocarpus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.70 2,00/2,50   98,00
New line Clt.285 1,75/2,00   780,00

Picea, Ladin (Pinaceae)

abies (P. excelsa), Kırmızı Ladin, Noel Ağacı

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z2 3 AB
bgkmp

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: Kuzey ve Orta Avrupa. İnce sütunsu duruşlu ibreli. Gövdesi düz, dalları düzgün şekilde 
aralıklı, neredeyse yatay, uçlara doğru biraz sarkık. 1,5-,2,5 cm’lik sivri ibreler, parlak yeşil renkli. 
Uzun (10-15 cm) sarkık kozalaklar, olgunlaştıklarında açık kahverengidirler. 2.200 m’ye varan 
rakımlardaki ormanlarda çok kullanılan bitkidir, normal verimlilikteki toprakta yaşar, kireci tolere 
eder. Noel ağacı olarak en çok kullanılan bitkidir.

 2xtr.M 1,50/1,75   27,50
 2xtr.M 1,75/2,00   36,00
 Clt.180 3,50/4,00   400,00

Photinia serratifolia ‘Pink Crispy’, yapraklar

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold', çalı, Clt.10

Photinia (devam) 
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Picea

Picea abies ‘Inversa’, Clt.30

Picea abies ‘Tompa’, Clt.30

Picea abies 'Inversa', Clt.110

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 1 AB

agh
◀ 2-2,50 m ▶

P. abies’in sarkık formu. Ana ekseni, zirveye meyletmek için bir desteğe dayanırsa dik büyür. Yan 
dalları gövdeye kenetli, dikey olarak sarkarlar, yere yakın olanlar bir halı oluşturarak birbirlerine 
dolanırlar. Küçük bahçeler için uygundur.

 Clt.30 1,25/1,50   75,00
 Clt.45 1,50/1,75   95,00
 Clt.55 1,75/2,00   110,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.230 3,50/4,00   470,00
 Clt.230 4,00/4,50   640,00

abies 'Nidiformis'

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acfh

◀ 0,80-1 m ▶

Bodur tur, tepe kısmı geniş ve duzleştirilmiş formu ile sarkıcı eğilimden dolayı kuş yuvasını andırır. 
Dallar duzenli duzlemlerde kademelenmiş ve kısa, acık yeşil iğnelerle suslenmiştir. Hafif asitli, iyi 
suzulmuş ve duzgun nemli toprakları tercih eder. Kaya bahcesi icin mukemmel ve eğimli araziyi 
guclendirmek icin kullanılırlar.

 Clt.35     108,00

abies ‘Tompa’

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z4-5 3 A
acfi

◀ 1-2 m ▶

Piramit şeklinde zemini çok geniş ve çok rustik bu bodur Alaçamın konik gövdesi Picea glauca 
‘Conica’ yı anımsatmaktadır. Son derece kompakt, açık yeşil iğneli yoğun yaprak örtüsü ile kaplı 
dallara sahiptir. Az gelişmesi ve yavaş büyümesinden dolayı dar alanlar için idealdir. Kaya 
bahçelerindede görsel etkisi yüksektir.

 Clt.30     90,00

abies ‘Wills Zwerg’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5 1 AB

acf
◀ 1-2 m ▶

Uzun yıllar düzenli piramit formunu koruyan bu koniferin ibreleri yeşil renktedir.

 Clt.55     110,00
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Picea

Picea glauca ‘Conica’, Clt.18

Picea omorika 'Nana', Clt.20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

alcoquiana (P. bicolor)

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgkmp

◀ 15-20 m ▶

Geniş bir konik duruşu sağlayan, düz gövde boyunca yatay veya hafifçe yükselen dalları olan 
Japonya'ya özgü kozalaklı ağaç. Geniş oval tomurcuklar, hiç reçineli veya çok az reçineli. Gençken 
sert ve çok sivri iğneler, alt yüzeyde daha çok sayıda ve üst yüzeyin açıkta kalan gri-yeşil olanlarının 
aksine mavimsi veya açık yeşil renktedir. Kabuğu gri-kahverengi, çatlaklı ve kalın pullar halinde 
dökülür. Küçük, silindirik koniler, önce kırmızı, sonra sarı.

 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   280,00

breweriana

◀ 
30

-4
0 m

 ▶ z6 2 A
bgkmp

◀ 10-15 m ▶

Bir perde gibi zarif bir şekilde düşen yan dallarla süslenmiş ana açıkça yatay dallar tarafından 
verilen karakteristik bir yatak ile Kuzey Amerika kökenli kozalaklı ağaç. Düzleşmiş mavi-yeşil 
iğneler, 2-4 cm; esnek pullarla tamamlanan dişi konileri silindirik, açık kahverengi. Güçlü gövde. 
Kabuğu pullu ve gri.

 Clt.70     195,00
 Clt.90     210,00

glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acf
◀ 2 m ▶

Kökeni: Kanada. Yaşla birlikte altta genişleyen, mükemmel konik şekilli duruşuyla, en popüler ve en 
yaygın olanlar arasındaki bodur ibreli. İnce, ilkbaharda yumuşak yeşil tonda, yazın orta tonda, kışın 
mavimsi yansımalı yeşil renkli yapraklar. Nemli, iyi drene edilmiş, kireçsiz toprak sever; çok kuru 
ortam ve topraklarda kolayca kırmızı örümcek saldırısına maruz kalır.

 Clt.18 1,00/1,25   36,00

omorika ‘Nana’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z5A 1 A

acfq
◀ 3 m ▶

Geniş duruşlu, yoğun, sık, gençken yuvarlak daha sonra konik şekil alan bodur formlu Picea omorika.

 Clt.20 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,40/0,50   94,00
1/4 gövde Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
 Clt.30     100,00

Picea alcoquiana, iğneler



458

Picea

Picea orientalis 'Aurea', Clt.30

Picea pungens 'Blue Diamond', Clt.30

Picea pungens 'Edith', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 AB
bgiq

◀ 4,50-5,50 m ▶

Konik, çok düzgün duruşlu. İlkbaharda oluşan parlak kükürt sarısı renkli yeni sürgünleri ile dikkat 
çeker. Bu renk, yazın başına kadar kalır; bu dönemde uzaktan bakıldığında, çiçeklerle kaplanmış gibi 
görünür. Çok dayanıklıdır fakat verimli toprakları tercih eder.

 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00

pungens 'Blue Diamond'®

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 A

abgiq
◀ 0,50-1,50 m ▶

Muhteşem bir Varyetedır. Sert iğneleri yoğun gumuş rengindedir. Cok yavaş buyur (1 metreye ancak 
on yılda ulaşır). Sert daldır ile komik ve cok simetrik bir silvet oluşturur ve boylelikle budamaya 
ihtiyac duymaz. Oldukca rustik bu tur, drenajlı olduğu surece her turlutoprağa adapte olur.

 Clt.30     88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.55 1,00/1,25   150,00
 Clt.110 1,25/1,50   215,00

pungens 'Edith'

◀ 
2,4

0-
3 m

 ▶

z2 1 A
abgiq

◀ 1,80-2,40 m ▶

Yavaş büyüyen ve sınırlı gelişim gösteren kozalaklı ağaç, Kraliyet Bahçe Bitkileri Derneği tarafından 
1.lik ödülü ile ödüllendirildi. Parlak gümüşi tonlarda buz mavisi ortaya çıkan ve olgunlaştığında 
yeşile doğru kararan iğnelerin güzel rengi ile ayırt edilir. Kökün ortası boyunca düzenli belli 
aralıklarla düzenlenmiş yatay dallar tarafından taşınırlar ve mükemmel konik bir siluete yol açarlar. 
Nemli, iyi drene edilmiş, hafif asitli toprak ister, ancak kuraklığı oldukça iyi tolere eder. Üretimi 
kolay bir türdür.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
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Picea

Picea pungens 'Hoopsii', Clt.30

Picea pungens 'Glauca Globosa', Clt.20

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pungens ‘Fat Albert’

◀ 
3-

4,5
0 m

 ▶
z3 1 A
abgiq

◀ 2,10-3 m ▶

Hafif yukarı yükselen dallı ve çelik mavisi dikenli yoğun piramit formuyla dikkat çeken Picea 
orientalis kultivarı. 5-10 cm’lik oblong kozalaklar önce yeşilimsi, sonra kahverengidirler. Yetiştirme 
ihtiyaçları: Picea ‘Hoopsii’ ile aynıdır.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00
 Clt.150 1,75/2,00   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   570,00
 Clt.230 2,50/3,00   730,00

pungens ‘Glauca Globosa’, Lacivert Bodur Ladin

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 1 A
acfiq

◀ 2-3 m ▶

En iddialı bodur ibreli. Oldukça nadirdir ve ilk yıllarında biraz düzensiz gelişir. Önce yoğun ve 
küre biçimli; sonra hafif konik. Yaşla birlikte kompakt kalmaya devam ederek basıklaşır. Tüm yıl 
boyunca muhteşem gümüşi mavi yapraklar. Dayanıklıdır, nemli ve gevşek olanları tercih etse de 
her toprağa uyum sağlar; sıcağı, kuraklığı ve şehir havasını diğer ladinlere göre daha iyi tolere eder. 
Kullanıldığı yerler: yalnız veya farklı renklerdeki diğer bodur ibreliler ile birlikte kullanılır, kayalık 
bahçelerin ve çiçekliklerin kraliçesidir. Küçük ağaç formu konutların yakınında büyük etki yaratır, 
küçük kompozisyonların ortasında, kısa çiçekli bitki gruplarında öne çıkarlar.

 Clt.10     38,00
 Clt.15     49,00
 Clt.20     60,00
 Clt.30     95,00
 Clt.35     108,00
1/4 gövde Clt.20     85,00
 Clt.30     100,00
1/2 gövde Clt.20     95,00
 Clt.30     100,00

pungens ‘Hoopsii’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 1 A
abghq

◀ 3-4,50 m ▶

Mavi yapraklılar arasında en güzel ibrelilerden biridir. Geniş, yatay, uçlarda hafif yukarı dönük 
dallarıyla çok düzgün konik formu vardır. Uzun, sert, sivri, birbirlerine çok yakın, parlak çelik mavisi 
ibreler; ilkbaharda, güneş gördüklerinde, gümüşi yansımalar yayarlar. Uzun ve silindirik, 6-10 cm 
boyunda, sarkık, özellikle bitkinin üst bölümünde oluşan açık kahverengi kozalaklar. Çok kireçli ve 
kuru olmadığı sürece her toprağa uyum sağlar. Kuraklığa diğer ladinlerden daha dayanıklıdır ve 
hava kirliliğine karşı da oldukça iyi direnç gösterir. Kullanıldığı yerler: kırlarda, konut önlerinde 
soliter olarak; parklarda üçlü gruplar halinde çok etkili olurlar.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00

Picea pungens 'Fat Albert' üretimlerimiz
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Pieris

Pieris japonica ‘Mountain Fire’, LV12

Picea pungens 'Iseli Fastigiate', Clt.35

Pieris japonica ‘Flaming Silver', LV12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pungens ‘Iseli Fastigiate’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z4 1 A

abcghq
◀ 2-3,50 m ▶

Kökeni: ABD. Güçlü konik duruşu ve güzel parlak mavi yaprakları bu çeşidi, mavi tonlarını arzu 
edenler ve yer problemi olanlar için ideal kılar.

 Clt.35     108,00

Pieris (Ericaceae)
Japonya ve Kuzey Amerika kökenli herdem yeşil çalılar. Kök sistemleri çok yer 
kaplamadığından, mükemmel şekilde saksıda yetiştirmek için sunulan, düzenli 
ve kompakt formları vardır. Asitli, ayrışık organik madde açısından zengin 
topraklarda Rhododendron’lar gibi yetiştirilir. Köklerinin nemli ve serin yerde 
olmasını isterler. Dolayısıyla, özellikle yazların çok sıcak olduğu Güney bölgeleri 
ve yarı gölgeli ortamları severler. Soliter olarak veya farklı çeşitlerle grup halinde 
ya da asitli ortamı seven diğer bitklilerle birlikte kullanılırlar. Çiçekliklerde çiçek 
soğanlarıyla ve tek yıllık bitkilerle birleştirilirler.

floribunda ‘Forest Flame’
Güçlü koyu kırmızı tomurcuklar, kısmen açık, kısmen koyu yeşil yapraklar. Nisan-Mayıs’ta beyaz 
çiçekler.

japonica 'Bonfire'
Bu varyete diğerlerine göre daha az güçlüdür. Kompakt bir gelişimi vardır. Yeni yaprakları kiremit 
kırmızısı rengini alırken daha sonra koyu yeşile dönüşürler. Çok sayıda koyu pembe tomurcuğua 
sahip tür küçük, hassas, pembe çiçeklerinin kış aylarında açarlar.

japonica ‘Flaming Silver’
Forest Flame’ den daha güçlü ve alacalı. Gençken parlak kırmızı, daha sonra kenarları krem beyaz 
şeritli yeşil yapraklar. Beyaz çiçekler.

japonica 'Katsura'®
Düzenli dairesel formda, taze, uzun, parlak kırmızı yaprakları daha sonra yeşile dönüşür. İlkbaharda 
açan muhteşem çiçek salkımlarında pembe çiçekler verir.

japonica ‘Mountain Fire’
Kısa, dik. Kırmızı, sonra yeşil yapraklar, beyaz çiçekler.

 Pieris - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.7     15,00
 LV12     39,00

Picea (devam) 
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Pinus

Pinus brevifolia, New line, Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pinus, Çam (Pinaceae)

brevifolia
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Seleksiyonu İsviçre’de yapılmıştır, budama yapılmaksızın, küre biçimli ve kompakt formlu, doğal bir 
duruşa sahiptir. Parlak koyu yeşil, uzun ibreler; ortadakiler sonbaharda solar ve kışın dökülürken, 
dış taraftakiler yıl boyunca yeşil kalırlar. Pinus nigra austriaca gövdesinde aşılanır ve çok kompakt, 
küre taçlı, son derece hoş, küçük bir ağaç şeklini alır.

 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,70/0,80   108,00
Mini gövde LV9     48,00
1/4 gövde Clt.20     87,00
1/2 gövde Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
3/4 gövde Clt.180     310,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.70     210,00

cembra, çembra çamı

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z3 2 A
bgimpq

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Alpler, Karpatlar, Kuzey Rusya, Sibirya. Sıkı bir piramit duruşlu, yoğun, gençken düzgün, 
sonrasında dağılma eğilimli, genellikle pitoresk görünümlü. Açık kahve, rijit ibreli, parlak yeşil, 
alt kısmı beyazımsı kabuk. Salkım halinde çiçekler: erkek olanlar sarı, dişi olanlar kırmızı renkli, 
dik, oval formlu kozalaklar. Toprağın doğasını ve pH derecesini çok iyi tolere eder, ileri derecede 
rustiktir, yaşaması için donsuz 70 gün yeterlidir. Kirli atmosferlere karşı da dirençlidir.

 Clt.10     36,00

densiflora ‘Alice Verkade’

◀ 1
,50

-1,
60

 m
 ▶

z6B 1 A
acfi

◀ 1,50-1,60 m ▶

Kökeni: ABD. Dik, çok yoğun dallı, yuvarlak formlu, bodur ibreli. Açık yeşil renkli yapraklar, geç 
vejetasyon, ilkbaharda yumuşak tonda yeşil. Rustiktir, kireçli olanlar da dahil, her toprakta yaşar.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.110     210,00
1/4 gövde Clt.20     87,00
Bonsai LJ100     250,00

Pinus cembra, iğneler

Pinus densiflora 'Alice Verkade', çeyrek gövde, Clt.20
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Pinus

Pinus ‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Kendiliğinde büyüyen veya bonzai olarak yetiştirilen Japonya menşeli bu cins cücedir, bariz kubbe 
şeklindedir, oldukça yavaş ve enlemesine büyür. Çoğunlukla bodur ağaç olarak ve değişik boyda 
gövdelere aşılanır. Dikenleri açık yeşil, çiftli, uzun, yumuşaktır ve Kışın başında sararmaya başlar. 
Beyaz pembe dik ve hafiften reçineli uzantıları mevcuttur. Saksı için uygun, bakımı kolaydır; iyi 
drenaj yapılmış çok alkali olmayan topraklar sever.

Mini gövde LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
◀ 

1,2
0 m

 ▶ z6 1 A
acfhi

◀ 1,50 m ▶

H. Brégeon tarafından seçilen çam serisinin en küçüğüdür. Duruşu hep yuvarlaktır ve budanmaya 
ihtiyacı yoktur; teraslar, balkonlar ve hatta oryantal temalı bahçeler için idealdir. P. mugo’tu 
anımsatan uçları sivridir ve 3-4 cm boyunda dikenleri mevcuttur. Ev ortamına son derece uyumlu, 
kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olan bu cinsin fazla bakıma ihtiyacı yoktur.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 gövde Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Mini gövde LV9     48,00
1/2 gövde Clt.18     85,00

halepensis, Halep Çamı, Ak Çam

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Kökeni: Akdeniz kıyıları. Geniş şekilde piramit duruşlu, yerden dallı ve ince ve gençken gri renkli 
olan kabuklu ibreli. Yıllar geçtikçe, alt dallardan soyulur, gövde eğrilir ve bazen bükükleşir, kabuk 
buruşur, yarıklar oluşur ve grimsi renk alırken, taç genişler ve düzensiz biçimde şemsiye formu 
alır. 7-12 cm boyunda, gevşek ve yumuşak, orta tonda yeşil renkli iğneler. Kahve-kırmızı, parlak 
kozalaklar. Kanaatkar bir bitkidir, kuraklık ve boğucu sıcaklara dirençlidir, her toprakta yaşar fakat 
kireçli alt tabakaları tercih eder; deniz üstündeki kayalık yamaçlarda da yetişebilir.

Yerden dallanan Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Pinus densiflora 'Low Glow', mini gövde, LV9

Pinus halepensis, alttan dallı, Clt.18



463

Pinus

Pinus heldreichii 'Malinki', Clt.10

Pinus heldreichii 'Compact Gem', Clt.18

Pinus halepensis, New line, Clt.130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Kendiliğinde büyüyen veya bonzai olarak yetiştirilen Japonya menşeli bu cins cücedir, bariz kubbe 
şeklindedir, oldukça yavaş ve enlemesine büyür. Çoğunlukla bodur ağaç olarak ve değişik boyda 
gövdelere aşılanır. Dikenleri açık yeşil, çiftli, uzun, yumuşaktır ve Kışın başında sararmaya başlar. 
Beyaz pembe dik ve hafiften reçineli uzantıları mevcuttur. Saksı için uygun, bakımı kolaydır; iyi 
drenaj yapılmış çok alkali olmayan topraklar sever.

Mini gövde LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1,50 m ▶

H. Brégeon tarafından seçilen çam serisinin en küçüğüdür. Duruşu hep yuvarlaktır ve budanmaya 
ihtiyacı yoktur; teraslar, balkonlar ve hatta oryantal temalı bahçeler için idealdir. P. mugo’tu 
anımsatan uçları sivridir ve 3-4 cm boyunda dikenleri mevcuttur. Ev ortamına son derece uyumlu, 
kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olan bu cinsin fazla bakıma ihtiyacı yoktur.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 gövde Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Mini gövde LV9     48,00
1/2 gövde Clt.18     85,00

halepensis, Halep Çamı, Ak Çam

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Kökeni: Akdeniz kıyıları. Geniş şekilde piramit duruşlu, yerden dallı ve ince ve gençken gri renkli 
olan kabuklu ibreli. Yıllar geçtikçe, alt dallardan soyulur, gövde eğrilir ve bazen bükükleşir, kabuk 
buruşur, yarıklar oluşur ve grimsi renk alırken, taç genişler ve düzensiz biçimde şemsiye formu 
alır. 7-12 cm boyunda, gevşek ve yumuşak, orta tonda yeşil renkli iğneler. Kahve-kırmızı, parlak 
kozalaklar. Kanaatkar bir bitkidir, kuraklık ve boğucu sıcaklara dirençlidir, her toprakta yaşar fakat 
kireçli alt tabakaları tercih eder; deniz üstündeki kayalık yamaçlarda da yetişebilir.

Yerden dallanan Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Pinus halepensis - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 135,00
 Clt.90   16/18 175,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 430,00
 Clt.500   40/45 950,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem')

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Hortikültür. Daima çok yoğun kalan geniş şekilde piramit duruşuyla bodur formlu. Saksıda, 
kasada, çiçekliklerde tek, ya da farklı renkli diğer bodur formlu ibrelilerle birlikte. Toprak, iklim, ve 
çevre koşulları bakımından en az ilgiye sahiplerin arasındadır.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki')

◀ 
1 m

 ▶ z6A 1 A
acfhpq

◀ 0,70 m ▶

Konik formlu, dik duruşlu, yumuşak dokulu, bodur konifer. İbreler koyu yeşil renkli. Yetişme ortamı 
istekleri: Pinus leucodermis gibidir ‘Compact Gem’.

 Clt.10     36,00
 Clt.18 0,50/0,60   60,00

heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit')

◀ 
7-8

 m
 ▶ z6A 2 AB

abhq
◀ 3 m ▶

Sık dokulu, dik duruşlu, yukarıya doğru büyüyen ve gövdeden düzenli uzaklıkta gelişen dal yapısına 
sahip konifer. Koyu yeşil renkli, rijit ve dikenli ibreler. Oval kozalaklar gençken siyah, olgunlaştıkça 
kahverengi. Yetişme ortamı istekleri: Pinus leucodermis ‘Compact Gem’ gibidir.

 Clt.30     94,00
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Pinus

Pinus heldreichii 'Satellit', Clt.30

Pinus mugo 'Columbo', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Bodur tür, düzenli bir gelişime sahip, önce küresel sonra konik, çok yoğun dallar sayesinde son 
derece kompakttır. Çok yavaş büyüyen, koyu yeşil sert iğnelere sahiptir. Çok güçlü ve büyümesi 
kolaydır.

 Clt.10     36,00

monticola ‘Ammerland’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A
abgi

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Almanya. Dik, hafif kemerli dallarla çok sıkı konik duruşlu, orta ölçüde olan ibreli. Uzun, 
mavimsi yeşil renkli, çok dekoratif ibreler. 15-30 cm’lik, önce yeşil, sonra mora bürünen, genç yaşta 
gelişen kozalaklar. Dayanıklıdır, kireçli olan da dahil, her tür toprağa uyum sağlar.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.90 2,00/2,50   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 2,50/3,00   220,00
 Clt.300 4,50/5,00   640,00

mugo 'Benjamin'

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z4 1 A

abcdfhpq
◀ 1,20 m ▶

Kökeni: Almanya. Dolgun, bodur formlu. Küme halinde birleşen, sert, herdem yeşil, parlak yeşil 
renkli ibreler.

Mini gövde LV9     48,00
1/4 gövde Clt.18     85,00

mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1-2m ▶

Kullanıldığı alana dar, yoğun sütunlu bir hava veren ama yinede turuncumsu gövdesiyle dikkat 
çekmeyi başarabilen, konik formlu dar alanlar icin ideal olan bodur bir Mugo türüdür. Koyu yeşil 
iğnelerini daha belirgin bir biçimde ortaya çıkaran beyaz, bal mumu ile kaplanmış tomurcukları 
oldukca yoğun sayıda bulunmaktadır. İyi drene olmuş toprak ister ve köklendiğinde kuraklığı tolere 
eder.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00

Pinus mugo 'Benjamin', çeyrek gövde, Clt.18



465

Pinus

Pinus mugo 'Columbo', Clt.18

Pinus mugo 'Laurin', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

mugo ‘Gnom’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50-2 m ▶

Sık, yuvarlak şekilli, boşluksuz. Koyu ama parlak yeşil yapraklar.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Laurin’

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Kubbemsi yapısı zamanla simetrik bir şekilde genişlemeye meyil gösteren ancak yoğunluğunu 
koruyan hoş bir cüce cinstir. Güzel dikenleri koyu yeşil olup, oryantal temalı bahçelere çok 
yakışmaktadır.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Mops’

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Yuvarlak formda, boşluğu olmayan sık dokulu çalı yaşı ilerledikçe genişler.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
1/4 gövde Clt.18-20     85,00
 Clt.30     105,00
Mini gövde LV9     48,00
1/2 gövde Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00

Pinus mugo 'Mops', çeyrek gövde, Clt.20Pinus mugo 'Mops', yarım gövde, Clt.30
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Pinus

Pinus mugo ‘Mughus’, Clt.15

Pinus mugo 'Sherwood Compact', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

mugo ‘Mughus’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 2 AB

abcdfhlpq
◀ 2-5 m ▶

Her zaman düzenli gelişmeyen, geniş çalı formu. Dallar olgunlaştıkça farklı yönlenmeye başlar. 
Koyu yeşil ibreler. Mayıs’ta çiçeklenir: erkek çiçekler turuncumsu-sarı, dişi olanlar kırmızımsı. Küçük, 
kahverengi kozalaklar. Kuru ve kalkerli olanlar da dahil, her tür toprakta gelişir.

 Clt.10     17,50
 Clt.15 0,35/0,40   24,00
 Clt.18 0,40/0,45   26,00
 Clt.20 0,40/0,60   36,00
 Clt.30 0,60/0,80   66,00
 Clt.110 1,00/1,25   185,00
 Clt.150 1,25/1,50   231,00
 Clt.290 1,50/1,75   580,00
1/4 gövde Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
1/2 gövde Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
New line Clt.150 0,90/1,00   190,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

mugo 'Picobello'

◀ 
0,8

0 - 
0,9

0 m
 ▶

z4 2 AB
abcdfhlpq

◀ 2-5 m ▶

Bodur, eski dallarından parlak bir şekilde ortaya çıkan parlak, koyu yeşil iğnelerle kaplı, çok yoğun 
dallara ve kısa ve silindirik dökümlere sahip küresel bir gelişime sahiptir. Ayrıca çok çekici olan 
pembemsi-kahverengi, kozalakları olgunlaştığında sararır.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Sherwood Compact’
M. ’Mughus’ a göre daha düzenli ve kompakt yapıya sahip ve kompakt duruş.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
1/4 gövde Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00

Pinus mugo 'Picobello', iğneler
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Pinus

Pinus mugo 'Varella', Clt.10

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.18

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

mugo subsp. uncinata 'Heideperle'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50 - 2 m ▶

Olgunlaştığında konikleşen, yoğun ve kısa iğnelere sahip, açık kahverengi oval kozalakları ile çok 
çekici. Tüm topraklarda iyi yetişir, hatta fakir ve kurak topraklar dahil.

 Clt.18     60,00

mugo 'Varella'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z4 1 A

acdfhpq
◀ 0,80 m ▶

En fazla 80 cm boylanan, bodur form. Kış döneminde hafif sarı tonlanması eğiliminde olan, 10cm. 
uzunluğunda, yoğun yeşil renkli ibreler.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
P. mugo ‘Mughus’ Ile aynı duruş, ancak ibreler altın sarısı uçlu ve 2-10 cm uzunluğında; kışın daha 
fazla vurguludur.

 Clt.10     36,00
 Clt.18-20     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
Mini gövde LV9     48,00
1/4 gövde Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
1/2 gövde Clt.30     105,00

Pinus nigra austriaca, doğal form, Clt.35
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Pinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Avusturya Çamı

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 8-10 m ▶

Kökeni: Orta ve Güneydoğu Avrupa. Yıllar boyunca yerden dallı kalan, düzgün piramit duruşlu, 
Alplerin tipik ibrelisi: sadece neredeyse anıt ağaç olmuş bazı bireylerde taç geniş ve kubbeli 
forma dönüşür. Kahverengi gri renkli, buruşuk ve yarıklı karakteristik kabuk; zamanla açık renkli 
plakalarla dolar. Sert, 8-12 cm uzunluğunda, koyu yeşil renkli ibreler. Sarı renkli erkek çiçekler, yeni 
vejetasyonun ucunda yer alan dişi çiçek çiftlerinin altında gruplaşır. Genç kozalaklar yeşil ve uzun; 
yetişkinler büyük, kahverengi ve yuvarlaktır. Dağ bitkisidir, karlı kışları ve yazları çok nemli olmayan 
iklimleri tercih eder. Killi olanlar da dahil, her toprakta gelişir, kireci de tolere eder. Budama 
gerektirmez fakat budamalara dayanıklıdır ve bu nedenle, çıplak gövdeli ve geniş, sıkı, gölgeli, 
güneş ışınlarını geçirmeyen taçlı bir ağaç oluşturulabilir. Süs bitkisi olarak bahçelerde soliter, kırsal 
alanlarda gruplar halinde çok kullanılır.

Doğal form 2xtr.M 0,80/1,00   34,00
 2xtr.M 1,00/1,25   46,00
 2xtr.M 1,25/1,50   60,00
 2xtr.M 1,50/1,75   78,00
 3xtr.M 1,75/2,00   105,00
 3xtr.M 2,00/2,50   145,00
 3xtr.M 2,50/3,00   215,00
 3xtr.M 3,00/3,50   315,00
 3xtr.M 3,50/4,00   440,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130-150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.285 3,50/4,00   550,00
 Clt.450 4,00/4,50   900,00
 Clt.525 4,50/5,00   1050,00
1/2 gövde Clt.70     195,00
 Clt.90     230,00
3/4 gövde Clt.130   25/30 280,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 270,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 480,00
 Clt.70   14/16 195,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130-200   18/20 285,00
 Clt.200-240   20/25 360,00
 Clt.240   30/35 540,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.450   35/40 830,00
 Clt.375-450   40/45 1050,00
 Clt.750   45/50 1500,00
Top, Yüksekten dallanan Clt.110   18/20 290,00
Ponpon Clt.130 2,00/2,50  360,00
Bonsai Clt.35 1,00/1,25   130,00
 LJ215 2,00/2,50   730,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR
Pinus nigra austriaca, yüksekten dallanan, Clt.130

Pinus nigra austriaca, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Hornibrookiana', Clt.35

Pinus nigra 'Green Tower', Clt.18

Pinus nigra austriaca, Clt.130

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nigra ‘Green Tower’

◀ 2
,50

-3,
50

 m
 ▶

z5B 3 AB
abcfgh

◀ 2-3 m ▶

Sık ve yoğun dokulu, sütun formlu; aşağıdan yukarıya kadar koyu yeşil renkli, uzun ve diri ibrelerle 
kaplıdır.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00

nigra 'Helga'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 1 A
acfh

◀ 2-2,50 m ▶

Yuvarlak, yoğun ve bodur form. Beyaz yaprak tomurcuklarından gelişen, uzun koyu yeşil renkli 
ibreler.

 Clt.70     145,00

nigra ‘Hornibrookiana’

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z5B 2 AB

abcfgh
◀ 1-50-2 m ▶

Olgunlaştıkça az çok konik form alan, çalı formlu konifer. İbreler koyu yeşil, rijit ve dikenli.

 Clt.18    60,00
 Clt.30    94,00
 Clt.35    108,00
 Clt.55     145,00
 Clt.70 1,00/1,10   190,00
 Clt.285 1,50/1,75   450,00

Pinus nigra 'Hornibrookiana', iğneler
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Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.55

Pinus nigra 'Marie Bregeon', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nigra 'Marie Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Pinus nigra ve Pinus densiflora çaprazlamasından doğan, kompakt formlu çalı. İbreleri yumuşak ve 
uzun, açık yeşil renkli. Dona dayanıklıdır.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.55 0,80/0,90   130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Mini gövde LV9     48,00
1/4 gövde Clt.18     85,00
 Clt.25     87,00
 Clt.30     105,00
1/2 gövde Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 gövde Clt.35     130,00

nigra ‘Nana’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 A

abcfgh
◀ 3-4 m ▶

Düzgün, gür, bodur form. Koyu yeşil renkli ibreler Rustiktir, özel yetiştirme ortamı istekleri yoktur.

 Clt.10     36,00

nigra ‘Oregon Green’

◀ 
5-

6m
 ▶ z4 3 A

bghq
◀ 2,40-3,50m ▶

Doğu havası olmasına rağmen, Avrupa kökenlidir. Uzun ve koyu yeşil renkli ibrelerle kaplı kavisli 
dalları, yukarıya doğru gelişir. İlkbaharda, japonların kandile benzettiği beyaz filizler verir. P. nigra 
austriaca ile aynı yetişme ortamı istekleri.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   240,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 2,50/3,00   280,00
 Clt.180 3,00/3,50   350,00
 Clt.300 3,50/4,00   680,00
 Clt.450 4,00/4,50   850,00

Pinus nigra 'Marie Bregeon', yarım gövde, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.90

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pinus nigra 'Oregon Green' - ölçü ve fiyatların devamı:

1/4 gövde Clt.18     85,00
1/2 gövde Clt.30     105,00
Bonsai LJ50 1,00/1,20   150,00

nigra 'Pierrick Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Seçimi İsviçre’de yapılmıştır, budamasız yapılmaksızın, küre biçimli ve kompakt formlu, doğal bir 
duruşa sahiptir. Parlak koyu yeşil, uzun ibreler; ortadakiler sonbaharda solar ve kışın dökülürken, 
dış taraftakiler yıl boyunca yeşil kalırlar (üreticiden bize ulaşan tanımlama). Pinus nigro austriaca 
gövdesinde aşılanır ve çok kompakt, küre taçlı, son derece hoş, küçük bir ağaç şeklini alır.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.90 1,00/1,20   190,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Mini gövde LV9     48,00
 LV12     52,00
1/4 gövde Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
1/2 gövde Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 gövde Clt.30     110,00
 Clt.35     130,00
 Clt.55     155,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 125,00
 Clt.35   12/14 150,00
 Clt.55   14/16 180,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.55     150,00

nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 4-6 m ▶
P. nigra austriaca ile karşılaştırıldığında çift iğneleri vardır, daha kısa, koyu yeşil, hafif parlak, dik 
ve serttir. Erken yaşlardan itibaren çok düzenli bir dallanmaya sahiptir, bu da yapay olarak ekilirse 
yetişkinlikte bile tabandan iyi dallanmış simetrik bir duruşa yol açar; kendiliğinden büyüdüğü yerde 
alt dallarını kaybetme ve daha düzensiz ve karakteristik bir gelişme gösterme eğilimindedir.

 Clt.18     60,00
 Clt.70 1,75/2,00   178,00
 Clt.90-110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', iğneler

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', yarım gövde, Clt.30
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Pinus

Pinus parviflora 'Negishi', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

parviflora ‘Glauca’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 A

abfgq
◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Japonya. Alt kısımları sarkık, düzensiz katları ile pitoresk etkiye sahip konifer. Mavi-yeşil 
ibreleri 5’li gruplar halinde ve boya fırçası gibidir. Silindirik kozalaklar 10 cm. uzunluğundadır 
ve bitki üzerinde yıllarca kalır. Her tür toprakta yetişmesine rağmen, PH’i çok yüksek topraklarda 
olağanüstü gelişim gösterir.

Bonsai LCI12     900,00

BONSAI: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

parviflora ‘Negishi’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 A

afgq
◀ 5-7 m ▶

Kökeni: Japonya. Konik-dik duruşlu bodur ibreli; yaşla birlikte sivrileşir, biraz düzensizleşir fakat 
daima pitoresk bir görünüme sahiptir. Gümüşi mavi renkli ibreler ve boya fırçasını anımsatan 
karakteristik dallar. Kırmızı, çok sayıda, güzel etki yaratan, erken çiçekler. Uzun süre kalan oval veya 
silindirik kozalaklar. Hafif nemli toprakları sever.

 Clt.10 0,40/0,50   36,00
 Clt.18 0,60/0,80   60,00
 Clt.30 0,80/1,00   94,00
 Clt.35 1,00/1,25   108,00
1/4 gövde Clt.20     87,00

pinaster (P. maritima)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

P. pinea ile birlikte, Akdeniz florasının en karakteristik çamlarından biridir, İtalya'nın Tiren Denizi'ne 
kıyısı olan bölgelerinin çoğunda kendiliğinden oluşur ve burada kıyılar boyunca koruma bantlarının 
oluşumuna ilk sıra olarak bile etkin bir şekilde katkıda bulunan ağaç, tuzluluğa mutlak toleranslıdır. 
Genişleyen bir konik şekle sahiptir, çok kompakt değildir, ikiye bölünmüş uzun açık yeşil iğnelere 
sahiptir. Alt dalları doğal olarak gelişir, ancak olgunlaştıkça tabanda budama eğilimi gösterir. Gövde 
kabuğu derin çatlaklı, turuncu-kahverengi veya mor, dalları ise kahverengidir. 8-20 cm oval veya 
uzun çam kozalakları, gençken yeşil, sonra kahverengileşir. Tüm topraklarda, hatta kıyı kumullarının 
kumlu topraklarında dahi yetişir.

 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 2,00/2,50   75,00
Çok dallı Clt.70 2,50/3,00   130,00

Pinus parviflora 'Negishi', çeyrek gövde, Clt.20

Pinus parviflora 'Glauca', bonsai
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Pinus

Pinus pinea, Clt.180

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pinea

◀ 1
5-2

5 (
40

) m
 ▶

z7B 2 A
bginpqr

◀ 6-15 m ▶

Şemsiye formlu tacıyla belirgin, görkemli ibreli; akdeniz florasının sembolüdür, yarımadamıza eski 
tarihlerde Girit ve Küçük Asya’dan gelmiş olsa da, 1961 yılında “İtalya’nın sembolik ağacı” seçilmiştir. 
Düz, silindirik bir gövdesi, boylamasına soyulan, kahve-kırmızı ve gri geniş plakalı kabuğu vardır. 
Henüz genç olan bitkilerde bile taç küre biçimlidir ve ışık girişini engellemek için sürekli çoğalıyor 
gibi görünen, yukarı doğru dönük terminal dallardan oluşur. Yıllar geçtikçe, basıklaşır ve en alt 
dallar iz bırakmadan, kendiliğinden budanarak genişler. 
8-20 cm boyunda, 2’li demetlerde, koyu yeşil renkli, biraz bükük, hafif sivri ibreler. 
“Çam kozalağı” adı verilen kozalaklar: parlak koyu kırmızımtrak renkli, ağır ve küremsi, 8-15 cm 
boyunda, 7-10 cm enindedirler; 3 yılda olgunlaşırlar ve bir kere olgunlaştıktan sonra odunsu 
kabuklarla korunan tohumlarını dökerler (pastacılıkta ve gastronomide çok kullanılan yenilebilir 
ünlü fıstıkları). 
Yetiştirme: çok kuvvetli asitliden alkaliye toprağın pH derecesine karşı kayıtsız.

nessuna forma) Clt.15 1,00/1,25 6/8 50,00
 Clt.18 1,25/1,50 8/10 54,00
 Clt.25 1,50/1,75 10/12 70,00
 Clt.30 1,75/2,00 10/12 80,00
 Clt.35-55 2,00/2,50 12/14 94,00
 Clt.55 2,00/2,50 14/16 150,00
 Clt.70 2,50/3,00 16/18 195,00
 Clt.90 2,50/3,00 18/20 230,00
 Clt.110 3,00/3,50 20/22 270,00
 Clt.130 3,00/3,50 22/26 340,00
 Clt.150-180 3,50/4,00 26/30 475,00
 Clt.240 4,00/4,50 30/35 600,00
 Clt.300 4,00/4,50 35/40 820,00
 Clt.240-300 5,50/6,00 40/45 940,00
 Clt.300 5,50/6,00 45/50 1100,00
 Clt.500 6,00/6,50 50/55 1600,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pinus pinea, abidevi ağaç

Pinus pinea üretimlerimiz, 4xtr.

Pinus pinea, Clt.70
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Pinus

Pinus pinea, Clt.18

Pinus strobus 'Macopin', Clt.10

Pinus strobus, Clt.45

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

strobus, Beyaz çam, Veymut çamı

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 3 A
bghi

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Kanada ve Amerika. Şık duruşlu, olgunlaştıkça sütun form alan konifer. Uzun, ince, gri-
yeşil renkli, 5’li gruplar halindeki ibreleri ile karakteristiktir. Kabuk gri renkli ve pürüzsüzdür, 
olgunlaştıkça daha koyu ve çatlaklı hal alır. Dişi kozalaklar zayıf, uzun ve 1cm. boyundadır. Kalkersiz, 
nemli, geçirgen ve gevşek toprakları tercih eder.

 Clt.45 1,75/2,00   120,00

strobus 'Green Curls'

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 AB

acfh
◀ 1-1,5 m ▶

Yavaş büyür, gümüşi mavi iğnelere sahiptir, uzun ve yumuşak ve bükülüdür; bu da ona tamamen 
karakteristik bir görünüm verir. Olgunlaştığında kahverengi olan silindirik kozalakları da 
dekoratiftir. Konik, düzenli ve simetrik gelişim.

 Clt.18     60,00

strobus ‘Macopin’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfi

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: ABD. Çalı şeklinde, konikten yuvarlağa düzensiz formlu, bodur konifer. Çok sayıda mavi-
yeşil ibreler; genç yaşlarından itibaen küçük kozalaklar.

 Clt.10     36,00

Pinus strobus 'Macopin', iğneler
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Pinus

Pinus strobus ‘Nana’, Clt.45

Pinus strobus 'Minima', Clt.10

Pinus strobus 'Nana', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

strobus 'Minima'

◀ 0
,50

-0,
75

 m
 ▶

z3 1 A
acfi

◀ 1,20-1,50 m ▶

Herdem yeşil konifer. Mavi-yeşil renkli, uzun ve yumuşak ibreleri; bitkiye kompakt ve yuvarlak bir 
form verir. Kumlu topraklara dayanıklıdır, iyi drene olan toprak ister.

 Clt.10     36,00

strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 1 AB

acfh
◀ 2-3 m ▶

Daha ziyade düzensiz, ince esnek dalları ile gür duruşlu Pinus strobus’un bodur formudur. Dışta 
koyu yeşil renkli, yumuşak ve uzun (8-12 cm) ibreleri, alt yüzde yoğun lacivert rengindedir. Verimli, 
derin, nemli ve geçirgen toprakları sever. Çok sıcak bölgelerdeki tam güneşli konumları sevmez.

 Clt.18 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,50/0,60   94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.45 0,70/0,80   120,00
1/4 gövde Clt.20     87,00
 Clt.35     125,00
1/2 gövde Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.55     150,00
New line Clt.45     160,00

Pinus strobus 'Nana', yarım gövde, Clt.35
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Pinus

Pinus sylvestris, Clt.130

Pinus sylvestris 'Fastigiata', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sylvestris, Sarı Çam

◀ 
10

-3
0 m

 ▶ z1 2 AB
bgimpq

◀ 7-10 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzey Asya. Piramit duruşu ile iyi bir gelişim gösteren, yaşamının ilk döneminden 
itibaren baştan aşağıya ibrelerle kaplı. Sonrasında taban ve taç kısmında çıplaklaşır, eğer alan 
bulursa şemsiye formlu bir şekle dönüşür. Mavimsi efektli güzel bir yeşil renkte ibreler. Gri, sarkık, 
6 cm’lik kozalaklar. İyi drene edilmiş ve kuru, hafif miktarda asitli toprak sever. İleri derecede 
sağlamdır, erken ve geç gelişen donlara karşı duyarsız, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı, rüzgara karşı 
dirençli. Parklarda rüzgar perdesi olarak ve ağaçlandırma için kullanılır.

 Clt.45 1,50/1,75   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.130 2,50/3,00   250,00
 Clt.750 5,00/5,50   1250,00
Ponpon Clt.180     750,00
 Clt.230     770,00
Spiral Clt.130     260,00
Bonsai Clt.55 1,50/1,75   225,00
 Clt.70 1,75/2,00   290,00
 Clt.90 2,00/2,50   360,00
 LCI40 1,25/1,50   150,00
 LJ165 2,00/2,50   730,00
 LJ390 2,50/3,00   3600,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvestris 'Chantry Blue'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z1 1 A

abcdfhlpq
◀ 2-3 m ▶

Düzensiz konik bir gelişime sahip bodur form. İğnelerin güzel sarımsı yeşili, kışın bile manzarayı 
canlandırıyor; dekoratif kozalakları önce yeşil, sonra gri-kahverengi, kırmızı-kahverengi soyulmuş 
kabuğu.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00

sylvestris ‘Fastigiata’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z3 1 A
acghlq

◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Avrupa. Kimi zaman çok gövdeli, dik uzun dallı, ince sütunsu form. Lacivert gri renkte çekici 
uzun iğneler. Her tür normal bahçe toprağında yetişir ve kayalık bahçelerin dekoratif görünümünü 
sağlama konusunda çok iyi sonuç verir. Kırlarda üçlü gruplar halinde ve aynı zamanda budama 
istemeyen çitler için de kullanılır.

Pinus sylvestris, abidevi ağaç
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Pinus

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.18

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.90

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pinus sylvestris 'Fastigiata' - ölçü ve fiyatları:

 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,25/1,50   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45 1,50/1,75   120,00

sylvestris 'Glauca'

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z1 2 AB
bghmpq

◀ 5-8 m ▶

Genç yaşlarında geniş bir konik yapıya sahip konifer, aynı zamanda düzensiz dal yapısı oldukça 
yoğun ve yatık. İğneleri gümüşümsü mavi renkte,5cm olup oldukça sıkı ve serttir. Diğer özellikleri 
bakımından P. sylvestrisle aynıdır buna kültür istekleri de dahil.

 Clt.18     60,00
 Clt.55 1,50/1,75   125,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.180 3,00/3,50   270,00
 Clt.180 3,50/4,00   310,00
 Clt.230 4,00/4,50   390,00
 Clt.450 5,00/5,50   750,00
 Clt.525 5,50/6,00   950,00
 Clt.600 6,00/6,50   1250,00
3/4 gövde Clt.130     240,00
 Clt.180     280,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

sylvestris ‘Repens’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Tırmanan yapsısı ile zamanla oldukça geniş alanlar da kaplayabilmektedir. Kış ayarlarında mavi-gri 
iğneleri ve reçinemsi öne çıkan taşları mevcuttur. Mütevazi ve kolay bakımlı bu bitki saksıda da 
yetiştirilebilir.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00

Pinus sylvestris 'Repens', iğneler
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Pinus

Pinus sylvestris 'Watereri', Clt.30

Pinus thunbergii 'Thunderhead', Clt.18

Pinus thunbergii 'Sayonara', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Bodur Sarı Çam

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Gençken yuvarlak-konik daha sonra konik formlu bodur ibreli. Çok kompakt vejetasyon. 3-6 cm 
uzunluğunda, gümüşi etkili gri yeşil renkte sert ibreler. Sarkık kozalaklar (olgun türlerde) 3-6 cm 
uzunluğunda, oval ve kahverengidirler. Kuru ve kumlu topraklarda dahi yetişir, sıcağa ve kuraklığa 
dayanıklıdır, kirliliği tolere eder.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70     145,00
 LJ390     1450,00
1/4 gövde Clt.20     87,00
Mini gövde LV9     48,00
1/2 gövde Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 gövde Clt.45     140,00
 Clt.55     155,00
New line LCI16     105,00
 LJ125 1,50/1,75   520,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

thunbergii ‘Sayonara’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Hafif konik şekilde genişleyen ancak asimetrik olan gövdesi yaşlandıkça daha da geniş konik bir 
şekil alır. Çifter çifter dizili, sert ve gri yeşil rengindeki dikenlerinin arasından İlkbaharda son derece 
gösterişli beyaz mum şeklinde çiçekler açar. Kayalık bahçeler ve küçük ortamlar için idealdir.

 Clt.18     60,00

thunbergii 'Thunderhead'

◀ 
3 m

 ▶ z4 2 B
bghq

◀ 3 m ▶

Çalı formunda, kompakt. Bir bahçeye karakter vermek için ideal, dağınık yapısı ona bir heykel 
meziyeti katıyor. Koyuyeşil iğneleri.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
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Pistacia

Pinus wallichiana, Clt.180

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), Himalaya Çamı

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z7A 3 A
bgi

◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Himalaya. Seyrek ve geçirgen, piramit duruşlu, 20 cm’e varan uzunluktaki gümüşi mavi 
renkli yumuşak sarkık ibrelerinin güzelliği ile zerafet sembolü haline gelmiş, şık konifer. 25 cm’e 
varan uzunluktaki, açık kahve silindirik kozalaklar. Değişik türdeki toprakları kabul eder, ancak 
güzelliğini nemli, gevşek, kireçsiz topraklarda sergiler.

 Clt.25 1,00/1,25   60,00
 Clt.30 1,25/1,50   80,00
 Clt.90 2,00/2,50   220,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 4,00/4,50   470,00
 Clt.300 4,50/5,00   560,00
 Clt.600 5,00/5,50   720,00
1/2 gövde Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     160,00
3/4 gövde Clt.70     160,00
 Clt.90     180,00
Yüksekten dallanan Clt.180   18/20 260,00
 Clt.200-240   20/25 320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pistacia, Fıstık (Anacardiaceae)

chinensis

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7B 2 AB
bgho

◀ 5 - 6 m ▶

Kökeni: Çin, Tayvan. Yuvarlak tepe tacı yapan, yaprak döken ağaç. 25 cm.’e kadar uzun 20 cm’e 
kadar geniş, parlak yoğun yeşil renkli, pennat yapraklar; sonbaharda kırmızı, sarı, turuncu renklenir. 
Gösterişsiz çiçekleri; dikkat çeken ve kışın da bitki üzerinde kalan meyveler önce yeşil, sonra kırmızı 
en son mavi renklidir. Toprak isteği çok az olmakla birlikte, kuru ve sıcak iklimler için çok uygundur.

Yüksekten dallanan Clt.525   40/45 650,00

Pistacia chinensis, sonbaharda yapraklar

Pistacia chinensis, ilkbaharda yapraklar

Pinus (devam) 



480

Pittosporum

Pistacia lentiscus, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

lentiscus, Sakız Ağacı

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 1 A u

afhikqr
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Kanarya Adaları, Fas, Akdeniz kıyıları. Tipik Akdeniz makisinin herdem yeşil küçük ağaç ve 
çalı türüdür. İlk yıllarında dik duruşlu daha sonra genişleyerek yuvarlak taç oluşturur. Soğuk ile 
kırmızımsı renge dönüşen alt kısımları soluk, üst kısımları koyu yeşil renkli, parlak, deri gibi 2-5 çift 
yaprakçıktan oluşan pennat yapraklar, ovuşturulduklarında kuvvetli bir reçine kokusu yayarlar. Çok 
çekici olmayan çiçeklerine karşılık sonbaharda bitkinin üzerini kaplayan ve olgunluk döneminde 
siyaha dönüşen kırmızı meyveler çok belirgindir. Kuru bölgelere ve sahildeki bahçelere en uygun 
olan bitkilerden bir tanesidir, ancak oldukça verimli toprak ister. Budamalara dayanıklıdır.

Çalı Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   42,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.45 1,50/1,75   82,00
 Clt.750 3,50/4,00   850,00
Top formlu Clt.25 ø 0,60/0,70   48,00
 Clt.30 ø 0,70/0,80   57,00
 Clt.45 ø 0,70/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.60 1,20/1,30   130,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pittosporum (Pittosporaceae)

crassifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Yeni Zelanda menşeli her daim yeşil, dik ve yukarıya doğru uzayan dallar üzerinde yaşayan eliptik 
ve ovat şekilli, sert, üst kısımları koyu yeşil alt kısımları ise açık kahve veya beyaz renkte yaprakları 
olan ağaç türüdür. İlkbaharda açan ve kırmızıdan koyu kırmızıya renk skalasında olan çiçekleri pek 
fazla gösterişli ve kokulu değildir. Kurak iklimlere ve denize yakınlığa çok dayanıklı olduğundan 
deniz kıyılarında kullanılan çalı bitkisidir.

Çalı Clt.10     21,00

Pistacia lentiscus, meyveler

Pistacia (devam) 

Pittosporum crassifolium, yapraklar
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Pittosporum

Pittosporum tenuifolium, Clt.18

Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

heterophyllum

◀ 
2,2

,50
 m

 ▶ z8B 2 AB v
afhijkr

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Çin. Sık gür duruşlu, apekse doğru hafif eğimli dik dallı herdem yeşil çalı.3 ila 6 cm boyunda, 
1-2 cm eninde, üst kısmı parlak koyu yeşil, alt kısımları daha açık yeşil obovat formlu yapraklar. 
Nisan’dan Mayıs’a demetler halinde toplanmış krem beyaz küçük çiçekler. İyi drene edilmiş olduğu 
sürece her tür toprağa uyum sağlar, çok sert olmadığı sürece budamalara dayanıklıdır. Soğuğa en 
dayanıklı Pittosporum’dur. Saksıda iyi yetişir ve mükemmel çitler oluşturur.

Çalı Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50

tenuifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Kökeni: Yeni Zelanda. Koyu gri veya siyah dallı büyük çalı. Parlak yeşil, kenarları dalgalı, 5-6 cm 
boyunda, eliptik-obovat herdem yeşil yapraklar. İlkbaharın sonunda çan şeklinde, siyah veya 
kırmızı, bal kokulu çiçekleri koyu gri renkli meyveler izler.

MEVCUT PITTOSPORUM TENUIFOLIUM ÇEŞITLERI:

tenuifolium ‘Emerald Dome’®
Çok ondulat yaprakların kenarlarında yeşil renk daha vurguludur.

tenuifolium 'Silver Queen'
Kompakt, yoğun, yuvarlak konik formlu herdem yeşil Нalı. Kış sıcaklıklarına gЪre yoğun veya daha 
aНık pembe rengini alan, kenarları krem beyaz, dalgalı koyu yeşil renkte 4-6 cm uzunluğunda 
yapraklar.

Pittosporum tenuifolium varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     8,80
 Clt.10     21,00
 Clt.18     36,00

tobira

◀ 
2-

5 m
 ▶ z8B 2 AB tv

afhikmqr
◀ 1,50-3 m ▶

Kökeni: Çin, Kore, Japonya. Çok dallı, yoğun, dik duruşlu herdem yeşil çalı. Her mevsim parlaklığını 
koruyan yeşil renkli, aşağıya doğru bükülen kenarları ondule, sert, 15 cm’e varan uzunlukta obovat 
yapraklar. Nisan’dan Haziran’a krem beyaz renkte, 8 cm genişliğinde demetlerde toplanmış, çok 
kokulu çiçekleri, 2 cm genişliğinde yeşil ve yuvarlak meyveler izler. Kuru ve kumlu bile olsa her tür 
toprakta yetişir ve tuza en dayanıklı olanlardan bir tanesidir.

Pittosporum heterophyllum, yapraklar
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Pittosporum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pittosporum tobira - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   21,00
 Clt.15 0,80/1,00   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   71,00
 Clt.45 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.130 2,00/2,50   200,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 170,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.90-110   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 350,00
Top formlu Clt.30 ø 0,60/0,70   57,00
 Clt.45 ø 0,80/1,00   70,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00

tobira ‘Nanum’, Bodur Pittosporum

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z9 1 AB t
acfhijqr

◀ 1-1,50 m ▶

Pittosporum tobira’nın alttaki dalları toprağa doğru yatan, genişlemiş, yuvarlak bir çalı şeklinde 
gelişen bodur formu. Sferik şeklini hafif bir şekilde yapılan budamalarla veya budama olmaksızın 
yıllarca korur. Yaprakları ve yetiştirme ihtiyaçları P. tobira gibi.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.5     14,00
 Clt.7 ø 0,30/0,40   18,00
 Clt.10 ø 0,40/0,50   24,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   39,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   115,00

tobira ‘Variegatum’, Alacalı pitosporum

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 1 AB t
afhkmqr

◀ 2-2,50 m ▶

Neredeyse yuvarlak, genişleyen duruşlu herdem yeşil çalı. Yaprakları P. tobira ile aynı yapı ve 
ölçülerdedir, ancak kenarları krem beyaz renklidir. Kokulu krem beyaz renkli çiçekler. P. tobira ile 
aynı yetiştirme ihtiyaçları, ama kuvvetli donlara daha duyarlı.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.10 0,50/0,60   21,00
 Clt.18 0,80/1,00   39,00
 Clt.35 1,00/1,25   75,00
 LV9     22,00
Top formlu Clt.20     46,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00

Pittosporum tobira ‘Nanum’, çalı, Clt.7

Pittosporum tobira, çalı, Clt.10

Pittosporum tobira ‘Variegatum’, çalı, Clt.10
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Platanus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Platanus, Çınar (Platanaceae)

x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)
◀ 

20
-3

5 m
 ▶ z6A 3 A

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Kökeni: İngiltere. Yüksek ve güçlü gövdenin üzerinde yer alan, hoş bir kitle yaratarak kavislenen 
sağlam dallardan oluşan geniş ve sıkı tepe tacı izi ile kış aylarında yaprak döktükten sonra da güzel 
bir silüet bırakan görkemli ağaç. Gri-kahverengi, çok dekoratif beyaz ya da kırmızı bölgeler açıp, 
büyük lekelerle soyulan ince kabuk. Yapraklar: büyük, 20-22 cm genişliğinde, ortada olanın öne 
çıktığı 3-5 loblu, parlak, orta tonda yeşil renkli yapraklar; kışın bazen güzel bir sarı, bazen de kahve-
sarıya bürünürler. Çiçekler: ilkbaharda, erkek olanlar sarımsı, dişi olanlar kırmızımsı başlıklardadır, 
gösterişli değildirler. Meyveler: yuvarlak, neredeyse daima basık, önce yeşil, olgunlaştıklarında 
kırmızımsı kahverengi; aylar boyunca, uzun salkımlarda, dallarda kalırlar. Farklı yapıdaki topraklara 
uyum sağlar fakat nemli (derinde de), derin, silisli olanları tercih eder. Kirletici ajanlara, geçici olan 
aşırı nem ve aşırı ısılara dirençlidir. Çok hacimli büyümesi durumunda, çok sık dallar seyreltilerek, 
fakat abartmaksızın, budanabilir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 78,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.70   14/16 125,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.130-180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.450   35/40 600,00
 Clt.450   40/45 700,00
 Clt.600   45/50 780,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.45   10/12 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.240   30/35 460,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 385,00
 Clt.130-150   20/25 500,00
 Clt.240   25/30 580,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Platanus x acerifolia, yüksekten dallanan çatı form, Clt.240

Platanus x acerifolia, yüksekten dallanan, Clt.230

Platanus x acerifolia, meyveler
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Platanus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

aghnr
◀ 3-4 m ▶

Aşılı çeşit. Aşılanma noktasından, mükemmel küresel, yoğun bir taç şekillenir. 3-5 loblu, 12-15 cm 
eninde, orta yeşil renkli yapraklar. Yetiştirme ihtiyaçları: P. Acerifolia gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 122,00

x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Doğal olarak piramidal bir tac geliştiren ve hızlı gelişim gosterenilginc bir turdur. Sonbaharda guzel 
kehribar tonları ile sararan yeşil yaprakları vardır. Kabukları ise acık yeşilden acık sarı yeşile şeritler 
halinde pullanarak lamine olur. Cok zengin olmayan topraklar dahil her turlu toprağa uyum sağlar, 
hava kirliğini tolere eder.

Yüksekten dallanan Clt.130   20/25 300,00
 Clt.130   25/30 360,00

orientalis

◀ 
25

 m
 ▶ z6B 2 AB

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Kökeni: Yunanistan. Büyük, görkemli bir duruşa sahip, çok geniş taçlı, uzun ömürlü yaprak döken 
ağaç. Soyulan, lekeli kabuğu çok güzeldir. Derinlemesine beş loblu ve loblarının temelinin yarısına 
ve daha üste kadar ulaşan yaprakları vardır. Sarkık uzun bir sap üzerinde 2-6 gruplu meyveler. 
Platanus acerifolia ile aynı iklim özelliklerinde yaşar.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 39,00
 3xtr.M   10/12 52,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 350,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe', yapraklar

Platanus x acerif. ‘Alphen’s Globe’, yüksekten dallanan, Clt.30

Platanus orientalis, abidevi ağaç
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Plumbago
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

orientalis ‘Cuneata’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Daha toplu duruşu ve daha küçük ölçüleri ile ilginçtir. Dik duruşlu, çok yoğun dallı olup çok kireçli 
olanlar dışında her tür toprağı tolere eder. Derin loblu, çok şık yapraklar.

Alttan dallı Clt.110 4,50/5,00   190,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 72,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.55   14/16 100,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.240-375   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.600   45/50 780,00
 Clt.750   45/50 850,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.240   25/30 420,00
Yüksekten dallanan küp form Clt.375-500   35/40 650,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

orientalis 'Minaret'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bghmnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Derinlemesine keskinliğe sağip yaprakları ve olgunlaştığında tac kısmının yuvarlak bir form alma 
eğiliminde olması ile diğerlerinden ayrılır. Hava kirliliğini iyi tolere eder ve her toprakta buyur. 
Ayrıca, P. acerifolia gibi, bir espalier veya catı olarak kullanım icin de uygundur.

Yüksekten dallanan Clt.130   25/30 330,00

Plumbago (Plumbaginaceae)

auriculata (P. capensis)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 A

afhlr
◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Yarı tırmanıcı, sarılıcı, odunsu gövdeli herdem yeşil çalı. Soluk yeşil oblong 
yapraklar.Haziran’dan Ekim’e, gök mavisi renginde sürekli çiçek açar. Geçirgen olduğu sürece her 
tür toprakta yetiştirilir.

Platanus orientalis ‘Minaret’, yüksekten dallanan, Clt.130

Platanus o. ‘Cuneata’, yüksekten dallanan küp form, Clt.500

Plumbago auriculata, çiçekler

Platanus (devam) 
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Polygala

Plumbago auriculata 'Imperial Blue', Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
P. auriculata ile aynı, ancak beyaz çiçekli.

auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)
Mavi renkli çiçekler.

capensis 'Bleu Foncè'
Koyu mavi çiçekler.

Plumbago - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.3     10,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Çalı LV12 0,60/0,80   24,00
Espalyer LVQ18     51,00

 → Podranea ricasoliana = Bignoniaceae

Polygala (Polygalaceae)

myrtifolia

◀ 
1 m

 ▶ z10 1 A
afhr

◀ 1,50 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Geniş, dik duruşlu herdem yeşil güzel çalı. Grimsi yeşil renkli eliptik küçük 
yapraklar. Yoğun erguvan renkli, bezelyeninkilere benzeyen, ilkbahardan sonbahar sonuna kadar 
kesintisiz olarak canlı kalan çiçekler.

Çalı Clt.30     80,00
 LV10     21,00

Polygonum (Polygonaceae)

baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii)

◀ 
10

-1
4 m

 ▶ z4 4 AB
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Asya. Geniş alanları kısa sürede kaplayabilen, sarılan, odunsu çok gövdeli, çok güçlü ve 
yaprak döken tırmanıcı bitki. Yapraklar: koyu yeşil, kalp formunda. Çiçekler: Haziran’dan Eylül’e, 
pembe hareli beyaz renkli, küçük, terminal salkımlarda toplanan çiçeklenme. Dayanıklıdır, her türlü 
toprağı tolere eder.

 Clt.3     13,00
 Clt.10     31,00

Polygala myrtifolia, çiçekler

Polygonum baldschuanicum, çiçekler

Plumbago (devam) 
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Poncirus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Poncirus (Rutaceae)

trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)
◀ 

2-
3 m

 ▶ z8B 2 AB t
hl

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin, Kore. Şık bir şekilde iç içe bükülmüş, yeşil renkte pürüzsüz kabuklu, yaprak döken çalı. 
Dik ve sivri dalları, yeşil ve uzun dikenlerle kaplı ve yeşil renklidir. Çok erken, yapraklanmadan önce 
açan çiçekleri, dikenlerin aksillerinde belirir ve yoğun kokulu beyaz renktedirler. Başlangıçta yeşil 
sonrasında sarı olan ve yenilemeyen ancak çok dekoratif olan 4-5 cm çapında oval meyveleri kış 
ortasına kadar bitkinin üzerinde kalırlar. Verimli, iyi drene olmuş, derin topraklarda çok iyi gelişirler. 
Güzel ve korunaklı bir çit isteyenler için gerçekten hayvanların dahi girmesini engelleyecek 
özellikte ideal bir bitkidir.

Çalı Clt.10     20,00

Populus, Kavak (Salicaceae)

alba ‘Nivea’, Akkavak

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu. Kısa gövdeli, geniş ve yuvarlak taçlı, gerek yaprakları 
gerekse gövdesi sert olan yaprak döken büyük ağaç. Alt kısımda yumuşak ve beyaz üst kısımda koyu 
yeşil renkli 6-12 loblu yapraklar en ufak bir rüzgar esintisinde yanardöner bir etkiye bürünürler. 
Canlı ve nemli toprak tercih etmelerine rağmen kuru ve kumlu topraklarda da yetişirler. Denize çok 
karşı çok dirençlidirler.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 72,00
 Clt.300   30/35 380,00

bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Beyaz piramidal Kavak

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgmno

◀ 5-8 m ▶

Öncekine kıyasla neredeyse dik ve ileriye doğru fırlayan bir görüntüye sahip gövdeye yapışık 
dik dalları ile karakterize olmuştur. Yaprakları, kabuğu, yetiştirme ihtiyaçları P. alba 'Nivea' gibi. 
Aynı şekilde deniz suyuna dayanıklı olup tuzlu rüzgarların etkin olduğu kıyı bölgelerinde P. nigra 
'Italica'’ya bir aternatif oluşturabilir.

Alttan dallı Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.55 3,50/4,00   100,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
 Clt.130 5,00/5,50   210,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00

Poncirus trifoliata, meyveler

Poncirus trifoliata, çiçekler

Populus bolleana, yapraklar
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Populus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Avrupa Piramidal Kavağı

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 4 A
bgno

◀ 3-5 m ▶

Kökeni: İtalya. İtalya’da çok popüler, tüm Avrupa’da çok yaygın olan yaprak döken ağaç; yerden 
gövdeye yapışık çıkıp, çok fazla yer kaplamadan, çok zarif bir silüet yaratan dalları sayesinde biçimli, 
ince bir duruşu vardır. Uzundan (6-8 cm) ziyade, geniş (8-10 cm) olan eşkenar dörtgen, uzun ve 
sık saplarda yapraklar; parlak açık yeşil renklidirler ve daima değil ama çoğu kez, sonbaharda 
sarıya bürünürler. Çiçekler: Mart-Nisan’da koyu kırmızı başaklar, sadece erkek olduklarından tüylü 
tohumlar üretmez, kırları ve kaldırımları kirletmezler. Taze, nemli, verimli, alkalin toprakları tercih 
eder.

Alttan dallı Clt.10     20,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 77,00
 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00
 3xtr.M   25/30 230,00
 Clt.350   40/45 390,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

simonii

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Kökeni: Kuzeybatı Çin. Sütun formunda bir gelişime sahip, yaprak döken ikievcikli ağaç. Erken 
ilkbaharda yeşil-sarı renkte başlayan, balzamik bir koku yayan ve daha sonra yeşile dönen oval-
eşkenar dörtgenden eliptik yaprakları vardır. Mart ayında, erkek türlerde kırmızı, dişilerde yeşil olan 
kediciklerin oluşturduğu salkımlar açar. Geç donlardan etkilenir ama kuru toprakları iyi tolere eder.

Alttan dallı Clt.150 4,50/5,00   180,00

tremula, Titrek Kavak

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z2 4 AB
bdgimnpq

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Avrupa, Asya. Tacı önce konik sonra oval-uzun veya yuvarlak olan, yaprak döken ağaç; 
yaşla birlikte soyulan gri-yeşil kabuklu, pürüzsüz ve düz gövde. 5 cm boyunda, küçük ve yuvarlak, 
kenarları oyuklu, üstü koyu yeşil, altı mavimsi renkli yapraklar; çok yassı saplar tarafından taşınır 
ve en ufak bir meltemde hareketlenir, titrerler; sonbaharda güzel bir kehribar sarısına bürünürler. 
Farklı ağaçlardan taşınan erkek ve dişi başaklardaki çiçekler, Mart’ta oluşurlar ve dişi olanlar 
tüylenir ve Mayıs’ta beyaz tohumlar yayarlar. Verimli toprakları tercih eder fakat kuru ve kumlu 
olanlarda da yaşabilir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00

Populus nigra ‘Italica’, alttan dallı, Clt.70

Populus nigra 'Italica', abidevi ağaç

Populus tremula, yapraklar
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Potentilla
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Potentilla (Rosaceae)

fruticosa
◀ 

0,6
0-

1 m
 ▶

z3 3 A
acefhiq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Avrupa, Asya ve Amerika’nın kuzey bölgeleri kökenlidir, İlkbahar sonundan, sonbahar ortasına 
kadar çiçekli kalan farklı çeşitler türetmiştir. Biraz canlı, hafif nemli toprakları tercih eder. Çok sıcak 
iklimlere uygun değildir.

‘Abbotswood’
Saf beyaz çiçekler.

‘Goldfinger’
Canlı sarı renkli çiçekler.

'Kobold'
Üst üste gelen yaprakları ile altın sarısı çiçekler.

'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
Yumuşak tonda pembe renkli çiçekler.

‘Red Ace’
Al al parlak çiçekler.

Potentilla - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Potentilla fruticosa 'Red Ace', çiçekler

Potentilla fruticosa 'Kobold', çiçekler

Potentilla ‘Abbotswood’, çalı, Clt.10
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Prunus (Rosaceae)

‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Kökeni: İngiltere. Başlangıçta alt kısmı geniş, dik, sonra hafif sarkık dış dallarla yuvarlak olana kadar 
genişleyen taçlı, yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı. Eliptik, 8-12 cm boyunda, kenarları dişli, 
orta tonda yeşil renkli yapraklar; sonbaharda sarı veya turuncu, güzel bir renklenme. Mart-Nisan’da, 
4 cm eninde, hafif katmerli, demetlerde toplanan, çok parlak pembe renkli, muhteşem etkili, erken 
çiçekler. Toprak konusunda çok az seçicidir, çiçeklenme sonrası hafif bir budama ister (çok ağır 
olanlara dayansa da). Budanmış dallar üzerindeki tomurcuklar , saksılarda bile iyi çiçeklenir ve 
uzun süre yaşar.

Çalı Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 200,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

avium, tatlı kiraz, yabani kiraz

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A vw
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar. Oval veya yuvarlak taçlı, yaprak döken ağaç; kahve-kırmızı, 
parlak, enine halkalı kabuğu olan gövde. Yeşil renkli, 6-15 cm boyunda, sonbaharda sarı veya 
kehribar rengine bürünen uzun oval yapraklar. Beyaz, çok sayıda, yalın, 2,5 cm eninde, demetlerde 
toplanan çiçekler; yapraklanmadan az önce açmaya başlarlar. Meyveler: Kırmızı, yenilebilir, 
tatlıdan, tatlı ekşiye tatları olan küçük kirazlar. En verimli benzer türlerin aşı taşıyıcısı olarak çok 
kullanılır. İtalya’da ormanlarda, ilkbaharda çiçekleriyle bembeyaz lekeler oluşturarak belirginleşir, 
kayın bölgesine kadar uzanırlar. Killi fakat iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   12/14 84,00
 3xtr.M   14/16 125,00

Prunus 'Accolade', çiçekler

Prunus 'Accolade', yapraklar ve çiçekler, Clt.70

Prunus 'Accolade',abidevi ağaçlar

Prunus avium, çiçekler
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

avium ‘Plena’

◀ 
7-1

2 m
 ▶ z5A 2 A

bgmnq
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Fransa. Yoğun, yuvarlak, geniş taçlı; parlak kahve kızılımsı kabuklu yaprak döken ağaç. 6-15 
cm uzunluğunda, koyu yeşil, oval yapraklar. Çok katmerli, 2-3 cm eninde, demetli Prunus avium’dan 
bir-iki hafta sonra açan saf beyaz çiçekler. Meyve vermez ve Prunus Avium ile aynı yetiştirme 
özelliklerine sahiptir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

caroliniana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 AB

aklr
◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Batı Amerika. Çok yoğun taçlı herdem yeşil küçük ağaç veya büyük çalı. Sivri uçlu, dar, parlak 
yeşil yapraklar. Çok belirgin, beyaz, aksiller salkımlarda çiçekler. Verimli, geçirgen toprak ister.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00

cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)

◀ 
5 -

 7 
m 
▶

◀ 
5 -

 7 
m 
▶ z5A 2 A v

afghilmopq
◀ 3 - 5 m ▶ ◀ 3 - 5 m ▶

Kökeni: Amerika. Yuvarlak, kompakt taçlı, yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaç; genç dalların 
kabuğu mor renklidir. Oval, 5-7 cm boyunda, ilk göründüklerinde yakut kırmızısı, daha sonra, 
yazın bile solmayacak şekilde mor kırmızı yapraklar. Yalın, parlak kırmızı, 2,5 cm eninde, önceki 
yılın sürgününde gelişen çiçekler; çok sayıdadırlar, çıplak dallarda ve ilk yapraklarla, muhteşem 
bir pembe buluta dönüşen tacı tam anlamıyla örterek açarlar. Meyveler: küçük pembe erikler, 
yenilebilirler, çok dekoratiftirler fakat nadirdirler. Kurak ve çakıllı olanlar da dahil, her normal 
bahçe toprağında yaşar fakat en iyi sonuçları nemli ve geçirgen alüvyonlu topraklarda verir. Kirliliği 
tolere eder ve çok geniş olmayan yolların ağaçlandırılmasında çok kullanılır. Olası kısıtlama veya 
biçimlendirme budamalarının, çiçeklenmeden hemen sonra yapılması gerekir.

Prunus caroliniana, yapraklar ve çiçekler

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, çiçekler

Prunus avium ‘Plena’, çiçekler
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Prunus cerasifera ‘Pissardii’ - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,25/1,50   28,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   92,00
 Clt.70 3,00/3,50   150,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.375 4,50/5,00   450,00
 Clt.750 5,50/6,00   750,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.45-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 460,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, abidevi ağaçlar

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, yüksekten dallanan, Clt.230

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, yapraklar
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

fruticosa ‘Globosa’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 AB v

aghoq
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Güney Doğu Avrupa’dan Sibirya’ya kadar. Şaşırtıcı derecede kısa dallı, yaprak döken çalı. 
Tepe kısmında aşılandığında görünümünü düzgün kılan sferik bir taç oluşur ve budamaya ihtiyaç 
duymaz. Koyu yeşil renkli, 2-3 cm eninde, 5-6 cm boyunda eliptik yapraklar. Nisan ayında basit, 
beyaz renkli çiçekler. Meyveler: çok bol değil, kırmızı çileklere benzeyen, yenilebilir. Oldukça 
verimli, nemli ve kireçli toprak ister.

1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.240   25/30 400,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x hillieri ‘Spire’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB v
afilo

◀ 3-3,50 m ▶

Huni formunda tacı olan yaprak döken küçük ağaç. Oval, çift dişli, yoğun yeşil renkli yapraklar; 
sonbaharda sarı, turuncu veya kırmızı tonlarda muhteşem bir renklenme. Porselen pembesi, yalın, 
çok bol, yapraklardan önce gelen çiçekler. Her tür normal bahçe toprağında yaşar.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

x incam 'Okamé'

◀ 
10

 m
 ▶ z6 2 AB

afghq
◀ 1-4 m ▶

Çalı ya da ağaççık, yapraklarını döker, dolgun dallara sahiptir. Mart ve nisanda muhteşem çiçek 
salkımlar pembe stamenleri sarı renktedir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00

Prunus x hillieri ‘Spire’, çiçekler

Prunus fruticosa ‘Globosa’, yüksekten dallanan, Clt.30

Prunus x incam 'Okamé', çiçekler
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laurocerasus ‘Caucasica’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 3 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Kafkaslar. Herdem yeşil, dik, çok ve sık dallı çalı. Oval-uzun, 15-18 cm uzunluk ve 3,50-6 cm 
genişlikte, sert, üstü parlak yoğun yeşil, altı daha açık ve soluk, kenarları hafif dişli yapraklar. Nisan-
Mayıs’ta, 8-12 cm’lik dik salkımlarda toplanan beyaz çiçekler. Meyveler: 1 cm çapında, pembe renkli, 
sert çekirdekli; olgunlaştıklarında siyah ve parlak olurlar. Çeşitli yapılardaki topraklara uyum sağlar 
fakat hafifçe kurudan nemliye giden, verimli, asitliden hafif alkaliye yakın olanları tercih eder. Tüm 
ortamları tolere eder fakat tamamen gölgede ise çok ışık ister. Sert ve tekrarlanan budamalara 
dayanıklıdır ve tüm Avrupa’da şekil verilmiş veya özgürce yetişmeye bırakılmış çit oluşturulmasında 
tercih edilen bitkilerden biridir. Düşük sıcaklıklara dirençlidir; şayet oldukça yoğun bir don zarar 
verirse, ayak kısmından güçlü bir şekilde yeniden büyümeye başlar.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,75/2,00   57,00

laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 ABC vw

afghiklqr
◀ 2-2,50 m ▶

Çok dallı, dik, geniş,olgunlaşınca neredeyse yusyuvarlak formlu, herdem yeşil çalı. Sert, parlak 
koyu yeşil renkli, 13 cm’e kadar uzunluk ve 6,50 cm’e kadar genişlikte, ondüle, kenarları hafif dişli 
yapraklar; genç yapraklar, tomurcuklar açtığında kırmızıbronz hareli, daha açık yeşil renklidirler. 
20 cm’lik salkımlardaki beyaz çiçekleri, olgunlaştıklarında siyah renk alan meyveler izler. Üreticiye 
göre, Caucasica’dan daha rustiktir. Çit yapmak, soliter kullanım veya çalı grupları için uygundur.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 0,80/1,00   24,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,00/1,25   82,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
Top formlu Clt.55     80,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   140,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
1/2 gövde Clt.12     32,00
 Clt.18     48,00
3/4 gövde Clt.45     80,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
 Clt.110     170,00

Prunus laurocerasus 'Etna', yapraklar

Prunus laurocerasus 'Etna', çalı, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Caucasica', çalı, Clt.10
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laurocerasus ‘Novita’®, laurocerasus ‘Yenilik’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Hollanda’da seçilen, daha uzun, daha sert, daha parlak yeşil yapraklar sayesinde Prunus l. ‘Caucasica’, 
nın iyileştirilmiş formu olarak lanse edilen çeşit. Çiçekleri Prunus laurocerasus ‘Caucasica’ dan daha 
beyazdır. Hastalıklara karşı da daha dirençli olduğu düşünülüyor. Yetiştirme ihtiyaçları: Prunus l. 
‘Caucasica’ gibi.

Çalı Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,80/1,00   10,50
 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25-30 1,75/2,00   57,00
 Clt.35-45 1,75/2,00   82,00
 Clt.55 2,00/2,50   96,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
Top formlu Clt.35 ø 0,60/0,70   62,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 1,00/1,20   120,00
Yüksekten dallanan Clt.130   16/18 460,00
 Clt.150-180 extra 20/25 700,00
 Clt.230-300   30/35 800,00
New line Clt.130 2,00/2,50   315,00
 Clt.150 2,50/3,00   360,00
 LJ100     290,00

Prunus laurocerasus 'Novita', çalı, Clt.25

Prunus laurocerasus ‘Novita’, yapraklar

Prunus laurocerasus ‘Novita’, çiçekler

Prunus laurocerasus 'Novita', çalı, Clt.70
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laurocerasus ‘Otto Luyken’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

aefhijlq
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Almanya. Geniş ve kompakt duruşlu, herdem yeşil çalı. Eliptik, dar, 8-10 cm uzunluk ve 2-3 
cm genişlikte, parlak yeşil renkli yapraklar. Nisan-Mayıs’ta, başaklarda beyaz çiçekler. Yetiştirme 
ihtiyaçları: P. laurocerasus ‘Caucasica’ gibi.

Çalı Clt.5     10,00
 Clt.12     21,00
 Clt.20     27,50
 Clt.35     70,00
1/2 gövde Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 gövde Clt.35     66,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00

PRUNUS LAUROCERASUS’UN YENİ TÜRLERİ

laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
Bu ideal yeni tür İsviçreden geliyor. En dikkat çekici özelliği rustik yapısı, dik ve daha gelişimi 
(genişliği 1 metreyi geçmez) ve budamaya gereksinim duymaz. Zamanla alt kısımlarında boşalma 
olmaz. Koyu yeşil yaprakları parlaktır ve uzun bir forma sahiptir.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
3/4 gövde Clt.55     95,00
Yüksekten dallanan Clt.90   14/16 330,00

laurocerasus 'Greentorch'®
Budamaya dahi ihtiyaç duymaksızın yoğun ve doğal fastigiato gelişimi sayesinde, farklı 
yüksekliklerdeki gövdelerde dahi kendini ağaççık olarak var eden Fransız çeşidi. Yapraklar mızrak 
şeklinde, saf yeşil ve çok parlaktır. Çiçeklenmesi göze çarpmaz. Yılda 30 ila 40 cm arasında büyür.

Çalı Clt.45 1,75/2,00   107,00
3/4 gövde Clt.55     95,00
Yüksekten dallanan Clt.180   20/25 410,00

laurocerasus 'Kleopatra'®
Yaprakları uzun ve dallarından dik olarak uzanırken oldukça zarif bir form ortaya çıkarırlar.

3/4 gövde Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

Prunus laurocerasus ‘Kleopatra’, ¾ gövde, Clt.55

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', çalı, Clt.20

Prunus laurocerasus ‘Genolia’ ‘Mariblon’, çalı, Clt.30
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

laurocerasus 'Miky'
Dik gelişim gösteren yoğun ve düzenli davranmaya sahip bir türdür. Gelişimi sınırlıdır (1,5 m’ye 
kadar). Yaprakları dar eliptik yapıda olup, kenar dikenleri ile birlikte yaklaşık 12 cm’dir. Diğer türlere 
göre daha az rustik olan tür kuru ve soğuk rüzgârlardan korunmalıdır.

1/2 gövde Clt.18     49,00
3/4 gövde Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

laurocerasus 'Mount Vernon'®
P. laurocerasus'un Amerikan bodur seçimi, bordürler veya alçak çitler için zemin örtüsü olarak 
idealdir, en güçlü çeşitlerin boyutlarını koruyan (yaprakların uzunluğu 15 cm'ye ulaşır) ve 
yoğun, geniş bir yapıyla gür parlak yeşil yaprakları ile, yaprakları simetrik ve benzer ölçülerdedir. 
Çiçeklenme sadece ara sıra meydana gelir ve hiç gösterişli değildir. Asitli, geçirgen, sürekli ve eşit 
derecede nemli, verimli toprak gerektirir.

Çalı Clt.10     18,00

laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
Büyük yaprakları dar eliptik yapıda, çok parlak, ortalama bir yeşil renktedir. Dik uzanan bir yapıya 
sahip, yoğun Dallanma yapan tür formal çitler oluşturmak için idealdir. Az budama gerektirir.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.55 1,50/1,75   96,00
1/2 gövde Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 gövde Clt.55     95,00

lusitanica ‘Angustifolia’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 AB tw
afhikln

◀ 5-8 m ▶

Herdemyeşil çalı genç dalları kırmızı olup budama gerektirmeyen doğal piramit formunda ve 
yoğundur. Uçları sivri oval yaprakları yoğun koyu yeşil, parlak olup kenarları tırtıkladık. Mayısta 
açan çiçekleri dik, 15-25 cm, beyaz çiçeklerinin kokusu Alıç'ı andırır.çiçeklerini koyu mor, 10 cm 
salkıma sahipmeyveleri takip eder. Rustik bir yapıya sahip fakat çok yüksek bölgelerin sıcaklık 
farklılıklarına, yoğun rüzgar ve yağmurlara karşı parlak yaprakları çok dayanıklı değildir. Her türlü 
bahçe toprağına dayanıklı tür kireçli toprağı dahi tolere eder. Yoğun olmayan budamalara karşı 
dayanıklıdır.

Prunus laurocerasus 'Miky', yarım gövde, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Miky', yapraklar

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, portatif çitler, LVC80
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Prunus lusitanica 'Angustifolia' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,00
 Clt.15 0,80/1,00   33,00
 Clt.18-20 1,25/1,50   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 2,00/2,50   200,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.12     32,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     85,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 105,00
 Clt.30   8/10 145,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150-180   20/25 750,00
 Clt.180   25/30 850,00
 Clt.300   30/35 920,00
Top formlu Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 0,70/0,80   120,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Yarım gövde espalyer Clt.45     160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30   10/12 160,00
 Clt.45   10/12 200,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.45 1,25/1,50   130,00
 Clt.90 1,00/1,25   240,00
 Clt.110 1,00/1,25   260,00
 Clt.130 1,25/1,50   360,00
 LJ70     180,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, çalı, Clt.55

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, New line, LJ70

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, espalyer, LVQ18
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

lusitanica 'Brenelia''®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8A 2 AB vw

afhikln
◀ 1,50/2 m ▶

Yakın geçmişte tanınmıştır. Kompakt gelişim gösteren, sütun form. Kenarları tırtıklı, parlak yeşil 
renkli uzun yapraklar; yaprak sapı ve kırmızı dallar üzerinde taşınır. Beyaz renkli salkım çiçekler çok 
kokuludur. Grup olarak ya da çit yapımında kullanmak için mükemmel bitkilerdir.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
1/2 gövde Clt.18     50,00
3/4 gövde Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 145,00
 Clt.90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 750,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30   8/10 160,00

mume ‘Pendula’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abcgq
◀ 1,50-2,50 m ▶

Genellikle alttan itibaren dallanan, ağlayan formlu, yaprak döken, küçük ağaç. Yapraklar oval, dişli, 
4- cm uzunluğunda, yeşil renkli. Şubat-Mart gibi beliren, pembe renkli, katmerli ya da yarı katmerli 
çiçekler. Küçük bahçeler için idealdir, büyük kaya bahçelerinin merkezinde kullanılır.

1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00

padus

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z 3 AB tw
abgimopq

◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Avrupa, Asya. Oval, yoğun yapraklanma ve koyu gri kabuğu olan büyük çalı veya küçük ağaç. 
Sonbahar renkleri sarı veya kırmızı, alt kısımları mavimsi hafif dişli açık yeşil kösele yaprakları 
vardır. Badem kokulu küçük beyaz çiçekler; Nisan-mayıs aylarında uzun salkımlarda asılı kalırlar 
ve sonrasında kuşların iştahını açan meyvelere dönüşürler. Silisli toprakları tercih eder; turbalı 
topraklarda da yaşayabilir.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00

Prunus lusitanica ‘Brenelia’, yarım gövde, Clt.18

Prunus padus, çiçekler

Prunus mume 'Pendula', çiçekler
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sargentii

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Rusya (Sakhalin), Kore, Japonya. Gençken vazo şekilli tacı ile yaprak döken ağaç veya 
büyük çalı; taç daha sonra genişler, dallar eğilir ve çok çekici hale gelirler. Çok hoş açık kahverengi, 
parlayan kabuk. 8-12 cm, eliptik, açıldığında bronz renkli, yazın yeşil, sonbaharda turuncumsu 
kırmızı yapraklar. Çiçekler ilkbaharın başında yapraklardan önce, solgun pembe tekli salkımlarda 
açarlar, onları kuşların bayıldığı küçük, oval, siyahımsı meyveler izler. Tüm bahçe topraklarında 
yetişebilir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)
◀ 

4-
8 m

 ▶ z6B 2 AB t
afgio

◀ 1-2 m ▶

Dik duruşlu, gövdeye neredeyse dayanmış dalları ile bazen yerden dallı, tam anlamıyla sütün 
formlu Çiçekli Kiraz Ağacı. Eliptik, 8-12 cm boyunda, sonbaharda mor hareli altın sarısına bürünen, 
açık yeşil renkli yapraklar. Nisan-Mayıs’ta, yarı-katmerli, kokulu, açık pembe renkli, bütün bitkiyi 
kaplayacak kadar çok sayıda çiçek. İyi drene olduğu ve durgun su olmadığı sürece toprak konusunda 
seçici değildir.

Alttan dallı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Çiçekli Japon Kiraz Ağacı

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Çin. Çiçekli Kiraz Ağaçları arasında en yaygın ve en muhteşem olanıdır. Yaşamının ilk 
döneminde altı geniş, sonradan bütünü genişleyen, karakteristik taçlı, büyük çalı veya küçük ağaç. 
İlk göründüklerinde bronz, sonradan parlak yeşil, sonbaharda sarı-turuncuya bürünen yapraklar. 
Nisan’da, tomurcukta kırmızı, açtıklarında yoğun pembe renkli, çok katmerli, 2 ile 5 arası gruplanan 
çiçekler. Toprak: önceki gibi.

Prunus sargentii, çiçekler

Prunus serrulata ‘Kanzan’, çiçekler

Prunus serrulata ‘Amanogawa’, çiçekler
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Prunus

Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

Prunus serrualata 'Pink Perfection'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sargentii

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Rusya (Sakhalin), Kore, Japonya. Gençken vazo şekilli tacı ile yaprak döken ağaç veya 
büyük çalı; taç daha sonra genişler, dallar eğilir ve çok çekici hale gelirler. Çok hoş açık kahverengi, 
parlayan kabuk. 8-12 cm, eliptik, açıldığında bronz renkli, yazın yeşil, sonbaharda turuncumsu 
kırmızı yapraklar. Çiçekler ilkbaharın başında yapraklardan önce, solgun pembe tekli salkımlarda 
açarlar, onları kuşların bayıldığı küçük, oval, siyahımsı meyveler izler. Tüm bahçe topraklarında 
yetişebilir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Dik duruşlu, gövdeye neredeyse dayanmış dalları ile bazen yerden dallı, tam anlamıyla sütün 
formlu Çiçekli Kiraz Ağacı. Eliptik, 8-12 cm boyunda, sonbaharda mor hareli altın sarısına bürünen, 
açık yeşil renkli yapraklar. Nisan-Mayıs’ta, yarı-katmerli, kokulu, açık pembe renkli, bütün bitkiyi 
kaplayacak kadar çok sayıda çiçek. İyi drene olduğu ve durgun su olmadığı sürece toprak konusunda 
seçici değildir.

Alttan dallı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Çiçekli Japon Kiraz Ağacı

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Çin. Çiçekli Kiraz Ağaçları arasında en yaygın ve en muhteşem olanıdır. Yaşamının ilk 
döneminde altı geniş, sonradan bütünü genişleyen, karakteristik taçlı, büyük çalı veya küçük ağaç. 
İlk göründüklerinde bronz, sonradan parlak yeşil, sonbaharda sarı-turuncuya bürünen yapraklar. 
Nisan’da, tomurcukta kırmızı, açtıklarında yoğun pembe renkli, çok katmerli, 2 ile 5 arası gruplanan 
çiçekler. Toprak: önceki gibi.

Prunus serrulata 'Kanzan' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
Çok dallı Clt.375 3,50/4,00   420,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.15   6/8 45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’, Sarkık Dallı Çiçekli Kiraz Ağacı

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

afgiq
◀ 4-6 m ▶

Büyük yaylar oluşturan ve yapraklarla tamamen kaplanan sarkık dallı, yaprak döken küçük ağaç. 
Eliptik, 8-10 cm boyunda, ilk göründüklerinde bronz, sonradan yoğun ve parlak yeşil renge bürünen 
yapraklar. Muhteşem çiçeklenmesi Nisan’da çıplak dallarda ve ilk yapraklarla gerçekleşir; çiçekler 
katmerli, 3 cm enindedir, 4-6’lı gruplarda toplanırlar, saf pembe renklidirler. Toprak: P. serrulata 
‘Amanogawa’ gibi.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.90 3,50/4,00   170,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.15     45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.110   18/20 290,00

serrulata 'Pink Perfection'
P.s. 'Kanzan'a benzer ama dalları daha az sert olup önce yuvarlak yelpaze formunda daha sonra 
ise biraz sarkık bir görünümde bir taç oluştururlar. Yaprakları ve çiçekleri 'Kanzan'ınkilere benzer. 
Meyve vermez. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım yerleri: 'Kanzan' gibi.

1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18     49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus serrulata ‘Kanzan’, abidevi ağaç
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

serrulata ‘Royal Burgundy’, Kırmızı yapraklı Japon Kiraz Ağacı

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Yuvarlak geniş taçlı, büyük çalı veya küçük ağaç. P. serrulata ‘Kanzan’’ın tomurcuk mutasyonudur. 
Temelde ‘Kanzan’ dan, ilkbahar-yaz mor pembe, sonbaharda kırmızı turuncuya bürünen 
yapraklarıyla ayrılır. Çiçekleri ‘Kanzan’ınkilerle aynı yapıdadır fakat daha yoğun tonda bir pembedir. 
Verimli, nemli, geçirgen toprakları sever.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
3/4 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Gerçekten pitoresk, önce verev şeklinde daha sonra ise daha da genişleyerek tedricen şemsiye şekli 
alan bir taca sahip çalı veya küçük ağaç. Sonbaharda yaprakları dökülmeden önce çok güzel bir 
renge bürünürler. Yetiştirme ihtiyaçları: P. serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Belçika. Dışarıya doğru hafifçe eğilen dalları ile yaprak döken büyük çalı veya ağaç. 
İlkbaharda bronz renk olan yeşil yapraklar. Çan formunda, kenarları pembe renkli beyaz çiçekler. 
Meyve vermez. Yetiştirme ihtiyaçları: Prunus serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’, çiçekler

Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’, çiçekler

Prunus serrulata ‘Shiro-fugen’, çiçekler
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

serrulata ‘Royal Burgundy’, Kırmızı yapraklı Japon Kiraz Ağacı

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Yuvarlak geniş taçlı, büyük çalı veya küçük ağaç. P. serrulata ‘Kanzan’’ın tomurcuk mutasyonudur. 
Temelde ‘Kanzan’ dan, ilkbahar-yaz mor pembe, sonbaharda kırmızı turuncuya bürünen 
yapraklarıyla ayrılır. Çiçekleri ‘Kanzan’ınkilerle aynı yapıdadır fakat daha yoğun tonda bir pembedir. 
Verimli, nemli, geçirgen toprakları sever.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
3/4 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Gerçekten pitoresk, önce verev şeklinde daha sonra ise daha da genişleyerek tedricen şemsiye şekli 
alan bir taca sahip çalı veya küçük ağaç. Sonbaharda yaprakları dökülmeden önce çok güzel bir 
renge bürünürler. Yetiştirme ihtiyaçları: P. serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Belçika. Dışarıya doğru hafifçe eğilen dalları ile yaprak döken büyük çalı veya ağaç. 
İlkbaharda bronz renk olan yeşil yapraklar. Çan formunda, kenarları pembe renkli beyaz çiçekler. 
Meyve vermez. Yetiştirme ihtiyaçları: Prunus serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   38,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

serrulata 'Taihaku'

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Dik ve verev şeklinde dayanıklı ana dallı yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaç. Sonbaharda 
başlangıçta kırmızımsı bronz renginde daha sonra yeşil, sarı veya turuncu olan çok büyük yapraklar. 
5cm’den daha geniş, tomurcukken pembe açıkken kar beyazı saflığında bir renkte büyük çiçekler. 
Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım yelreir: P. 'Kanzan' gibi.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 230,00

subhirtella ‘Autumnalis’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 A v

afgil
◀ 4-5 m ▶

Alt kısmı geniş taçlı, yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaç. Oval, sivri, 6-8 cm boyunda, dişli, 
yeşil renkli yapraklar; sonbaharda sarı-turuncu tonda güzel bir renklenme. Beyaza yakın çok açık 
pembe renkli, 2-3 cm’lik yarı-katmerli çiçek açan pembe tomurcuklar. İlk çiçekler Kasım-Aralık’ta 
çıkar (şayet iklim çok sert değilse); en önemli çiçeklenmenin oluştuğu Mart’a kadar, tüm kış boyunca 
birkaç çiçek aralıklarla görünmeye devam eder. Yetiştirme ihtiyaçları: P. serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00

subhirtella 'Autumnalis Rosea'
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ karakteristiğini gösterir. Farkı, daha yoğun pembe çiçekleridir.

1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00

subhirtella ‘Fukubana’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 A v

afgil
◀ 3-4 m ▶

Pitoresk, güçlü, temel dalları dik iken, yan dalları zerafetle sarkan, yaprak döken küçük ağaç veya 
büyük çalı. Koyu yeşil, 6 cm, eliptik yapraklar. İlkin koyu pembe çiçekler ve ilk yapraklar ile beraber, 
derin püsküllü taç yaprakları olan yarı katmerli çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları: Prunus serrulata 
‘Amanogawa’ gibidir.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’, çiçekler

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, çiçekler

Prunus subhirtella ‘Fukubana’, çiçekler
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Prunus

Prunus subhirtella 'Pendula'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

subhirtella ‘Pendula’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Baş kısmında, yaklaşık 2 m’de aşılı, yaprak döken küçük ağaç; aşılama açısından bakıldığında, ana 
uzun dallar önce genişler, sonra uçlarda sarkarlar; alt dallar ise yeri sıyıracak şekilde aşağı sarkarlar. 
Oval, dişli, sonbaharda sarı veya kırmızıya bürünen, koyu yeşil renkli yapraklar. Nisan-Mayıs’ta, 
yapraklardan önce, dalların bütününü kaplayan, tomurcukta pembe, açtıklarında çok açık pembe 
renkli çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları: P. serrulata ‘Amanogawa’ gibi.

subhirtella 'Pendula Alba'
P. subhirtella ‘Pendula’ gibi ama basit cicekler, beyaz.

subhirtella ‘Pendula Rosea’
P. subhirtella ‘Pendula’ gibi ama, fakat yalın cicekler canlı pembe, tomurcuklar ise canlı kırmızı 
renklidirler.

subhirtella 'Pendula Rubra'
P. subhirtella ‘Pendula’ gibi ama koyu pembe cicekli.

Prunus subhirtella 'Pendula' ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18     35,00
1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Pendula Rosea’, çiçekler

Prunus subhirtella 'Pendula Alba', çiçekler

Prunus s. 'Pendula Rosea' üretimlerimiz, yüksekten dallanan
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Prunus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Dik ve kompakt bir gelişimde, yaprak döken ağaç. Yapraklar açık yeşil renkte ortaya çıkar ve 
ilkbaharda ilerledikçe koyulaşır, 4 cm capındaki sade beyaz çiçekler, çiçek solmaya başladığında 
daha gösterişli olan pembe stamenleri ile dikkat çeker. Hava kirliliğini iyi tolere eder ve nemli, 
yeterince verimli ve iyi drene topraklarda büyür.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00

virginiana ‘Schubert’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
abgioq

◀ 7-9 m ▶

Kökeni: ABD (Kuzey Dakota). Oval, geniş taçlı, orta ölçülere sahip ağaç. Orta büyüklükte, ilk 
göründüklerinde soluk yeşil renkli yapraklar; 3-4 haftalık bir süre içinde yazın da çok yoğun olacak 
şekilde, parlak siyahımsı kırmızıya dönerler. İlkbahar ortasında, uzun sarkık salkımlarda ortası 
kırmızı, pembemsi beyaz çiçekleri, koyu kırmızı renkli meyveler izler. Kuru olanlar da dahil, her 
toprakta yaşar.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.130   20/25 360,00

x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Tokyo Kiraz Ağacı

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Yaprak döken, çok güzel, küçük ağaç. 6-10 cm’lik oval, parlak yeşil renkli, ovuşturulduklarında tatlı 
bir koku yayan yapraklarla kaplanan kavisli dallar. Özellikle gece kokan, kısa salkımlarda toplanan, 
beyaz-krem veya sarı-yeşil renkli, küçük yıldızlara benzeyen çiçekler. Karaağacınkiler gibi kanatlı 
meyveler; sonbahar sonuna kadar ağaçta kalırlar, çok dekoratiftirler. Verimli toprakları sever fakat 
güçsüz ve kuru olanlarda da yaşar.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   20/25 360,00

Prunus ‘Umineko’, yüksekten dallanan, Clt.30

Prunus virginiana ‘Schubert’, yüksekten dallanan, Clt.130

Prunus x yedoensis, çiçekler
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Pseudocydonia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pseudocydonia (Rosaceae)

sinensis, Çin ayvası

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5B 2 AB w

abgi
◀ 5-7 m ▶

Kökeni: Çin. Geniş ve pitoresk tepe tacı yapan, yaprak döken ağaççık. Gövde kabuğu ve yaşlı dallar 
plakalar halinde soyulur. Deri dokulu, parlak yeşil renkli, sonbaharda kırmızıya dönen, kenarları dişli 
yapraklar eliptikten ovidiale değişir. Yapraklanmadan hemen sonra ortaya çıkan, genellikle soliter, 
açık pembe çiçekleri; çok sayıda büyük ve çok büyük, olgunluk döneminde altın sarısı renklenen 
ve uzun süre bitki üzerinde kalan meyveler izler. Kış başına kadar kalan meyveler, olağanüstü bir 
sonbahar renklenmesi sunar. Yenilebilir meyveler toplandıktan sonra marmelatlar ve jelatinlere 
koku vermesi için kullanılır.

1/2 gövde Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
Yüksekten dallanan Clt.70   12/14 150,00

Pseudopanax (Araliaceae)

lessonii 'Dark Star'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 2 A 
afhil

◀ 2 m ▶

Yeni Zelanda'ya özgü yaprağını dökmeyen çalı. Güzel mor tonlarla çok parlak, kenarlarında kaba 
ve düzensiz, dişli, bu da ona çok mimari bir duruş kazandıran büyük üç veya penta palmat kösele 
yaprakları ile ilgi çekmektedir. Verimli, iyi drene edilmiş toprak, tam güneş ve kısmi gölge ister. 
Donmaya meyilli alanlarda, kışın korunaklı yerler veya bir seraya taşınması gerekir. Saksıda gelişimi 
iyidir.

Çalı Clt.3     10,00

Pterocarya, Kanatlı Ceviz (Juglandaceae)

fraxinifolia, Kakasya Kanatlı Cevizi

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7B 4 AB
dgimpqs

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Kafkaslar, Kuzey İran. Tabanda kemerli, dik sağlam dallardan oluşan geniş taçlı yaprak 
döken büyük ağaç. Mızrak biçimli 11-25 yaprakçıktan oluşan, açık yeşil renkli, erken oluşan ve 
sonbaharda canlı sarı renge bürünen, büyük pennat yapraklar. Çiçekler: Nisan-Mayıs’ta sarkık 
başaklarda, 8-15 cm boyunda olup bunları aynı boydaki salkımlarda toplanan kanatlı meyveler 
izler. Nemli toprakları tercih eder. Geçici sellere de dayanıklı olmaları nedeniyle su yolları boyunca 
yapılan plantasyonlar için kullanılabilecek ideal bitkilerdir.

Çalı Clt.450 5,00/5,50   600,00
Yüksekten dallanan Clt.45   12/14 100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pseudocydonia sinensis ilkbaharda

Pterocarya fraxinifolia, çiçekler

Pterocarya fraxinifolia, abidevi ağaç
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Punica
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Punica, Nar Ağacı (Punicaceae)

granatum, Meyveli Nar Ağacı
◀ 

4-
6 m

 ▶ z8B 2 A
bfhilr

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Orta Asya. İsa’dan önce 4000 yılından beri bilinen Nar Ağacı, insanoğlunun en eski 
çağlardan beri kullandığı, ideal iklimini akdeniz bölgelerinde bulan bitkilerden biridir. Dikenli 
dalları, yaşlı ağaçlarda yumrulu ve büklümlü gövdesi, çok dekoratif biçimde yavaş yavaş açılan 
ve lekeli gri kabuğa sahip, yaprak döken büyük çalı veya küçük ağaç olarak karşımıza çıkar. 
Yapraklar: obovat, 8 cm’e kadar uzunlukta, dar, canlı sarıya büründükleri sonbahara kadar parlak 
yeşil renkli. Çiçekler: Haziran’dan Eylül’e, yalın, aksiller, kırmızı turuncu renkte, sert çan biçimli bir 
çanak yapraktan ve açtıklarında taçların ve altın sarısı stamenlerin göründüğü 5-8 taçyaprağından 
oluşurlar. Olgunlaştıklarında kabuğu kırmızı turuncu olan, elmaya benzeyen meyveler; bölümlere 
ayrılmışlardır ve her biri, yenilebilir kısmı temsil eden, hoş tatta çok sayıda tohum içerir. 
Meyvelerinin pazarlanması amaçlı Nar Ağacı, verimli, nemli topraklarda yetiştirilir fakat süs amaçlı 
yetiştirildiğinde kayalık ve güneşli yamaçlarda da gayet iyi yaşar. Kuraklığa dirençlidir fakat 
büyüme döneminde, iyi sulamalara hayır demez.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,25/1,50   38,50
 Clt.30 1,75/2,00   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   230,00
 Clt.230 3,50/4,00   260,00
 Clt.375 4,00/4,50   420,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.12     33,00
 Clt.18     40,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
 Clt.130   25/30 310,00
 Clt.180   30/35 390,00
Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 82,00
 Clt.130   16/18 180,00
Espalyer LVQ18     51,00

granatum 'Wonderful'
Meyve veren,menşei American Nar ağacı,büyük ölçüde meyvesinin özü pembemsi, küçük çekirdekli 
ve oldukça suludur.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00
 Clt.70     110,00
1/2 gövde Clt.110     250,00

Punica granatum, çalı, Clt.30

Punica granatum, çiçekler

Punica granatum, meyveler
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Punica
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

BODUR NAR AĞACI

granatum ‘Nana Gracilissima’, Bodur Nar Ağacı

◀ 0
,80

-1,
50

 m
 ▶

z9 1 A
acfhjr

◀ 0,40-0,50 m ▶

Punica granatum’un minyatür, Ağustos’tan Kasım’a kadar, çiçekleri ve meyvelerinin aynı anda 
bulunmasıyla zenginleşen formu. Genç yapraklar bakır kırmızısıyken, sonra parlak yeşile ve 
sonbaharda altın sarısına dönerler. Ağustos’tan Kasım’a, turuncu meyveler. P. granatum ile aynı 
yetiştirme ihtiyaçlarına sahip olan bitki, balkonlar, teraslar için idealdir.

Çalı Clt.7     14,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15     29,00
 Clt.18     36,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde LV14     46,00

ÇİÇEKLİ NAR AĞACI

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afir
◀ 1,50-2 m ▶

Dik duruşlu, az ve dikensiz yaprakları olan, yaprak döken çalılar. Uzun, dar, 3-8 cm’lik, sonbaharda 
sarıya bürünen parlak yeşil renkli yapraklar. Haziran-Temmuz’da, o yılın dallarının ucunda, meyveli 
nar ağacınınkilerden daha büyük çiçekler ve bunları izleyen, küçük, nadir ve az sayıda meyve. Punica 
granatum ile aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptirler.

granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
Çok katmerli, geniş, krem beyaz çizgili, kızıl kırmızı renkli çiçekler.

granatum 'Maxima Rubra'
Büyük turuncu-kırmızı çiçekler, yaz boyunca çift.

granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)
Çok katmerli, geniş, parlak kızıl kırmızı renkli çiçekler.

Çiçekli nar ağaci - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   38,50
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, meyveler

Punica granatum ‘Legrelliae’, çiçekler

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, çalı, Clt.10
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Pyracantha
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Pyracantha, Ateş Dikeni (Rosaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z6B 3 AB vw
adfhiklq

◀ 2-3 m ▶

Dik duruşlu, gruplar ve savunma çitleri oluşturmak için mükemmel olan dikenli 
dallı, her mevsimde çekici, herdem yeşil çalılar. Budama yapmadan bırakılırlarsa 
- ki budamaya çok dayanıklıdırlar - pitoresk ve düzensiz, çok büyük çalı olarak 
gelişirler. Bir duvara yakın olduklarında (iyi kapladıkları bir duvar) oldukça büyük 
boylara ulaşırlar. Küçük, tam, lobsuz, parlak yeşil yaprakları vardır. İlkbaharda, 
yaprakları tamamen örten sayısız küçük beyaz çiçek verirler. Bunları çok sayıda, 
renkli meyve izler. Çok ağır olmayan toprakları tercih ederler ve kireçli alt 
tabakalara da uyum sağlarlar.

'Mohave'
Yoğun koyu yeşil oval yapraklarla kaplı dikenli dalları olan, geniş bir gelişime sahip yaprak 
dökmeyen çalı. Beyaz çiçekler kümeler halinde toplanır, ardından gösterişli ve kalıcı kırmızı 
meyveler gelir.

‘Orange Glow’
Turuncu meyveler.

'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
Hastalıklara dayanıklı çeşit, parlak kırmızı meyveler, çok uzun ömürlü.

'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
Bir önceki tür gibi hastalıklara karşı çok dirençlidir fakat daha az dikenli dallara sahiptir.

‘Soleil d’or’
Sarı meyveler.

‘Ventoux Red’
Kırmızı meyveler.

Varyetelerin Pyracantha ölçü ve fiyatları - üst kısımda belirtilmiştir:

Çalı Clt.2 0,80/1,00   5,50
 Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 2,50/3,00   34,00
Mini gövde LV9     26,00
1/4 gövde LV12     32,00

Pyracantha 'Orange Glow', meyveler

Pyracantha ‘Soleil d’or’, meyveler

Pyracantha ‘Ventoux Red’, meyveler
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Pyrus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

BODUR PYRACANTHA

‘Navaho’

◀ 1
,80

-2,
20

 m
 ▶

z6B 2 AB v
acfhjq

◀ 2-3 m ▶

Dikenli, sıkı dallı, yoğun ve geniş duruşlu, herdem yeşil çalı. Dar, uzun mızrak biçimli, koyu yeşil 
renkli yapraklar. Haziran’da, çok sayıda beyaz çiçek ve bunları bir sonraki ilkbahara kadar kalan 
kırmızı turuncu renkli, yassı yuvarlak sayısız yemiş izler. Verimli, iyi drene edilmiş toprak ister.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.30     57,00
Konik Clt.10     20,00
Mini gövde LV9     26,00
Bonsai LCI10     60,00

Pyrus, Armut (Rosaceae)

calleryana ‘Chanticleer’, Süs Armudu

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 3 AB
bginpqs

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Amerika. Doğal olarak ince, oval, çok düzgün bir taç oluşturan, orta ölçülere sahip, 
yaprak döken ağaç. Oval, 10 cm’e kadar uzunlukta, oldukça sert, parlak yeşil renkli, ilkbaharda 
gelişenler, sonbaharda en son dökülenler arasında olan yapraklar; canlı sarıdan, turuncuya, koyu 
kırmızıya giden sonbahar renklenmesi de geçtir (fakat uzun sürer ve çekicidir). Nisan’da beyaz, 
yalın, 6-12’li gruplar halinde çiçekler. Meyveler çok enderdir ve az sayıdadır, küçük armutlara 
benzerler. Toprak: nemli, nötrden hafif kireçliye gidenleri tercih eder fakat yoksul olanlarda da 
yaşar. Kirliliğe dayanıklıdır, hastalıklara karşı dirençlidir, caddeleri ve çok geniş olmayan yolları 
mükemmelleştirmek için kullanılır.

Alttan dallı Clt.25 1,50/1,75   46,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 77,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.35-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 235,00
 Clt.150   20/25 300,00
 Clt.180   25/30 380,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.110   16/18 300,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pyracantha ‘Navaho’

Pyrus c. ‘Chanticleer’, yüksekten dallanan espalyer, Clt.110

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, çiçekler

Pyracantha (devam) 

Pyracantha (devam) 
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

salicifolia ‘Pendula’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

ags
◀ 5-6 m ▶

Sarkık ana dalları ve yere doğru büyüyen ince uzun sürgünlerinden dolayı sarkık duruşlu, yaprak 
döken ağaç. Gençken gövdenin kabuğu gümüşi gri ve dalları bazen biraz dikenlidir. Mızrak biçimli, 
önce grimsi beyaz, sonra açık gri veya tüylü yapraklar: Söğütünkilere benzerler ve onunkiler 
gibi sonbaharda çok geç dökülürler. Küçük, gruplanan, beyaz çiçekler yapraklarla aynı zamanda 
oluşurlar. Kuraklığa karşı dayanıklıdır.

Yüksekten dallanan Clt.45   10/12 90,00

Quercus, Meşe (Fagaceae)

alba

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z3 2 AB
bgh

◀ 18-20 m ▶

Doğu Kuzey Amerika'ya özgü büyük yaprak döken meşe. Gençken, yaşla birlikte genişleme eğilimi 
gösteren ve sonuçta çok genişlemiş, yuvarlak bir taç oluşturan konik bir yatağa sahiptir. Alba adı, 
dökülen kabuğun soluk rengini ifade eder. Genç yapraklar pembe tonlarda ortaya çıkar ve olgun 
ila koyu yeşil, derin loblu, 22 cm uzunluğa kadar. Kahverengiden koyu kırmızıya sonbahar renkleri. 
Yalnız oval meşe palamutları. Peyzajda yaygın olarak kullanılan mükemmel bir gölge ağacı, ancak 
ihtişamı nedeniyle geniş alanlara ihtiyaç duyar. Verimli, nemli, iyi drene olanları tercih ederek farklı 
toprak türlerine iyi uyum sağlar.

Yüksekten dallanan Clt.110   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00

bicolor

◀ 
14

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 8-14 m ▶

Kökeni: Birleşik Devletler’in kuzeydoğusu. Genişleyen oval formlu tepe tacı, uzun plaklar halinde 
soyulan gri-kahve renkli gövdeye sahip büyük ağaçlar. Çiçekler: Nisan-Mayıs ayında, 10 cm. 
uzunluğunda dore rengi. Meyve: oblong formlu meşe palamudu, genellikle ikili gruplar halinde. 
Asidik, nemli ve derin toprakları tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.350   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 450,00
 Clt.600   35/40 650,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Pyrus salicifolia ‘Pendula’, çiçekler

Quercus bicolor, yapraklar

Quercus alba, yüksekten dallanan, Clt.110

Pyrus (devam) 
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

castaneifolia

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 2 A
bgin

◀ 10-20 m ▶

Kökeni: Kafkasya, Basra Körfezi. Önce konik formda, olgunken yuvarlak ve orta seviyede yoğun taçlı 
yaprak döken mükemmel ağaç. Sıkı bir formda oval ve oblong, her iki uçta sivri ve kenarları dişli 
olan, üçgen yapraklar; üst bölümde çok parlak koyu yeşil , alt yüzeyde ise pubesant gri renktedir. 
Yetiştirme ihtiyaçları: Q.cerris gibi.

Yüksekten dallanan Clt.230   25/30 380,00

cerris, Türk meşesi

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 3 A
bgimnpq

◀ 10-20 m ▶

Kökeni: Orta ve Güney Avrupa, Ön Asya. Yüksek profilli ve genişleyen formlu yaprak döken ağaç. 
Italya’da çok yaygın olup soliter halde yetiştirildiği takdirde çok güçlü bir görünüme sahiptir. 
Ovalden oblonga, 6-2 cm uzunluğunda, yeşil yapraklar. Çiçekler: Mayıs’ta 5-6 cm uzunluğunda dore 
renkli silindirik formlu. Meyveler: soliter veya dörtlü gruplar halinde, 2-3 cm uzunluğunda meşe 
palamutları. Çok alkalinliden az asitliye değişen, gevşek, killi toprak isterler.

Alttan dallı Clt.450     950,00
 Clt.750     1400,00
Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.450   40/45 750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

coccinea

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5B 2 A
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusu. Tepe tacı ince uzun kubbe şeklinde, yaprak döken 
büyük ağaç. Gövde kabuğu siyaha dönük koyu gri renkli, oldukça buruşuk, genç dalları sarı-kahve 
rengi. Derin ve sivri loblu, oblongdan ovala değişen formlu, canlı yeşi renkli, 9-15 cm uzunluğunda, 
sonbaharda kızıla dönen yapraklar. Sonbahar renklenmesi daldan dala yayılırken (diğer birçok 
ağaçta renklenme yavaş yavaş ortaya çıkarken) akabinde, kış aylarında kırmızı-kahve renklenerek 
uzun süre bitki üzerinde kalır. Mayıs ayında beliren, altın sarısı renkli, 6-8 cm uzunluğundaki 
çiçekleri; 2-2,50 cm boyundaki tekli meşe palamutları izler. Taze toprakları tercih eder. Ancak kuru 
ve kumlu topraklarda da yaşar. Çok aydınlık yerlerde konumlandırılması halinde, vurgulu şekilde 
renklenerek sonbaharın tüm olağanüstü renklerini sergiler.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus castaneifolia, yapraklar

Quercus coccinea, sonbaharda

Quercus cerris, yüksekten dallanan, Clt.150
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 2 A
bginpq

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Güney Doğu Avrupa. Balkanların dağlık bölgelerinde, 1.000 metreye kadar olan yerlerde 
doğal olarak gelişen, yaprak döken meşe. Genellikle, gri renkli olup zaman içinde adeta çekici 
bir mozaik oluşturarak soyulan bir kabukla kaplı, oldukça kısa bir gövdesi vardır; geniş oval ve 
yuvarlak taç sıkıdır fakat Q. robur’unkinden daha şeffaftır. Büyük (20 cm’e kadar uzun, 12 cm’e kadar 
geniş), düzgün lobları ve parlaklığıyla farkedilen bir yeşil renge sahip yaprakları çok karakteristiktir. 
Çiçekler: Mayıs’ta, 7-10 cm boyunda, altın sarısı renkli. Meyveler: 1-2 cm’lik, 2-5’li gruplar halinde, 
oval meşe palamutları. Verimli ve tercihen killi toprak ister. Rustiktir, rüzgara karşı çok dirençlidir.

Alttan dallı Clt.150 5,00/5,50   420,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 275,00
 3xtr.M   20/25 375,00
 3xtr.M   25/30 420,00
 Clt.150   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 480,00
 Clt.240-350   30/35 530,00
 Clt.450   35/40 650,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x hispanica

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7 2 A
bgin

◀ 7-10 m ▶

Atalarınınkiyle aynı bölgelerde, Avrupa’nın güneyinde doğal şekilde gelişen Q. cerris ve Q. suber 
hibriti. Yarı-herdem yeşil (kış iklimi), kalın ve yarıklı kabuğu olan, kompakt, konik, dik taçlı ağaç. 
Sert, 5-10 cm uzunluk ve 3-5 cm genişliğinde, üstü yoğun ve parlak yeşil, altı yeşil-gri renkli 
yapraklar. Çiçekler: Mayıs’ta sarımsı başaklar. Meyveler: 3-4 cm boyunda oval meşe palamutları. 
Kireci tolere eder.

Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.150   25/30 380,00

Quercus frainetto, alttan dallı, Clt.150

Quercus frainetto, sonbaharda yapraklar

Quercus x hispanica, yapraklar
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

QUERCUS ILEX, Çalı Meşesi

◀ 
20

-2
5 m

 ▶

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶ ◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Akdeniz bölgeleri. Akdeniz makilerinin tipik kurucusu olan çalı meşesi, güçlü bir gövde (çapı 
1 m ve bazen 2 m’ye varabilir), geniş, yayık, küre şekilli, çok sıkı, güneş geçirmeyen bir taca sahiptir. 
Kabuk uzun süre pürüzsüz ve gri kalır, yaşlı ağaçlarda dörtgen ya da çok köşeli parçalara bölünerek 
kahve-gri renk alır. Yapraklar: kısa saplıdır, 2 ile 9 cm uzunluk ve 1 ile 3 cm genişliğindedirler 
ve vurgulu çok biçimlilikle karakterizedirler; genelde, daha genç olan üstteki yapraklar, daha 
geniştirler, kenarları sivri ve dişlidir; daha yaşlı olan alttaki yapraklar, daha uzundurlar ve tam 
kenarlıdırlar. Renk ve kalıcılık da değişkendir: ilk göründüklerinde her iki yüz de yumuşak tonda, 
soluk yeşil renkli ve tüylüdür; sonradan yetişkin dönemde, sert, üst yüz koyu yeşil, alt yüz beyaz 
bir tüyle kaplanır. Çiçekler: hem erkek hem de dişiler, başaklardadır ve Mayıs ayında belirirler; sarı 
renkli olan ilkler daha dekoratiftir. Meyveler: üçte ikisine yakını pullu formdaki çanak kabukta, açık 
yeşil renkli meşe palamutları. Çalı meşesinin, uzun ve sağlam bir ana kökle karakterize olan kök 
sistemi vardır ve bu nedenle transplantasyonu hiçbir zaman kolay değildir; ilkbahar sonunda, taç 
iyice hafifletilerek yapılmalıdır; hem saksıda hem de iyi köklenmiş olanları kullanmak daha doğru 
olur. Çoğu kez 1.000 ve daha ileri yaşlara ulaşan çok uzun ömürlü bir bitki olan çalı meşesi, güçsüz 
topraklarda gelişir, kireçli olursa daha iyidir fakat bol kilden hoşlanmaz. Kuru sıcak yazlardaki su 
kıtlıklarına dayanıklıdır. En sert olanlar da dahil, her türlü budamayı tolere eder; çalı formunda 
yüksek çitler ve özellikle denize yakın yerlerde rüzgar perdeleri oluşturmak için çok kullanılır; 
çünkü tuz yüklü rüzgarlar bir tehdit oluşturmaz ve güzel yapraklarını bozamaz.

Çalı Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.10 1,00/1,25   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   26,50
 Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.30 2,00/2,50   65,00
 Clt.45-50 2,50/3,00   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   260,00
 Clt.130 3,50/4,00    412,00
 Clt.285-375 5,00/5,50   780,00
 Clt.285-375 5,50/6,00   850,00
 Clt.375 6,00/6,50   1000,00
Top formlu Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
1/2 gövde Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     110,00
 Clt.70     160,00
3/4 gövde Clt.70     170,00
 Clt.90     180,00

Quercus ilex, meyveler ve yapraklar

Quercus ilex, abidevi ağaç

Quercus ilex, çalı, Clt.285
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Quercus

Quercus ilex, New line, Clt.230 

Quercus ilex üretimlerimiz, yüksekten dallanan
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Quercus ilex - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.25-30   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 140,00
 Clt.35-45   12/14 210,00
 Clt.70   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 400,00
 Clt.130   18/20 550,00
 Clt.150-180   20/25 700,00
 Clt.230-300   25/30 950,00
 Clt.285-300   30/35 1500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
 Clt.375   35/40 1950,00
 Clt.375-450   35/40 2100,00
 Clt.375-450   40/45 2300,00
 Clt.750   50/60 2700,00
Espalyer LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Yarım gövde espalyer Clt.45   10/12 160,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 185,00
 Clt.45   10/12 235,00
 Clt.55   12/14 280,00
 Clt.180   18/20 650,00
 Clt.230-240   20/25 900,00
 Clt.300   25/30 1250,00
 Clt.350   30/35 1650,00
 Clt.1000          45/50     12500,00
 Clt.1500          50/55     14500,00
Yüksekten dallanan küp form Clt.300   25/30 1100,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.70-90 1,75/2,00   335,00
 Clt.90 2,00/2,50  375,00
 Clt.130 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   780,00
 Clt.230-290 2,50/3,00   1250,00
 Clt.375 2,50/3,00   1600,00
 LJ100     400,00
 LJ125     430,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus ilex, yüksekten dallanan espalyer, Clt.1000

Quercus ilex, yüksek gövde üzerinde  küp tepe tacı, Clt.300

Quercus ilex, çalı, Clt.18
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Quercus

Quercus imbricaria, 3xtr.M

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

imbricaria

◀ 
20

 m
 ▶ z5 2 AB

bgw
◀ 15 m ▶

Doğu ve orta Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü yaprak döken ağaç. Gençken piramidal bir yapıya 
sahiptir, olgunlaştığında genişler ve yuvarlaktır. Alaşık dizilimli, basit yapraklar, dikdörtgenden 
mızrağa, üstü koyu yeşil ve tüysüz, altı tüylü, açık yeşil veya kahverengi iken sonbaharda 
kahverengimsi sarıdan paslı kırmızıya kadar değişen tonları alırlar ve bitki üzerinde uzun süre, 
bazen tüm çiçek dönemi boyunca hatta kış mevsiminde dahi kalırlar. Kısa yaprak sapları tarafından 
taşınan soliter, neredeyse küresel meşe palamutları vardır. Pürüzsüz kabuk, gri kahverengi. 
Yetiştirmesi kolay, nemli ve iyi drene edilmiş toprakları tercih eder, ancak en kurak olanları ve 
kentsel atmosferleri bile tolere eder.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 90,00
 3xtr.M   14/16 130,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

Quercus ilex, yüksekten dallanan, Clt.130
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x kewensis

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶

Q. cerris ve Q. wislizeni’nin karışımından üretilen Londra’daki Kew Gardens’ta seçilen Bahcecilik 
kokenli. Dikenli marjlı yaprak kenarları, Q. ilex’inkilere benzer, eliptik, yaprak dökmeyen türdür.. 
Kabuğu gri ve pürüzsüzdür ve sonra neredeyse siyah hale gelir ve çatlar. Kireçli veya nötr topraklar 
ister. Sert sıcaklıklara iyi toleransı olmasıyla öne çıkıyor.

3/4 gövde Clt.110     165,00
Yüksekten dallanan Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230   30/35 440,00

macrocarpa

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5 3 AB
bgimnpq

◀ 10-15 m ▶

Kokeni Kuzey Amerika. Buyuk olcude yuvarlak yaprakları ile gorkemli yaprak doken meşe. Koyu 
kahverengi kabuklu kabuk ve sekonder dallar bazen mantar şeklindedir. Deri gibi, koyu yeşil, en 
fazla 25 cm uzunluğunda, 5-9 derin ve duzensiz loblardan, sarı-kahverengi sonbahar renklerinden 
oluşur. Tek meşe palamudu uzun sacaklı kubbelerde taşınır. Derin toprakları tercih eder ve su 
yollarının yakınında iyi yetişir.

Yüksekten dallanan Clt.150   18/20 260,00
 Clt.180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.240   30/35 440,00

nigra

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri. Orta ılıman iklim bölgelerinde bazen yarı yaprak 
döken orta büyüklükte yapraklara sahip meşe. Büyük ölcude yuvarlak bir taç ve güclü bir gövdeye 
sahiptir. Gri ağaç kabuğu yaşı ilerledikce kararmaya meyillidir. Kısa saplı kubbeli büyük yuvarlak 
meşe palamuduna sahip meşe türü, koyu yeşil, bazen eliptik olan, coğunlukla obovat veya spatula, 
en fazla 15 cm uzunluğunda, bitki üzerinde uzun süre devam eden trilobed yapraklara sahiptir. 
Kreçsi, zengin toprak ister.

Yüksekten dallanan Clt.180   25/30 380,00
 Clt.180-300   30/35 440,00

Quercus nigra, yapraklar

Quercus macrocarpa, yapraklar

Quercus x kewensis, yüksekten dallanan,Clt.230
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

palustris, Bataklık Meşesi

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Amerika. Düz gövdeli ve yatay olarak genişleyen çok sıkı dalları olan yaprak döken 
ağaç. Zaman içinde yapraklar çok belirgin şekilde dar ve konik tacın alt kısmına doğru sarkarlar. 
7-15 cm boyunda, sivri ve derinlemesine çizikli, her iki yüzü de parlak yeşil renkli yapraklar; 
kışın, tomurcukların ucunda başlayıp, sonra tüm yaprak ve dallara yayılan, yoğun kahve-kırmızı 
renklenme. Meyveler: sığ çanak kabukta bulunan tıknaz, yağlı, küçük meşe palamutları. Nemli ve 
sulak topraklarda çok iyi yaşar fakat hafif kuru olanlar da dahil, normal bahçe topraklarında da iyi 
sonuçlar verir.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.35   10/12 105,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230-240   25/30 380,00
 Clt.300   35/40 550,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.130   20/25 380,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.300-350   30/35 670,00
 Clt.375   35/40 750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus palustris, yüksekten dallanan, Clt.130

Quercus palustris, sonbaharda yapraklar

Quercus palustris, yüksekten dallanan, Clt.180 Quercus palustris, abidevi ağaç
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

palustris ‘Green Dwarf’

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Çok yavaş gelişen Hollanda seleksiyonu. Aşılama açısından bakıldığında, yoğun, küre şekilli bir 
taç oluşturur. Sonbaharda yoğun kırmızı ve turuncuya dönen parlak yeşil yapraklar. Yetiştirme 
ihtiyaçları Q. palustris ile aynıdır ve özellikle küçük bahçeler için tavsiye edilir.

3/4 gövde Clt.70     120,00
 Clt.130     200,00
Yüksekten dallanan Clt.240   20/25 380,00
 Clt.180-240   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 500,00

palustris ‘Green Pillar’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Quercus palustris’in daha dik ve konik duruşlu, sık dokulu formu. Yukarıya doğru yönelimli dallar, 
aşağıdan yukarıya gövdeyi sarar. Yaprak özellikleri ve yetişme ortamı istekleri türü ile aynıdır.

Alttan dallı Clt.150 3,00/3,50   230,00
 Clt.450 6,00/6,50   1100,00
Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150-230   20/25 380,00
 Clt.180-230   25/30 420,00
 Clt.230   30/35 500,00

phellos, Söğüt yapraklı meşe

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 AB
bgin

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Birleşik devletlerin güneydoğu ve orta kısımlarında, nemli ve geçirgen toprak yapısına 
sahip bölgelerde. Sıcak iklimlerde herdemyeşil ya da yarı herdemyeşil ; soğuk iklimlerde yaprak 
döken ağaç. Tepe tacı geniş-ovidial; pürüzsüz, gri renkli kabuk küçük plakalar halinde soyulur. 
Yeşil renkli, 5-15 cm uzunluğunda, mızrak yapraklar; söğüt yapraklarına benzer. Sonbaharda güzel 
turuncu renk alırlar. Çiçekler: Mayıs ayında, dore renkli. Meyveler: 1-,15 cm. çapında, küre formunda 
meşe palamutları.

Yüksekten dallanan Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230-240-300   30/35 440,00
 Clt.180   35/40 550,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.240   30/35 510,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus palustris 'Green Dwarf', yüksekten dallanan, Clt.180

Quercus palustris ‘Green Pillar’, yüksekten dallanan, Clt.110

Quercus phellos, yüksekten dallanan, Clt.230
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pubescens

◀ 
12

-1
8 m

 ▶ z6A 2 AB
bgimn

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Avrupa ve Güneybatı Asya. Orta boylara ulaşan, genellikle çok geniş ve düzenli tepe tacı 
geliştiren, yaprak döken ağaç. Çok uzun yıllar yaşar. Yapraklar:4-9 cm. uzunluğunda, keçe dokulu, 
genç yaprakların alt yüzleri ince tüylerle kaplı. Yaprakların bir kısmı, özellikle genç olanlar, kış 
döneminde agacın üzerinde kalır. Meyveler: 2,5-3 cm uzunluğunda, 2’li 4’lü gruplar halinde, uzun 
meşe palamutları. Nemli toprakları tercih eder.

Çok dallı Clt.18     44,00
 Clt.90 3,00/3,50   170,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.230 3,50/4,00   600,00
 Clt.450 3,50/4,00   950,00
Alttan dallı Clt.375     750,00
 Clt.450     950,00
 Clt.600     1300,00
Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.45   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 440,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

robur (Q. pedunculata), Saplı Meşe

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgimnpq

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Avrupa, Orta Doğu. Küre şekilli, çok yayılarak gelişen, güçlü dallardan oluşan tacı olan, 
yaprak döken görkemli ağaç. 10 ile 15 cm boyunda, 4-5 loblu, sapsız, sonbaharda sarı kahverengiye 
bürünen, koyu yeşil renkli yapraklar; dallarda uzun süre kalırlar. Erkek çiçekler çok belirgindir çünkü 
yeşil-sarı renkli uzun başaklarda sarkarlar. Meyveler: Uzun salkımlarda yer alan meşe palamutları. 
Verimli ve derin toprakları, ayrıca geçirgen olduğu sürece de nemli olanları da tercih eder.

Çok dallı Clt.90 3,00/3,50   175,00
 Clt.130 3,50/4,00   260,00
Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 115,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

Quercus pubescens, abidevi ağaç

Quercus robur, yüksekten dallanan, Clt.130
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Quercus robur - ölçü ve fiyatların devamı:

Yüksekten dallanan Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 380,00
 Clt.290-300   30/35 440,00
 Clt.300   35/40 550,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Yaprak döken meşe Q. robur ‘Fastigiata’ ve Q. alba karışımından gelir. İlkinden sütun formu, düzenli 
şekli ve budamaya iyi toleransı, ikincisinden yapraklarının güzel sonbahar renkleri ve küllenme 
hastalığına karşı direnci miras aldı. Nemli olanlar hariç, tüm topraklara uyum sağlar.

Alttan dallı Clt.350 4,00/4,50   500,00
Yüksekten dallanan Clt.90   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.300   25/30 430,00

robur 'Fastigiata', Piramidal Meşe

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abioqs

◀ 3-4 m ▶

Sütun formlu dik duruşlu yaprak döken ağaç. Yoğun, gövdeye yakın dallar; her bir tarafta dört ya 
da beş loblu, almaşık yapraklar. Uzun salkımlarda çiftli meşe palamutları. Kuraklığa ve şehirlerde 
ve sanayi bölgelerinde oluşan hava şartlarına dayanıklıdır. Kullanıldığı yerler: parklarda gruplar 
halinde, caddelerde.

Çalı Clt.90 3,00/3,50   170,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus robur ‘Crimson Spire’, sonbaharda yapraklar

Quercus robur ‘Fastigiata’, abidevi ağaç
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

robur ‘Fastigiata Koster’, Piramidal Meşe
Aşılı Q.robur ‘Fastigiata’ kolon formu ile diğerlerinden ayrılır.

Alttan dallı Clt.45 2,00/2,50   90,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.110 4,50/5,00   390,00
 Clt.150 5,00/5,50   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   500,00
 Clt.450 5,50/6,00   580,00
 Clt.600 6,50/7,00   750,00
Yüksekten dallanan 2xtr.M   10/12 105,00
 3xtr.M   12/14 160,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 270,00
 3xtr.M   18/20 400,00
 3xtr.M   20/25 500,00
 Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 240,00
 Clt.110   16/18 320,00
 Clt.130   18/20 400,00
 Clt.150-180   20/25 500,00
 Clt.180-230-240   25/30 560,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus r. ‘Fastigiata Koster’, alttan dallı, Clt.110

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, alttan dallı, Clt.70
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), Kızıl meşe, Amerikan Meşesi

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Kökeni: Doğu Amerika. Kubbe şeklinde gelişen geniş tacı ve tepeye kadar dik uzanan gövdesi, 
yataya yakın genişleyen sağlam yan dalları ile güçlü, yaprak döken büyük ağaç; parlak ve gri kabuk 
yaşla birlikte kahverengiye döner ve yarıklar oluşur. Çekişme olmaksızın yayılabileceği çok açık 
alanlar ister ve tüm taçta aynı anda görünen sonbahar renklerinden dolayı parklara ve bahçelere 
dikilir. Soluk yeşil, 10 ile 25 cm uzunluk ve 15 cm‘e kadar genişlikte, küçük ve sağlam saplı, 3-5 
sivri loblu, sonbaharda koyu kırmızıya bürünen yapraklar. Meyveler: kaselere benzeyen kubbelerde 
kapalı palamut meşeleri. Toprak konusunda oldukça toleranslıdır, derin ve iyi drene edilmiş 
topraklarda daha iyi gelişir. Kireçli topraklara uygun değildir.

Çok dallı Clt.290 5,00/5,50   390,00
Alttan dallı Clt.90     180,00
Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110-130   16/18 200,00
 Clt.110-130   18/20 260,00
 Clt.240   25/30 380,00
 Clt.375   35/40 600,00
 Clt.525   40/45 750,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

suber, Mantar meşesi

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 2 A x
bginr

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Bölgenin tipik bitkisi olduğu Akdeniz Havzası. İlk yıllarda yavaş gelişen fakat zaman 
içinde çok güçlü bir gövde ve geniş, yayık, düzensiz , yuvarlak, genelde bükük kalın dallardan 
oluşan taçla, görkemli bir ağaca dönüşür. Gövde ve dallar, önce pürüzsüz ve gri olup erkenden, 
gerçekten anormal bir kalınlıkta koyu renkli şeritler halinde soyulan, köpüğümsü hal alan ve 7.-8. 
yılda mantara dönüşen bir kabukla kaplıdır. Gövdenin ve çıplak dalların kırmızımsı rengini ortaya 
koyarak, mantarın periyodik olarak çıkarıldığı (pazarlanmak üzere) özel kültivasyonlar mevcuttur. 5 
cm‘e kadar uzunluk ve 2 cm‘e kadar genişlikte, sert, dişli-sivri kenarlı, üstü koyu yeşil, altı tüylü ve 
gümüş renkli yapraklar. Meyveler: pullu formu olan bir çanak kabuk ile yarısı korunan tekli meşe 
palamutları. Kesin ihtiyaçları vardır: şayet uzun sürerse, – 5°C altındaki sıcaklıklara dayanamaz; iyi 
bir nem oranı ister; toprak asitli veya hafif asitli olmalı ve kireçsiz olmalıdır. Her türlü budamaya 
dayanır ve bu nedenle alttan dallı, ponpon, tek bükük gövdeli ve ilginç taçlı gibi, farklı formlarda 
biçimlendirilir.

Çok dallı Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.25 1,75/2,00   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   135,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
 Clt.375 3,50/4,00   950,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
 Clt.600 5,50/6,00   1700,00

Quercus rubra, yüksekten dallanan, Clt.240

Quercus suber, gövde

Quercus suber, yüksekten dallanan, Clt.200
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Quercus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Quercus suber - ölçü ve fiyatların devamı:

1/2 gövde LV270     1200,00
Yüksekten dallanan Clt.25   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 120,00
 Clt.35   12/14 160,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.180   20/25 440,00
 Clt.200-230   25/30 700,00
 Clt.230-300   30/35 850,00
 Clt.350   35/40 920,00
 Clt.450   40/45 1050,00
Ponpon Clt.30     195,00
Bonsai LJ210     770,00
 LJ390 3,00/3,50   1600,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

x turneri ‘Pseudoturneri’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 2 AB

bgho
◀ 4-7 m ▶

Kökeni: İngiltere. Quercus ilex ile Quercus robur interseksiyonu. Dik duruşlu, genişoval ve çok 
yüksek olmayan gövdeli, herdem yeşil büyük çalı veya küçük ağaç. Loblu ve dişli kenarları olan 
oblongdan ovale dönen formda, 5 cm’den 13 cm’e varan uzunlukta ve 2,5-4 cm genişliğinde, üst 
yüzeyi parlak koyu yeşil alt yüzeyi ise hafifçe pubesant ve gri renkli yapraklar. Verimli, killi, tercihen 
nemli toprak ister.

Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 380,00
New line Clt.600 4,50/5,00   1000,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, abidevi ağaç

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, yapraklar ve meyveler

Quercus suber, abidevi ağaçlar
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Rhamnus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

velutina

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Doğu Kuzey Amerika'ya özgü yaprak döken meşe, ancak Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. 
Düzensiz yuvarlak bir forma sahiptir. Adını yaprak tomurcuklarının kadifemsi dokusuna borçludur. 
Kabuk koyu gridir ve uzun süre pürüzsüz kalır, ancak olgunlaştıkça derin çatlaklar oluşur, iç kısmı 
göz kamaştırıcı bir sarı-turuncudur ve bir zamanlar burdan sarı bir boya elde edilirdi. Düzensiz 
şekilde dizilmiş, derin loblu ve sivri uçlu, büyük sert yapraklar; üstleri parlak koyu yeşil, altları 
açık yeşil ve tüylüdür. Sonbahar renkleri kırmızımsı kahverengidir. Oval meşe palamutlara sahiptir. 
Derin, verimli, iyi drene edilmiş, kuru ila orta derecede nemli toprakları tercih eder. Çok uzun 
ömürlüdür.

Yüksekten dallanan Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230   25/30 380,00
 Clt.285-300   30/35 440,00

Rhamnus, Çehri (Rhamnaceae)

alaternus, Herdem Yeşil Çehri

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 2 A

abghklr
◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Portekiz, Fas, Kırım. Boydan ene doğru gelişen, 7 cm boyunda, obovat-oblong, sert, parlak, 
koyu yeşil yapraklı; herdem yeşil çalı. İlkbahar sonunda çiçeklenir. Aksiller demetlerdeki sarı yeşil 
çiçekleri hemen, önce kırmızı sonra siyaha dönen meyveler izler. Kuraklığa, tuza çok dirençlidir, 
oldukça geçirgen toprak ister.

Çalı Clt.2     6,50
 Clt.3     7,00
 Clt.7     12,50

frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z3 2 AB
bghlp

◀ 2,50-3 m ▶

Bütün Avrupa‘da yayılmış olan, yaprak döken, büyük çalı. Bataklık bölgeler ve nemli nehir kenarları 
için karakterizedir. Yoğun şekilde birbiri içine geçerek gelişen ince dalları formunu verir. Yeşil renkli 
eliptik yaprakları, 7 cm uzunluğunda, sonbaharda canlı sarı renklenir. Mayıs-Haziran‘da beliren ve 
bir özelliği olmayan beyaz çiçekleri; önce kırmızı, sonra siyahi mor renklenen, bezelyeye benzeyen, 
toksik meyveler izler (yenilmesi halinde, bağırsak bozukluğuna sebep olur).

Alttan dallı Clt.10     20,00
 Clt.18     48,00

Rhamnus alaternus, meyveler

Rhamnus frangula 'Fine Line' alttan dallı, Clt.10

Quercus velutina, yüksekten dallanan, Clt.180

Quercus (devam) 



527

Rhaphiolepis
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Rhaphiolepis (Rosaceae)

indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'

indica ‘Springtime’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8B 1 AB
acfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Hızlı gelişen ve yuvarlak duruşlu, Fransa kökenli herdem yeşil çalı. Oval, 4-7 cm boyunda, yoğun 
yeşil renkli yapraklar. Tüm ilkbahar boyunca, yoğun gruplarda toplanan pembe çiçeklerle kaplanır. 
Kireçli olmadıkları sürece, bütün bahçe topraklarında yaşar.

Çalı Clt.10     19,00
 Clt.15     27,00

umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8B 2 AB
acfhjlr

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Kore ve Japonya. Dik, geniş duruşlu, herdem yeşil çalı. Sert, 4-7 cm ovalyuvarlak, üstü parlak 
yeşil, altı daha açık tonda, çok güzel yapraklar. 4 beyaz taçyaprağından oluşan, ortası çok sayıda 
pembemsi stamenle canlandırılmış, kümelerde toplanan çiçekler. Meyveler: 0,50 cm çapında, 
3‘lü gruplanan, siyah renkli, çok dekoratif ve Nisan sonuna kadar bitki üzerinde kalır. Yetiştirme 
ihtiyaçları öncekiyle aynıdır.

Çalı Clt.3   7,50 
 Clt.7     15,00
 Clt.10     17,50
Top formlu Clt.70   120,00
Mini gövde LV9   28,00

umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 2 AB

ajr
◀ 1,80-2 m ▶

Kompakt, doğal olarak yuvarlak bir yapıya sahip güzel bir tür. Dalgalı yaprak kenarları ile parlak 
koyu yeşil yapraklar. İlkbaharda çok sayıda beyaz çiçek, güzel bir bakır renginde yeni yapraklar 
ortaya çıkmadan önce, ilkbaharda çok sayıda beyaz çiçek, güzel bir bakır renginde açar.

Çalı Clt.10     20,00

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, çiçekler

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, çalı, Clt.10

Rhaphiolepis umbellata ‘Ovata’, çiçekler
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Rhododendron

Rhododendron, Orman Gülü (Ericaceae)
Rhododendron bilimsel adı altında, yalnızca genel olarak ‚orman gülü‘ diye adlandırdığımız bitkiler değil; aynı zamanda ‚açelya‘ 
diye adlandırdıklarımızın da aktarılması gerekir. Açelyalar ve Orman Gülleri, 750 alt tür ve daha da fazla sayıda hibritten oluşan 
aynı botanik türe aittirler ; muhteşem çiçeklenmeleri ve güzel yapraklarıyla göze hoş görünürler; sonsuz konumlandırılma 
olanağına sahiptirler: ağaç altı çalısı veya ovalarda yüksek gövdeli ağaçların yansıttığı gölgede; yüksek rakımlarda tam 
güneşte; göl kenarları, teraslar, evlerde yarı gölgede. Genelde serini sıcağa tercih ederler, asitli, kireçsiz, iyi drene edilmiş 
toprak severler.

Çeşitli Azalea mollis, çalı, Clt.18

Çeşitli Azalea japonica, çalı, Clt.20
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Rhododendron

AZALEA JAPONICA

◀ 0
.50

-1.
50

 m
 ▶

z7B 1 A
abcfghi

◀ 0,50-1,50 m ▶

Bu genel isim altında japon kökenli, yükseklikleri ve genişlikleri 0.50 ila 1.50 metre arasında 
değişerek yoğun çalılar oluşturan herdem yeşil çeşitler toplanabilir. Bir diğer kendine has özelliği; 
Nisan ile Haziran ayları arasında meydana gelen muhteşem çiçeklenmesidir.

AZALEA JAPONICA VARYETELERININ

‘Aladdin’
Nisan-Mayıs’ta kırmızı turuncu küçük çiçekler. ↑ 0,60-0,80 m

'Amoena'
Leylak renginde küçük çiçekler. ↑ 0,80/1 m

'Beni Kirishima'
Kompakt, yuvarlak gelişim özelliği. Mayıstan hazirana kadar süren kırmızımsı turuncu tonlarında, 
çift koni şeklinde çiçekler. ↑90-120 cm.

‘Blaauw’s Pink’
Nisan-Mayıs’ta somon pembe küçük çiçekler. ↑ 1,00-1,20 m.

'Canzonetta'
Nisan-mayısta açan küçük kırmızı çiçeklere sahiptir. ↑ 0,40/0,60 m

'Darkness'
Güzel gelişim. Nisan'dan Mayıs'a kadar çok sayıda, küçük, koyu kırmızı çiçekler. ↑ 90-100

'Dorothy Hayden'
Mayıs-Haziran aylarında güzel yalnızca beyaz çiçek açar. Çiçekler küçük, kümelenmiş, çok sayıda ve 
dayanıklıdır. ↑ 60-80 cm

'Girard's Kathy Ann'
Kompakt, yuvarlak gelişim özelliği. Mayıs ayında dalgalı kenarlara sahip, saf beyaz çiçekler. Güzel 
parlak, koyu yeşil yapraklar.↑90 cm

‘Hino-Crimson’
Nisan’da canlı kırmızı küçük çiçekler. ↑ 0,60-0,70 m

‘Johanna’
Koyu kırmızı çiçekler. ↑ 0,60-0,70 m

'Kermesina Rose'
Kenarları beyaz küçük pembe çiçekler. ↑ 0,50/0,80 m

'Kirin' ('Coral Bells')
Nisan ayının başından haziran ayının ortasına kadar, çok yoğun salkımlarda toplanan küçük şeker 
pembesi çiçekler. ↑ 50-75

'Königstein'
Canlı mor renkte. ↑ 0,50/0,80 m

'Little Red'
Orta, cok sayıda yakut kırmızısı cicekler. ↑ 0,60- 0,80 m

Azalea japonica ‘Blaauw's Pink', çiçekler

Azalea japonica 'Johanna', çiçekler

Azalea japonica ‘Hino-Crimson’, çiçekler
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Rhododendron
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Madame Galle'
Saksıda yetiştirmek için mükemmel, kompakt ve yavaş büyüyen tür. Mayıs sonundan haziran ayına 
kadar ahududu kırmızısı çiçekler. ↑ 60 cm

'Madame van Hecke'
Orta, toz pembe cicekler. ↑ 0,60 m

'Maischnee'®
Yoğun ve 7cm’ e varan beyaz renkli cicekleri vardır. Gec cicek acar. ↑ 0,50 m

'Maruschka'
Çok sayıda ve gösterişli mayıstacan, koyu kırmızı çiçeklere sahiptir. Yaprakları kışın siyaha yakın bir 
kırmızıya dönüşür. ↑ 0,50-0,60 m

'Mrs. Kint White'
Düzenli gelişim özelliğine sahip, ilkbaharın sonlarından itibaren büyük saf beyaz çiçeklerin ortaya 
çıktığı güzel koyu yeşil yapraklara sahiptir. ↑100 cm

‘Palestrina’
Mayıs’ta beyaz büyük çiçekler. ↑ 0,80-1,00 m

‘Purple Splendour’
Koyu mor büyük çiçekler. ↑,80-1,00 m

‘Silvester’
Nisan’da gümüşi pembe küçük çiçekler. ↑ 0,80-1,00 m

‘Snow White’
Nisan’da kokulu beyaz küçük çiçekler. ↑ 0,60-0,70 m

'Stewartstonian'
Canlı kırmızı renkte. ↑ 0,50/1,30 m

Azalea japonica varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     11,00
 Clt.7     17,50
 Clt.20 0,60/0,80   55,00
 Clt.35 0,80/1,00   105,00
Konik Clt.12-LV12 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 0,80/1,00   63,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde LV12     47,00
 Clt.18-20   65,00

AZALEA MOLLIS (YAPRAK DÖKEN)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
fhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Bu ad altında uc Hibrit grubu toplanır: di Gand, Knap-Hill ve Exburg mollis. Kompakt, 1,00-1,50 m 
yuksekliğinde ve aynı oranda geniş calılar oluştururlar. Dik buyurler ve harika renklerde cok buyuk 
cicekler verirler. Ciceklenme, oval, dar, sonbaharda guzel bir sarıya donuşen orta tonda yeşil renkli 
yaprakların gelişmesinden once, Nisan‘dan Mayıs‘a kadardır.

Azalea japonica ‘Stewartstonian', çiçekler

Azalea japonica ‘Snow White’, çiçekler

Azalea japonica 'Silvester', çiçekler
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Rhododendron
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Cecile'
Buyuk acık pembe cicekleri sarı bir leke ile fark oluşturur.

'Daviesii'
Geç ilkbaharda sarı tonlamalara sahip, harika kokulu büyük beyaz çiçekler üreten güçlü bir türdür.

'Fireball'
Cicekleri orta olcude, kırmızı turuncu renktedirler.

'Gold Topaz'
Buyuk cicekleri sarı limon renginde ve turuncu tonlamalara sahiptirler.

'Homebush'
Kucuk parlak pembe cicekleri sahiptirler.

'Jolie Madame'
Düzensiz turuncu beneklere sahip pembe, kokulu bol çiçekler. benekli turuncu ile pembe. 
Sonbaharda yaprakları hoş bir kırmızımsı tonlamalar alır.

'Klondyke'
Buyuk turuncu renkte cicekleri bronz tonlamalara sahiptirler.

'Nabucco'
Mayıs - Haziran aylarında sarı alışık dizimli, çok gösterişli, koyu kırmızı çiçekler. Güzel sonbahar 
renkleri.

'Sunny Boy'
Genişleme gösteren bir gelişmeye sahip, turuncu renkte en güzel çiçeklere sahip çeşitlerden biri, 
renginin yoğunluğu ve parlaklığı ile dikkat çekiyor.

'Villosa'
Cicek sapları pembe cicekleri beyaz renktedir.

'Windsor Sunbeam'
Cicekleri orta olcude sıcak sarı renktedirler.

Azalea mollis varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.18     55,00
 LV35     105,00

ORMAN GÜLÜ - BÜYÜK ÇİÇEKLİ HİBRİTLER

◀ 
1-

2 m
 ▶ z7B 1 x

cfhiq
◀ 1-2 m ▶

Boyut olarak değişik olculerde, 15-20 cm’lik muhteşem cicekleri ve yapraklarının şıklığı ile cok unlu 
herdem yeşil calılar. Rustiktir, Mayıs ve Haziran’da bazı istisnai durumlar dışında hızlı buyurler. 

MEVCUT RENKLER: beyaz, sarı, pembe, her tonda kırmızı,lila, lacivert.

Çalı Clt.5     20,00
 Clt.7     28,00
 Clt.10     38,00
 Clt.15     75,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Azalea mollis ‘Homebush’, çiçekler

Rhododendron, büyük çiçekli hibritler

Azalea mollis ‘Klondyke’, çiçekler
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Rhus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Rhus, Sumak (Anacardiaceae)

typhina

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6A 3 A v

afgilq
◀ 4-8 m ▶

Kökeni: Kuzey Amerika. Polenli, geniş, dik, çoğu kez dalları yerden başlayan, bazen düzensiz ve 
pitoresk çalı olan, yaprak döken büyük çalı; kavisli genç dallar, kadife görünümlü, sık tüylerle 
kaplıdırlar. Büyük, 15-22 cm uzunlukta, 11-29 keskin yaprakçıktan oluşan, sapsız, tırtıklı, yoğun 
yeşil renkli, arka yüzleri mavimsi yapraklar; sonbaharda, kırmızı veya turuncu tonda çekici bir 
renklenme. Çiçekler: sık salkımlarda toplanan, 20 cm‘e kadar uzunlukta, erkekleri yeşil, dişileri pas 
kırmızısı olup canlı kırmızı harika çiçeklere dönüşen, ilkbahara kadar birey üzerinde kalan çiçeklere 
sahip, dioik bitki. Her tür toprağa uyum sağlar ve kirliliğe karşı çok dirençlidir.

typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata)

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6A 3 A v

abgilq
◀ 4-7 m ▶

Öncekinin kültivarıdır ve ondan, herşeyden önce, eğreltiotununkilere benzeyen, sonbaharda daha 
da çekici bir renge bürünen yapraklarının derinlemesine tüylü formuyla ayrılır. Gelişimi daha az ve 
duruşu, önce genişleyip sonra yere kadar sarkan yapraklarıyla daima pitoresktir. Rhus typhina ile 
aynı yetiştirme ihtiyaçları.

Rhus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.30     50,00
 Clt.55 1,25/1,50   100,00

 → Rhyncospermum jasminoides = Trachelospermum jasminoides

Rhus typhina 'Dissecta', çalı, Clt.30

Rhus typhina, çalı, Clt.55

Rhus typhina, yapraklar ve çiçekler



533

Robinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Robinia, Yalancı Akasya (Fabaceae)

elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea), Pembe Çiçekli Gül Akasya
◀ 

2,5
0-

4 m
 ▶

z6A 2 A
agioq

◀ 2-2,50 m ▶

Kökeni: Güneydoğu Amerika. Geniş, çok yoğun olmayan duruşlu, kırmızımsı tüylerle kaplı dalları 
olan, yaprak döken küçük ağaç veya çalı. 20 cm boyunda ve üstü yoğun yeşil, altı yeşil gri 
yaprakçıklardan oluşan, bileşik yapraklar. Mayıs-Haziran‘da, pembe lila, 15 cm‘lik salkımlarda 
toplanan çiçekler. Meyveler: 5-10 cm‘lik yassı taneler. Toprak konusunda az seçicidir, güçsüz ve 
kuru olanlarda da yaşar.

1/2 gövde Clt.18     38,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00

x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia 
‘Casque Rouge’), Kırmızı Yalancı Akasya

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6A 4 A tv
agioq

◀ 5-8 m ▶

Kökeni: Amerika. Pürüzsüz ve düz gövdeli, yuvarlak taçlı yaprak döken ağaç. Yapraklar: ilk 
göründüklerinde kahverengiden bronza giden renkte; sonra yeşil. Çiçekler: Mayıs-Haziran‘da, çok 
sayıda, mor kırmızı, 2-3 cm boyunda, kokuludurlar, 15 cm‘lik salkımlarda toplanırlar. Meyveler: çok 
sayıda olmayan yassı tanelerdir. Rüzgarlardan korunan ortamlar ister çünkü genç dalları oldukça 
kırılgandır, fakat önceki türe göre daha az kırılgandırlar. Toprak: Robinia pseudoacacia gibi.

Robinia elliottii, çiçekler

Çeşitli Robinia, yüksekten dallanan, Clt.110-130
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Robinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’ - ölçü ve fiyatları: 

Çalı Clt.110 3,50/4,00   175,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pseudoacacia, Adi Akasya

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Doğu Amerika. Kuzey Amerika kökenli ağaçlar arasında Avrupa‘ya ilk varanlardandır ve 
çok büyük olasılıkla kıtamızda en yaygın olanıdır. Dik, derinlemesine soyulan ve yumrulu, koyu gri 
renkli kabuğu örten açık ve yayılan tacı vardır. Yapraklar: 30 cm‘e kadar uzunlukta ve 9 ile 19 arası, 
eliptik, 3-4 cm boyunda yaprakçıktan oluşan, yoğun yeşil renkli, tersleri mavimsi, imparipennat 
yapraklar. Çiçekler: Mayıs- Haziran’da, beyaz, çok kokulu ve arıların iştahını kabartan, 15-25 cm 
uzunluğundaki sarkık salkımlarda toplanan çiçekler. Meyveler: 5-10 cm boyunda, sapsız, lineer 
taneler. Killi, çok kompakt ve turbalı olanlar dışında, hafif ve kireçli olanları tercih etse de, farklı 
yapıdaki topraklara son derece uyumludur.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

pseudoacacia ‘Bessoniana’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 4 A
bgimnqrs

◀ 10-12 m ▶

Aşılamayla üretilen Robinia pseudoacacia seleksiyonudur ; düz gövdesi ve tam anlamıyla daha 
düzgün, daha yoğun ve daha gölge veren tacıyla dikkat çekicidir; dallarında neredeyse hiç diken 
yoktur, yaprakları aynıdır. R. pseudoacacia’dan daha az ve düzensiz çiçeklenir. Yetiştirme ihtiyaçları 
türününkiyle aynıdır.

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', çiçekler

Robinia pseudoacacia, çiçekler

Robinia x marg.'Casque Rouge', yüksekten dallanan, Clt.30
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Robinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pseudoacacia ‘Frisia’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A tv
abgioqr

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Hollanda. Az dikenli dalları gençken dar ve dik, sonradan oval-yuvarlak taçlı, yaprak döken 
ağaç. 20 cm’den 30 cm’e kadar uzunlukta, 4 cm’lik 9-19 yaprakçıktan oluşan, dore sarı renkli, yazın 
daha yumuşak tondaki yapraklar. Çiçekler ve meyveler: R. pseudoacacia nınkiler gibi çok değildir ve 
nadir rastlanır. Yetiştirme ihtiyaçları: R. pseudoacacia gibi.

1/2 gövde Clt.18     35,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 245,00
 Clt.130   20/25 260,00
 Clt.180   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 320,00
 Clt.300   30/35 360,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bgimnpqr

◀ 12-18 m ▶

Tepeye kadar düz gövdeli, ana dalları dik ve dikensiz, alt dalları seyrek ve geniş ya da yatay olan, 
yaprak döken ağaç. Taçı oldukça düzgün konik biçimlidir. Yapraklar: tek tip değildir, çoğu birleşiktir 
ve koyu yeşil renkli 3-7 oval yaprakçıktan oluşmuştur, terminal olan hep çok büyüktür, 15 cm’e 
kadar ulaşabilir; geç oluşurlar ve sonbaharda, güzel bir sarıya büründükten sonra geç dökülürler. 
Çiçekler: Mayıs’ta, çok sıkı ve çok sayıda salkımlarda toplanan, 15 cm’e kadar uzunlukta, hoş kokulu, 
beyaz renkli; kesinlikle en kokulu çiçekleri veren yalancı akasyalardır. Yetiştirme ihtiyaçları: R. 
pseudoacacia gibi.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00

pseudoacacia 'Nyirsegi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Orta-buyuk gelişim, oval tac dik ve yoğun dallı ağac. Acık kahverengi kabuğu, dalları buyuk dikenlerle 
kaplıdır. Yaprak doken yapraklar 20-30 cm, 9-19 koyu mavi yeşil imparipinnet yapraklardan oluşur. 
Su birikimi olmadığı surece, toprak acısından iddiasız, ,asfalt ve hava kirliliğini iyi tolere eder.

Yüksekten dallanan Clt.150   25/30 290,00

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’, yarım gövde, Clt.18

Robinia pseudoacacia ‘Monophylla', çiçekler
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Robinia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

pseudoacacia 'Pyramidalis'

◀ 
25

 m
 ▶ z6A 3 AB

bgh
◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Fransa. Kolon formlu yaprağını döken ağaç türü, az dala sahip ya da dikenli. Yaprakları R. 
pseudoacacia ya benzer biraz daha küçüktür. Çiçekleri ve meyvesi: R. pseudoacacia ya benzer ama 
daha az. Kültür istekleri: R. pseudoacacia ile aynıdır.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 140,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), Top Akasya
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5A 2 A
adgios

◀ 4-5 m ▶

Kökeni: Avusturya. Budama gerektirmeksizin doğal olarak biçimlenen, yaprak döken küçük 
ağaç. Çok sayıda dikensiz sıkı ince daldan oluşan küre şekilli taçı vardır. Yaprakları Robinia 
pseudoacacia’nınkilere benzer fakat daha küçüktür. Çiçeklenmez. Kireçli topraklarda da iyi yaşar. 
Taçı çok kompakt muhafaza etmek için, kış sonunda, sert biçimde fakat çok abartmadan budama 
yapılabilir.

1/2 gövde Clt.18     35,00
Yüksekten dallanan 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 300,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55-70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130-150   18/20 245,00
 Clt.180   25/30 310,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, yarım gövde, Clt.18

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis', abidevi ağaç
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Rosa

Rosa (Rosaceae)

Gül fidanlığımızda açık alanda saksıda yetiştirilmiş tür. 
Sahip olduğumuz iklim koşulları sayesinde nisan sonu mayıs 

başı çiçeklenmeleri ve uzun süre çiçekli kalmaları kuzey bölgeler 
için gerçek bir ilki temsil ediyor.

Çeşitlerimiz özenli bir seçimin meyvesidir. Bu seçim yapılırken en güzel, klasik türlerin dışında en yeni, 
ilginç türlerde ele alınır. Toplamda 250 çeşitin arasında:

• Yeniden çiçek açan çalı güller büyük ve minyatür çiçekliler
• Tarihi ve antik güller
• Klasik antik güller
• Peyzajda kullanılan güller
• Sarmaşık yeniden ve demet şeklinde çiçek açan güller
• Ağaççık formunda güller
• Tijli dalları sarkıcı güller

Çeşitler ve adetleri talepleriniz üzerine Ocak 2023’den itibaren sizlere sunulacaktır.

Çeşitli Güller, çalı, LV6
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Rosa

Rosa

Rosa 'Aquarell'®

Rosa Orange 'Meillandina'

Çeşitli Rosa, espalyer, LVQ18
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Rosa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

ÇALI FORMLU GÜLLER
 Clt.3   8,00 
 LV6    12,00
 LV15    29,00
 LL48    77,00

SARMAŞIK GÜLLER
Destekli  Clt.5    18,00
 Clt.15    40,00
Konik  LV6    17,00
 LV15    38,00
 LV26    55,00
Piramit  LL48    195,00
Espalyer  LVQ18    51,00
 Clt.45    103,00
 Clt.60    188,00
Çatı ve şemsiye   Clt.25    77,00
Geçit formlu  LVQ40    160,00
 LVC60    290,00
Kuyu  LJ285    610,00

İNGILIZ GÜLLER
Konik  LV6    19,50

TIJLI GÜLLER
1/4 gövde  LV12    28,00
1/2 gövde  LV14    30,00

SARKIK DALLI TIJLI GÜLLER 
 Clt.15    46,00

Çeşitli Rosa, çeyrek gövde LV12

Rosa 'Sahara'®, konik, LV26

Rosa 'Chippendale'®, espalyer, LVQ18

Rosa 'Leonardo da Vinci'®, ark, LVQ40
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Rosa

Rosa banksiae ‘Rosea’

Rosa banksiae ‘Lutea’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

BANKSIAE GÜLLER
banksiae ‘Alba Plena’
3-6 cm uzunluğunda, 3-7 adet sıkı yaprakçıktan meydana gelen yapraklar ile süslenmiş pürüzsüz 
tijlere sahip uzun botanik gül. İlkbaharda tam anlamıyla beyaz, katmerli, menekşe kokulu, demetler 
halinde toplanmış çiçeklerle kaplanır. Hızlı ve büyük ölçüde bir gelişime sahip olup, 10 m yüksekliğe 
ve 6 m genişliğe varan yüzeyleri kaplayabilirler. 

banksiae ‘Lutea’
Önceki ile aynı özellikler, ancak ponponlu, sarı, yassı çiçekler. 

banksiae var. normalis
Bir kaç dikenli sapı olan basit, beyaz çiçekler.

banksiae ‘Rosea’
Banksiae ‘Alba pena’ gibi, ancak açık pembe-lila çiçekler.

Destekli  Clt.3  1,00/1,50   14,50
 Clt.10  1,75/2,00   31,00
Espalyer  LVQ18    51,00

Çeşitli Rosa, konik, LV6

Rosa 'Jazz Festival'®, yarım gövde, LV14
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Rosa

Rosa 'Mon Jardin et Ma Maison Meichavrin'®Rosa 'Edith Piaf'® Rosa 'Toulouse Lautrec'®

Rosa 'Henry Delbard'® Rosa 'Parole'® Rosa 'Augusta Louise'®

Rosa 'Iceberg Rosa 'Pullman Orient Express'® Rosa 'Pacific Blue'®

Rosa 'Gorgeous'® Rosa 'Leonardo da Vinci'® Rosa 'Nostalgie'®
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Rosmarinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Rosmarinus, Biberiye (Lamiaceae)

officinalis (Salvia rosmarinus), Adi Biberiye

◀ 
1-

2 m
 ▶ z9 3 AB tuvw

acfhjkqr
◀ 0,80-1,50 m ▶

Deniz sularından püsküren tuzla, sarp kayalıklar ve çalılıklarda büyüyen; akdeniz peyzajının tipik, 
herdem yeşil, çok dallı, muhteşem çalısıdır. Yaprakları iğne formlu, 2 cm’den 4 cm’e kadar uzunlukta, 
bir milimetreden az geniş, üstü mavimsi yeşil, altı gümüşi bir tüyle kaplıdır; çok sıktırlar, dalları 
taçtan yere kadar kaplarlar, çok kokuludurlar ve parfümeride çok kullanılan uçucu yağlar içerirler. 
Çiçekler: nektarı bol, arılar tarafından çok sevilen, ilkbahar-yaz mevsimlerinde güzel bir mavi renkte. 
Kuru ve kireçli olanlar da dahil, her türlü toprakta yaşar ve güneşli ve sıcak ortamları tercih eder.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Mini gövde LV9     28,00

officinalis 'Boulè'

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,80-1 m ▶

Geniş ve sarkıcı bir forma sahip; çiçekleri mavi. Zirai istekleri R.officinalis gibi fakat soğuğa çok daha 
dayanıklı (-15 °C ye kadar).

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
1/2 gövde LV14     35,00

officinalis ‘Prostratus’

◀ 
0,3

0-0
,50

 m 
▶

z9 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Yer örtücü, herdem yeşil çalı; esnek ve sarkık dallar. Yaprakları R. officinalis’inkiler gibi, Mart’tan 
Mayıs’a mavi mor çiçekler. R. officinalis ile aynı yetiştirme ihtiyaçları.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Mini gövde LV9     28,00

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, çiçekler

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, çalı, Clt.10

Rosmarinus officinalis, çiçekler
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Salix
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Salix, Söğüt (Salicaceae)

alba, Beyaz Söğüt
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z2 4 A

bdgimnps
◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Avrupa, Asya, Kuzey Afrika. Özellikle su yolları boyunca yetiştirilen büyük, şık, yaprak döken 
ağaç. Konik duruşlu, uçlarda sarkaç şekilde ince dallı. Mızrak biçimli, ipeksi, bitkiyi tamamen gümüşi 
bir renge dönüştüren rüzgarda dalgalanan yığınlar halinde yapraklar. Yapraklarla eşzamanlı olarak 
ilkbaharda çok sayıda ve çok dekoratif ince başaklar oluşur. Nemli toprakları tercih eder ama orta 
seviyede kuru topraklarda da iyi sonuçlar verir.

Yüksekten dallanan Clt.150   20/25 280,00
 Clt.150   25/30 320,00

babylonica, Salkım Söğüt

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 4 A
bgh

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Çin, Doğu Asya. Yaprak döken ağaçlar arasında en “sarkık” formlu olanıdır. Başlangıçta 
yeşil, sonra grimsi renkli ve oluklu gövdesi vardır; taçı, yeşil, ince, uzunlamasına sarkık birçok alt 
dal çıkarır; çakışan yaylar çizip, uçlarda kavislenerek bükülen güçlü ana dallardan oluşur: toprağı 
sıyıran, pitoresk ve içine girilemez bir yeşil vejetasyon çağlayanı. Yapraklar ve çiçekler aynı zamanda 
belirirler; yapraklar mızrak biçimli, doğrusal, 7-12 cm uzunluk ve 1 cm’den daha az genişlikte, üstü 
açık yeşil, altı gri-yeşil renklidir; çiçekler ise sadece yakından görülebilen yeşil renkli, 2-3 cm’lik 
sarkık başaklardır. Nemli, sulak, tercihen kireçli ve killi toprak ister.

babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’)
Öncekiyle aynı özelliktedir; sadece gövdesi sarıdır.

Salix babylonica ve babylonica 'Aurea': - ölçü ve fiyatları

Yüksekten dallanan 3xtr.M   6/8 36,00
 3xtr.M   8/10 46,00
 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 70,00
 3xtr.M   14/16 92,00
 3xtr.M   16/18 138,00
 3xtr.M   18/20 185,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.25-30   10/12 74,00
 Clt.45   12/14 97,00
 Clt.55   14/16 138,00
 Clt.70-110   16/18 184,00
 Clt.130   20/25 340,00
 Clt.300   30/35 380,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Salix alba, yüksekten dallanan, Clt.150

Salix babylonica, yüksekten dallanan, Clt.30

Salix babylonica 'Aurea', yüksekten dallanan, Clt.130
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Salix

Salix babylonica, yüksekten dallanan, Clt.130

Salix caprea ‘Kilmarnock’, erkek ırkları
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Salvia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 4 A v
afg

◀ 1-1,50 m ▶

Salix caprea gövdesinde aşılamayla üretilen, yaprak döken hoş küçük ağaç. Aşılama noktasından 
gelişen uzun ve kavisli dallar, esnek biçimde yere kadar sarkarlar. Kış sonu, ilkbahar başında; boyları 
boyunca uzanan safran sarısı renkli, incimsi tüylerle kaplı büyük, erkek başak grupları oluştururlar. 
Eliptik, uzun, 8-10 cm boyunda, üstü koyu yeşil, altı daha açık tonda yapraklar. Toprak konusunda 
seçici değildir ve çiçekliklerde de yaşar.

1/2 gövde Clt.18     36,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.25     74,00

Salvia, Ateş Çiçeği, Adaçayı (Lamiaceae)

x jamensis

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,50-0,80 m ▶

Kökeni: Meksika. Köken ülkesinde çok sayıda, zarif, kelebek formunda çiçekler ile sonlanan dallara 
sahip; ilbahar ortasından sonbahar başına kadar sürekli yenilenen dik formlu, herdemyeşil çalı.

SALVIA X JAMENSIS ÇEŞITLERI:

‘Blue Armor’®
Mavi çiçekler.

‘Flammenn'®
Alev kırmızısı çiçekler.

‘Hotlips’®
Kırmızı-beyaz çift renkli çiçekler.

'La Luna'
Soluk sarı cicekler.

'La Siesta'
Somon pembesi çiçekler.

‘Melen’®
Krem beyaz çiçekler.

‘Pluenn’®
Pembe çiçekler.

'Violette de Loire'®
Mor yansımaları olan koyu çivit mavisi çiçekler. 
İlkbahar ortasından sonbahara kadar sürekli 
çiçek açar.

Salvia x jamensis ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

Salix (devam) 

Salix caprea 'Kilmarnock', yarım gövde, Clt.18

Salvia x jamensis ‘Flammenn’, çiçekler

Salvia x jamensis 'Blue Armor', çiçekler



546

Salvia

Salvia officinalis, Clt.3

Salvia x jamensis ‘Pluenn’, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

officinalis

◀ 
1-

1,7
0 m

 ▶

z7 3 A uv
acfhj

◀ 0,80-1 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa. Mutfakların vazgeçilmezi, çok iyi tanınan aromatik bitki oval veya mızrak 
biçimli oval, gümüşi gri renkli, hafif dişli, kokulu yapraklı, küçük boyutlarda gelişen güzel çalı. Tüm 
yaz boyunca, 2,5 cm boyunda, boru biçimli, dik salkımlarda toplanan, leylak moru çiçekler. Her yerde 
büyür fakat kuru topraklarda daha iyi gelişir.

Çalı Clt.3     8,00

microphylla

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶
z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,60/0,80 m ▶

Çok sayıda hibrit ve melez içeren türler. Ilkbaharin sonundan yaz sonuna kadar kuvvetli, rustik, 
yoğun ve kompakt küçük boyutlu yaprak dökmeyen çalılar, farklı renkler sunar. Kuraklığa karşı 
direnç gösterirler ve sürekli bazal gövde üretme kabiliyetleri sayesinde küçük çitlerin oluşturulması 
için mükemmeldirler.

SALVIA MICROPHYLLA VARYETELERİ:

'Blue Monrovia'
Yoğun mavi çiçekler.

'Pink Pong'®
Koyu morumsu kırmızı tomurcukların uzandığı 
gövdelerde parlak pembe çiçekler açar.

'Pink Blush'
Yoğun eflatun pembesi çiçekler.

'Porthos'
Bordo-pembe çiçekler.

'Royal Bumble'
Kırmızı çiçekler.

Salvia microphylla ve çeşitleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

 → Salvia rosmarinus = Rosmarinus officinalis

Salvia microphylla ‘Royal Bumble’, çiçekler



547

Sambucus

Sambucus nigra ‘Black Lace’, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Sambucus (Caprifoliaceae)

nigra
◀ 

4-
6 m

 ▶

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 3 BC vw

adilopq
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

Yaprak döken büyük çalı ya da küçük ağaç. Soyulan gövdesi, zamanla dallarla kaplanır ve gövde açık 
renk lekelenir. Nisan-Mayıs aylarında gelişen 15cm. genişliğinde beyaz çiçekleri; kuşlar tarafından 
çok rağbet gören,siyah meyve salkımları izler. Rustiktir, azot bakımından zengin olan toprakları 
tercih etmekle birlikte, her tür toprağa uyum sağlayabilir.

Çalı Clt.15     26,00

nigra 'Black Lace'®
İlkbahardan sonbahara kadar çok koyu siyahımsı-mor tonlarında derin kesikli yaprakları olan,yaprak 
döken bir çalıdır. Mayis-Temmuz ayları arasında, küçük pembe çiçekler düz umbellerde toplanır, 
bazen çiçeklerini mor-siyah meyveler takip eder. İyi drene ve taze topraklar ister.

Çalı Clt.10 1,25/1,50   20,00

Sarcococca (Buxaceae)

ruscifolia

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB t
ahjk

◀ 0,80-1 m ▶

Kökeni: Çin. Yaylı dalları olan gür, sık yaprak dökmeyen çalı. Oval, konik, parlak yeşil, 6 cm uzunluğa 
kadar bırakır. Ocak-Mart ayları arasında küçük krem beyaz çiçek kümeleri, ardından yuvarlak, koyu 
kırmızı meyveler üretir. Bereketli, nemli ama iyi drene edilmiş ancak kireçli olmayan toprak isterl. 
Yaşlı ağaçların gölgesinde bir zemin örtüsü olarak veya alçak gayri resmi çitler oluşturmak için çok 
kullanışlıdır.

Çalı Clt.2     6,50
 Clt.5     11,00

Schefflera (Araliaceae)

actinophylla (Brassaia actinophylla)

◀ 
12

 m
 ▶ z11 2 AB

afg
◀ 6 m ▶

Kökeni: Avustralya’nın kuzeyi ve kuzeydoğusu, Yeni Gine’nin güneydoğusu. Az dallı, dik duruşlu 
büyük çalı ya da ağaççık. Yapraklar 40 cm uzunluğunda, 7-11 yaprakçıktan oluşmuş, yoğun yeşil 
renkli, lineer ve çentikli. Yazın, kökeni olan bölgelerde dikkat çekici,kırmızı renkli birleşik çiçekleri; 
siyah meyveler izler. Bizde salon bitkisi olarak değerlendirilir.

 Clt.15     30,00

Sarcococca ruscifolia, çalı, Clt.5

Sambucus nigra, yapraklar ve çiçekler
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Schinus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Schinus, Yalancı Karabiber (Anacardiaceae)

molle, Biber Ağacı

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z10 3 A uw
bgnr

◀ 6-10 m ▶

Kökeni: Meksika, Peru. Akdeniz peyzajının bir başka klasiği. Herdem yeşil, dioik, sarkık duruşlu, 
buruşuk, kırmızımsı gri renkli, yarıklı bir kabukla kaplı olan, yumrulu, bazen bükük gövdeli ağaç. 
Çok geniş, uzunlamasına sarkan alt dalları sayesinde hafif taç. İmparipennat, koyu yeşil renkli 31-
35 lineer yaprakçıktan oluşan yapraklar: ovuşturulduklarında keskin bir biber kokusu yayarlar. Her 
tür toprak için uygundur ve diğer az sayıdaki ağaç gibi, kuraklık ve tuza dayanıklıdır. Bu nedenle 
ve zarafetinden ötürü, bahçelerde, parklarda, ılıman iklimli kıyı bölgelerindeki caddelerde sıkça 
rastlanır.

Yüksekten dallanan Clt.50-70   16/18 280,00
 Clt.70   18/20 300,00
 Clt.110   25/30 330,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

terebinthifolius

◀ 
5-

7 m
 ▶ z10 3 A

bgn
◀ 3-5 m ▶

Orijin: Latin Amerika. Küre şeklinde tacı ve dik dalları ile herdem yeşil ağaç. Açık yeşil, ovat-mızrak 
biçimli-ovat, 4-6 cm uzunluğunda ve 2-2,5 cm genişliğinde 7 adet yapraktan oluşan ve sürtünme 
işlemi ile karabiber kokusu yayan, yumuşak Schinus türünükilere göre daha az yoğun imparipennat 
yapraklar. Çiçekler: tüm yaz mevsimi ve sonbaharın büyük bir bölümünde açan, küçük, beyaz, sarkaç 
şeklinde koçanlarda toplanmış 15 cm’e varan uzunlukta. Sık salkımlarda parlak kırmızı meyveler.
Yumuşak Schinuslar ile aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahip.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 90,00
 Clt.70   12/14 130,00
 Clt.90   16/18 220,00

Sciadopitys (Taxodiaceae)

verticillata

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z4 1 AB x
afg

◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Japonya. Bazen, geniş şekilde konik ve düzensiz formlu birden çok gövdelidir. En orijinal 
ibrelilerdendir. Onu karakterize eden ve alışılmadık kılan, yarı açık bir şemsiyenin çıtaları gibi 
yelpaze şeklinde açılan, herdem yeşil, uzun, sukulent, parlak yeşil iğneleridir. Canlıdan nemliye, 
hafif, geçirgen, asitliden nötre gitmesi gereken toprak konusunda çok seçicidir. Kuraklığa karşı 
hassastır.

Schinus molle, abidevi ağaç

Schinus molle, meyveler

Schinus terebintifolius, yüksekten dallanan, Clt.70
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Sequoiadendron
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Sciadopitys verticillata - ölçü ve fiyatları:

 Clt.7     35,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Sequoiadendron, Dağ Sekoyası (Cupressaceae)

giganteum (Sequoia gigantea), Dev Sekoya

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z5 4 AB u
bgip

◀ 8-12 m ▶

Kökeni: Sierra Nevada, Kaliforniya. Dünyada varolan en büyük gövdeli ağaç olduğu ve en uzun 
ömürlüler arasında yer aldığı düşünülen, güçlü, görkemli ibreli. Gençken, yerden itibaren 
düzenli biçimde katlara yayılan dallarla geniş, yoğun bir konik form oluşturur. Zaman içinde, taç 
seyrekleşir. Yapraklar: tığ formlu, üçgen, kısa, 2-3 mevsim sonra kahverengiye dönen yeşil renkli, 
ovuşturulduklarında kokulu. Kozalaklar: 85 mm’e kadar uzunlukta, yeşil; kahverengiye dönüşerek 
2 yılda olgunlaşırlar. Derin ve canlıdan nemliye, geçirgen, killi-kumludan asitli ve alkalinliye doğru 
giden verimli topraklar ister.

 Clt.25 1,00/1,25   78,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Solanum (Solanaceae)

jasminoides

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z9 4 AB
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Brezilya. Herdem yeşil, hızlı büyüyen, kısa sürede geniş yüzeyleri kaplayan tırmanıcı. Oval, 
sivri, 3-5 cm boyunda, koyu yeşil renkli yapraklarla örtülen, ince esnek dalları vardır. Mayıs’tan 
Kasım’a kadar olan çiçekleri, yıldız şeklinde, ortası sarı, lila mavi renklidir. Her türdeki bahçe 
toprağında yaşar.

jasminoides ‘Album’
Jasminoides ile aynı fakat beyaz çiçekli.

Solanum jasminoides ve jasminoides 'Album'- ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     31,00
Mini gövde LV9     26,00

Sciadopitys verticillata, abidevi ağaç

Sequoiadendron giganteum, abidevi ağaç

Solanum jasminoides, mini gövde, LV9

Sciadopitys (devam) 
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Sophora
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 4 A

acfhr
◀ 1,50-2 m ▶

Dik duruşlu, herdem yeşil çalı. Ovalden mızrak biçimliye giden, oyuklu kenarlı, yeşil renkli, 6-10 
cm boyunda yapraklar. Çiçekler: Nisan’dan Kasım’a kadar, bitkileri tamamen örtecek kadar çok 
sayıdadır; yoğun bir renkleri ve boru biçimli, ince, ortalarında sarı turuncu bir göz çıkan 5 büyük 
lobda açılan taçları vardır. Saksıda kolay yetiştirilir, küçük ağaç şeklinde biçimlendirilebilirler. 
Balkonlar ve teraslar için ideal bitki.

 Clt.3     7,00
Mini gövde LV9     26,00

Sophora, Sofora (Fabaceae)

japonica, Japon Soforası

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 A v
bgnqs

◀ 12-15 m ▶

Kökeni: Çin, Kore. Yuvarlak taçlı yaprak döken ağaç. Koyu yeşil renkli, genç bitkilerde gövdede ve 
dallarda beyaz lentisellerle lekelenen kabuğu ile karakterizedir; yetişkin örneklerde gövde ve 
yeşil dallar koyu gri renk alırlar. 20-25 cm boyunda, oval, yoğun yeşil 7-17 yaprakçıktan oluşan, 
imparipennat yapraklar. Çiçekler: Temmuz-Ağustos’ta, çok sayıda, kelebek şeklinde, krem beyaz 
renkli, geniş terminal salkımlarda toplanmış. Meyveler: sarkık, yuvarlak, yeşil, inci kolyelere 
benzeyen taneler. Sulak olmadığı sürece, her tür toprağa uyum sağlar kavurucu sıcağa, kuraklığa, 
kirliliğe dayanıklıdır.

Çalı Clt.55 2,50/3,00   95,00
 Clt.70 3,00/3,50   120,00
Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.110   16/18 200,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

japonica ‘Pendula’, Sarkık Sofora

◀ 
5-

8 m
 ▶ z7A 1 A v

abgq
◀ 5-8 m ▶

Kökeni: İngiltere. S. japonica gövdesinde aşılamayla elde edilen yaprak döken ağaç. Yeşil dalları 
ilk yıllarda aşılama noktasından geri bükülür şekilde gelişir; daha sonra genişleyerek pitoresk ve 
yayılan bir tepe tacı oluşturur: güneş ışınlarını geçirmeyen sıklıkta, kavisli dalların oluşturduğu 
yeşil bir şemsiyeyi andıran taç, yaprak dökme mevsiminden sonda olağanüstü bir görsel sunar. 
Yapraklar ve yetiştirme ihtiyaçları: türününkiyle aynı. Çiçekler ve meyveler: türününkiyle aynı.

Solanum rantonnetii, çiçekler

Sophora japonica, yüksekten dallanan, Clt.110

Sophora japonica, meyveler

Solanum (devam) 
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Sophora
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Sophora japonica 'Pendula' - ölçü ve fiyatları:

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 70,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 310,00
 Clt.150   20/25 385,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.55   14/16 140,00

japonica 'Princeton Upright'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 A v
bghk

◀ 10 m ▶

Yaprak döken ağaç. Orta sap boyunca oval ve simetrik bir taç oluşturan yükselen dallar sayesinde 
açıkça dik yapılı Amerikan greft türü. Yapraklar bileşik, 12-25 cm uzunluğunda, koyu yeşil ve 
sonbaharda sararır. Salkımlar halinde toplanan kremsi beyaz çiçekler, yaz sonunda çiçek açar ve 
arılar için değerli bir besindir. Çiçekleri, tohum zarfındaki meyveler takip eder. Gölge ağacı veya 
hizalamalar için mükemmeldir. Nem durgunluğu olmadığı sürece tüm toprakları tolere eder, tam 
güneşe maruz kalmayı tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.150   20/25 385,00
 Clt.150   25/30 400,00

Sophora japonica, abidevi ağaç

Sophora jap. 'Princeton Upright', yüksekten dallanan, Clt.150

Sophora japonica ‘Pendula’, yarım gövde, Clt.18Sophora japonica ‘Pendula’, yüksekten dallanan, Clt.30
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Sorbus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonica ‘Regent’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB v
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Sophora japonica’nın amerikan seleksiyonu, ondan şu noktalarda farklıdır: daha geniş taçın hem 
yükseklik ve hem de çapında daha yavaş gelişme; daha düz gövde; daha erken çiçeklenme çünkü 
henüz 6. yaşında çiçeklenmeye başlar, oysa Sophora japonica 10 yaşında çiçeklenmeye başlar. 
Yetiştirme ihtiyaçları S. japonica ile aynıdır.

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 52,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 260,00
 Clt.18   8/10 55,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.600   45/50 950,00

Sorbus, Üvez (Rosaceae)

aucuparia, Kuş Üvezi

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z3 2 A w
abgimop

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Avrupa, Küçük Asya, Kuzey Afrika. Yaşlandıkça yuvarlaklaşan, kimi zaman tabandan dallı, 
dik duruşlu yaprak döken ağaç. Dişli, 6-8 çift yaprakçıktan oluşan, 15- 22 cm’lik yapraklar. Mayıs-
Haziran’da beyaz salkım çiçekleri, kuşları çeken mercan kırmızısı meyveler izler. Humus açısından 
zengin toprakları tercih etmekle birlikte, toprak konusunda özel bir seçiciliği yoktur. Uzun kuraklık 
dönemleri ve yaz sıcaklarına dayanamaz.

Çalı Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 3,00/3,50   125,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.130   18/20 240,00

Sophora japonica ‘Regent’, yüksekten dallanan, Clt.110

Sorbus aucuparia, çiçekler

Sorbus aucuparia, meyveler

Sophora (devam) 
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Sorbus

Sorbus aucuparia var. edulis, alto fusto, Clt.55

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
Her şeyden önce, adından da anlaşılacağı gibi, yenilebilir ve çoğunlukla reçel için kullanılan 
meyveleri ile türlerden ayrılır. Daha büyüktürler, yeşil doğarlar ve yazın turuncu kırmızıya dönerler. 
Yapraklar da türe göre daha büyüktür ve duruş simetrik ve düzgündür. Geri kalanı için, sadeliği ve 
ekim kolaylığı ile kendini ayırt ederek özelliklerini korur. Aşırı ısıdan korkar.

Yüksekten dallanan Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 130,00

aucuparia 'Pendula'

◀ 
5-

8 m
 ▶ z3 2 A w

abgimop
◀ 5-8 m ▶

Genişleyerek ve sarkarak bir gelişim göstermesi ile karakterize olmuştur. Diğer özellikleri türünün 
diğer çeşitleriyle aynıdır.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 160,00

aucuparia 'Sheerwater Seedling'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6 2 A w
abgimop

◀ 2,50-4 m ▶

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından "Award of Garden Merit" ödülü verilmiş bu çeşit, yukarıya 
doğru dallarından ötürü aldığı dar oval şeklim itibariyle özellikle sınır ağaçı olarak kullanılmaktadır. 
Nisan ayında güzel çiçeklenme, ardından büyük kümelerde toplanan çok uzun ömürlü kırmızı 
meyvelerin bol üretimi. Güzel parlak altın sarısı sonbahar renkleri. Yetiştirilmesi kolay ve toprak 
bakımından zahmetli değildir, tam güneşi tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 80,00

commixta 'Dodong'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 2 AB

ghnq
◀ 3-4 m ▶

Kökeni: İsveç. Orta büyük boyda ağaç, yaprakları çok zarif, dar ve uzundur. Yaprakları önce bronz 
sonra parlak yeşile dönüyor; sonbahar renkleri, kırmızı tonlarında, muhteşemdir. Yuvarlak kırmızı 
meyveleri yaz sonunda başlayıp ekim sonuna kadar kalırlar. Dona dayanıklılığı iyidir. Nemli zengin 
ve drenajlı toprakları tercih eder.

1/2 gövde Clt.18     55,00

domestica = bkz. Meyve ağaçları

Sorbus aucuparia 'Pendula', yüksekten dallanan, Clt.70

Sorbus aucuparia var. edulis, yüksekten dallanan, Clt.55
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Spartium
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Spartium, Katır Tırnağı (Fabaceae)

junceum

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 3 A t

acdfhikr
◀ 2-2,50 m ▶

Kökeni: Güney Avrupa. İskelet görünümlü, dik gövdeli, yatık kamış formunda, koyu yeşil renkli, çok 
az sayıda lineer küçük yapraklı, pürüzsüz, yaprak döken büyük çalı. Çiçekler: Mayıs’tan Ağustos’a, 
bezelye çiçeği şeklinde, yoğun ve zengin sarı renkli, seyrek terminal salkımlarda toplanmış, 30-40 
cm uzunluğunda, kokulu. Güçsüz topraklarda yaşar, eğimli alanlarda kök sistemi ile kuvvetli bir 
şekilde hayat bulur. Bahçelerde, hemen hemen her zaman çıplak olan alt kısmını kaplayan, daha 
kısa çalılarla birlikte kullanılır.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.30     43,00

Spiraea, İspir (Rosaceae)

x billiardi ‘Triumphans’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acdfhilq

◀ 2 m ▶

Yaprağını döken, güçlü polen tozlu çalı. Dikdörtgen yapraklar, koyu yesil, ince ve yoğun koyu renkli 
gövdelerden oluşur. Minik mor-pembe, 10 cm yüksekliğe kadar konik kümeler halinde toplanan 
demetlerden oluşan çiçeklenmeye sahiptir. İstenilen sekli korumak icin sık sık sulanması ve düzenli 
olarak budanması gerekir. Yaprağını döken, güçlü polen tozlu çalı. Dikdörtgen yapraklar, koyu yesil, 
ince ve yoğun koyu renkli gövdelerden oluşur. Minik mor-pembe, 10 cm yüksekliğe kadar konik 
kümeler halinde toplanan demetlerden oluşan çiçeklenmeye sahiptir. İstenilen sekli korumak icin 
sık sık sulanması ve düzenli olarak budanması gerekir.

japonica 'Albiflora'

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z5B 2 AB
acfhijlq

◀ 0,80/1 m ▶

Çiçekleri saf beyaz renginde 10 cm’lik bir salkımın içinde toplanmıştır. Herhangi tip toprakta 
yetişebilir.

japonica ‘Anthony Waterer’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Kökeni: Çin, Japonya. Yoğun dallanan, dik duruşlu yaprak döken çalı. Alt yüzde mavi renkli, dişli, 
7-10 cm uzunluğunda sıkı bir oval formunda koyu yeşil yapraklar. Temmuz’dan Eylül’e kadar karmen 
kırmızısı geniş salkımlarda toplanan çiçekler üretir. Tüm topraklara dayanıklıdır.

Spartium junceum, çiçekler

Spiraea japonica ‘Albiflora’, çalı, Clt.10

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, çiçekler
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Stachyurus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

nipponica ‘Snowmound’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Lateral gelişen, yoğun sarkık dal yapısına sahip yaprak döken çalı. Sonbaharda sararan, koyu yeşil 
renkte oblong yapraklar. Mayıs-Haziran’da çok bol beyaz çiçekler. Toprak konusunda seçici değildir, 
kireci tolere eder.

x vanhouttei

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 3 AB
acdfhilq

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Fransa. İlerleyen yaşlarda hafif sarkık, dik duruşlu,yoğun ve uzun dal yapısına sahip yaprak 
döken çalı. Dişli, sonbaharda sararan koyu yeşil renkli oval yapraklar. Nisan ve Mayıs aylarında 
beyaz çiçekli büyük salkımlar tüm dalların yarısını kaplar. Toprak konusunda seçici değildir, kireci 
tolere eder.

Spiraea - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10     17,50

Stachyurus (Stachyuraceae)

praecox

◀ 
1-

4 m
 ▶ z7 1 ABC

afgi
◀ 1-3 m ▶

Japonya'ya özgü yaprak döken çalı. Yapraklar, keskin bir şekilde ucu işaret eden oval bir şekle sahip 
koyu yeşildir ve sonbaharda güzel bir pembemsi kırmızıya dönüşür. Çan şeklindeki çiçeklerde çiçek 
açan, zarif bir şekilde sarkık çıplak dalları ve genişletilmiş bir yapıyla süsleyen uzun salkımlarda 
toplanmış güzel kış sonu için beğenilmiştir. Eski ahşapta çiçek açar, bu nedenle erken ilkbaharda 
budanması gerekir. Karışık bordürler için mükemmel; İyi drene edilmiş, yetiştirilmesi kolay ve 
hastalıklardan arındırılmış olmaları koşuluyla tüm topraklara uyar.

Çalı Clt.55 1,75/2,00   95,00

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, çiçekler, Clt.10

Spiraea x vanhouttei, çiçekler

Spiraea nipponica 'Snowmound', çiçekler

Spiraea (devam) 

Spiraea japonica 'Anthony Waterer, çiçekler, Clt.10
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Stewartia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Stewartia (Theaceae)

pseudocamellia

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 1 AB
abg

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Japonya, Kore. Genişleyen-konik taçlı yaprak döken büyük çalı ve ağaç. Dallarını ve 
gövdesini tamamen pürüzsüz hale getiren ve turuncu veya kahvemsi mor renkli bir hale dönüştüren 
plaka halinde koyu-gri kabuk. Ovalden obovata, 9 cm’e varan uzunlukta, yoğun yeşil, sonbaharda 
morumsu kırmızı ve sarı renkli yapraklar. Çiçekler: Temmuz-Ağustos’ta tekli, yükselen, 5-6 cm 
eninde, ortasında çok sayıda sarı stamenleri olan beyaz çiçekleri 2 cm’lik odunsu kapsül şeklinde 
meyveler izler. Genellikle nemli ama çamurlu olmayan, tercihen turbalı toprak ister.

Çalı Clt.20     70,00
New line LCI40 1,25/1,50   145,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Strelitzia (Strelitziaceae)

nicolai, Dev Cennet Kuşu

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z11 3 AB
fgh

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Güçlü tomurcuklu, muzunkilere benzeyen büyük yapraklı (sert, uzun, 
1.50 m boyunda, 0.60 m eninde, şişe yeşili renkli) geniş ve yüksek demetler oluşturan, herdem 
yeşil, yıllanmış bitki. Sıcak mevsimde kenarlarından kesintisiz olarak 50 cm uzunluğunda sarkık 
çiçekler çıkar, bunların apeksinde beyaz mızrak biçimli çanak yapraklı ve açık lacivert petalli ilginç 
görünümlü çiçekler çıkar.

 Clt.10     25,00
 Clt.18     40,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   420,00
 LCI6     23,00
 LV12     26,00

reginae, Cennet kuşu

◀ 
2 m

 ▶ z11 2 AB
afhr

◀ 1,50-2 m ▶

Kökeni: Güney Afrika. Önceki ile aynı büyüme şekline sahip olan ancak her bölümünde boyutları 
biraz daha az ve renkleri farklı çiçeklere sahip olan herdem yeşil çok yıllık bitki. Oval, mavi-yeşil, 
40-50 cm boyunda, 15-20 cm eninde yapraklı olup tomurcuklarının yüksekliği 60 cm’dir. Çiçek 
sapları, yaprak saplarından daha uzundur, tabandan başlayan saplar mızrak biçimli turuncu,sarı 
çanak yapraklar ve mavi petaller ile biterler. Yetiştirme ihtiyaçları: S. nicolai gibi.

 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 LV12     25,00
 LCI6     24,00

Stewartia pseudocamellia, çiçek

Stewartia pseudocamellia, abidevi ağaç

Strelitzia nicolai, çiçekler
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Styrax
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

reginae 'Mandela's Gold'
Geçen yüzyılın sonundan gelen Güney Afrika çeşidi, ancak sarı çanak yaprakları ve mavi taç 
yaprakları ile nadir güzellikte bir çiçek sergilemesine rağmen hala çok popüler değil.

 LV12     25,00

Styrax (Styracaceae)

japonicus

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Kökeni: Çin, Kore, Japonya. Sıklıkla uç kısımlara doğru sarkık, yelpaze şeklinde, yayık dallı yaprak 
döken küçük ağaç veya büyük çalı. Ovalden yoğun şekilde oblonga, keskin küçük yapraklar. Çan 
formlu, beyaz, kokulu, bükük saplı, Mayıs ayında açan sarı renkli çiçekler. Hastalıklara karşı 
bağışıklığı olan, canlı, iyi drene edilmiş, nötrden asitliye toprak isteyen bitki türü. Duvarlar, 
eğik yüzeyler gibi yüksek konumlarda ve sarkık çiçek demetlerinin oluşturduğu setlerin altında 
hayranlıkla seyretmek için önerilir.

Çalı Clt.12     30,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00

japonicus f. pendulus

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Yaprakları dökülen, geniş duruşlu ve narince dökük ağaç. Sonbaharda sarı portakal rengine dönen 
elikpik oblong yapraklara sahiptir. İlkbaharın sonlarına doğru, beyaz ve bazen pembe gölgeli güzel 
çan şeklinde çiçekler açar.

Çalı Clt.30 1,50/1,75   85,00

Strelitzia reginae 'Mandela's Gold', çiçekStrelitzia reginae, çiçek

Styrax japonicus, çiçekler

Styrax japonicus f. pendulus, çalı, Clt.30

Strelitzia (devam) 
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Syagrus

Styrax japonicus 'Fragrant Fountain', LCI25

Syagrus romanzoffianum, Clt.90

Syagrus romanzoffianum, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

japonicus 'Fragrant Fountain'

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z7 1 A uw
abgh

◀ 1,50-2 m ▶

Türlerden çok daha sınırlı bir gelişime (3 m yükseklik, 2 m genişlik) ve dökülen bir yapıya sahip 
kompakt çeşit, kapalı alanlar için idealdir. İlkbaharın başından itibaren ve yaz boyunca, hoş kokulu 
beyaz çiçeklerle kaplıdır. Büyük parlak koyu yeşil yapraklar, dökülmeden önce sonbaharda altın 
sarısına döner. Kışın da güzeldir, eski dalların kabuğu soyulduğunda, güzel bir portakalın altındaki 
ahşabı vurgular.

Çalı LCI25     70,00

japonicus 'June Snow'®
◀ 

7-1
2 m

 ▶ z7 1 A vx
abgh

◀ 5-7 m ▶

Bitki çeşidi, kompakt ve kesinlikle piramide benzer yapısı için beğenilir. Türlere göre daha büyük 
yaprakları ve çiçeklerinin bolluğu, hoş kokusu ve arılar tarafından çok iştah açıcı olması ile ayırt 
edilir.

Çalı Clt.90 4,00/4,50   170,00

Syagrus (Palmae)

romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 3 AB
afgr

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Brezilya. Önce daha ziyade ince olan ve yıllar geçtikce tabandan büyüyen yarı-rustik 
palmiye. Apeksinde pennat yapraklardan oluşan bir püskül taşır, bunlar yay şeklinde (4 m’ye varan 
uzunlukta) olup koyu yeşil renkli segmentleri, merkezi akstan başlayarak hafif bir etki yaratır. 
Humus açısından zengin ve iyi drene olmuş toprak isterler.

 Clt.30 2,50/3,00   85,00
 Clt.90 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 5,50/6,00    660,00
 Clt.750   gövde 4,60/4,80 m 1300,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Styrax (devam) 
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Syringa
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Syringa, Leylak (Oleaceae)

josikaea
◀ 

 2-
3 m

 ▶ z5 2 ABC t
afhilq

◀ 1-2 m ▶
Orta ve doğu Avrupa'ya özgüdür, genellikle tabandan birkaç gövde ile gelişen, yaprak döken, güçlü 
bir çalıdır. Karşılıklı, sade, elipsten dikdörtgene kadar yaprakları vardır, üstü koyu yeşil, altı beyazdır. 
Yaz başında kokulu çiçekler, dik 15 cm salkımlarda, koyu pembedir. Ayrı bir tür olarak veya çiçekli 
çitler oluşturmak için mükemmeldir. Nötrden hafif alkaliye kadar iyi drene olmaları koşuluyla, 
topraklar açısından özellikle talepkar değildir.

Çalı Clt.35     55,00

meyeri ‘Palibin’

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z5B 2 AB t
acfhil

◀ 0,80-1,20 m ▶
Dik duruşlu yaprak döken küçük çalı. Kenarları ondüle, koyu yeşil renkli 3-4 cm’lik yapraklar. Nisan-
Mayıs’ta çok kokulu ve çok sayıda, açık lila renkli çiçekler. Canlı toprakları tercih etmekle birlikte 
toprak cinsi konusunda seçici değildir.

Çalı Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   38,50
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     50,00

SYRINGA VULGARIS HİBRİTLERİ, AŞILI LEYLAK

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC t

afhilq
◀ 2-3 m ▶

Orta ya da büyük boy, yaprak döken çalı, bazen dik duruşlu küçük ağaç. Geniş oval, 5-12 cm 
uzunluğunda, deri gibi sert, parlak yeşil yapraklar. Nisan-Mayıs’ta, bir önceki yılın dallarında, sıkı 
salkımlarda beliren, çok miktarda ve çok kokulu çiçekleri ile meşhurdur. İyi drene edildikten sonra, 
tercihen nemli, tüm normal bahçe topraklarında yetişir.

‘Beauty of Moscow’
Katmerli beyaz çiçekler.

'Belle de Nancy'
Katmerli, pembe-lila cicekler.

‘Charles Joly’
Katmerli, şarap kırmızı çiçekler.

‘Katherine Havemeyer’
Katmerli, mor renkli helyotrop 
çiçekler.

‘Michel Buchner’
Katmerli, ebegümeci, beyaz içli 
çiçekler.

‘M.me Lemoine’
Katmerli, saf beyaz çiçekler.

‘Prince Wolkonsky’
Menekşe moru, katmerli 
çiçekler.

‘Sensation’
Beyaz kenarlı, erguvani mor, 
yalınkat çiçekler.

‘Souvenir de Alice 
Harding’
Katmerli, beyaz çiçekler.

‘Souvenir de Louis Spath’
Yalınkat, morumsu kırmızı 
çiçekler.

Syringa vulgaris hibritleri - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.35 1,25/1,50   55,00
 Clt.55 1,50/1,75   115,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00

Syringa meyeri ‘Palibin’, çiçekler

Syringa vulgaris 'Charles Joly', çiçekler

Syringa vulgaris ‘M.me Lemoine’, çiçekler
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Tamarix
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Tamarix, Ilgın (Tamaricaceae)

gallica, yaygın tamarix

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB v

abghiklopqs
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Batı Akdeniz. Yaprak döken bir çalı veya Akdeniz kıyılarına özgü kendi kendine yetişen, 
dağınık bir büyüme gösteren ağaççık. Koyu, kırmızımsı veya kahverengimsi bir kabuğa ve mavi-
gri pullu yapraklara sahiptirler. Nisan ayından Haziran ayına kadar pembemsi beyaz tüylü salkım 
çiçekleri ince başaklarda toplanir. Hafif ve kumlu toprakları tercih ederler ve tuzlu rüzgarları çok 
iyi tolere ederler.

Çalı Clt.35 1,75/2,00   55,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
 Clt.110 3,00/3,50   195,00
1/2 gövde Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110-130   18/20 290,00
 Clt.600   50/60 1100,00

ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), Yaz Ilgını

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC v

adghiklopqr
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Güneydoğu Avrupa ‘dan Asya’ya kadar. Deniz etkisine çok dayanıklı, yaprak döken küçük 
ağaçcık veya çalı. Genç döneminde erguvani kahve renginde, yay şeklinde ince dalları ve gümüş 
rengine veya yeşile dönen iğne formlu küçük yaprakları vardır. Temmuz-Ağustos’ta somon pembe 
çiçekler. Kuru, kumlu, taşlı olanlar dahil normal topraklarda yetişir.

ramosissima 'Hulsdonk White'®
Yaz aylarında,güzel, beyaz çiçeklenme.

ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
Yaz aylarında büyük pembe salkımlar halinde oluşan çiçeklere sahiptir.

ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
Pembe çiçekler yaz aylarında kalıcıdır.

Tamarix ramosissima, ramosissima 'Hulsdonk White', 'Rosea', 'Rubra' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
1/2 gövde Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 330,00
 Clt.130   25/30 390,00

Tamarix gallica, yüksekten dallanan, Clt.70

Tamarix ramosissima, çiçekler

Tamarix ramosissima, çalı, Clt.10
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Taxodium
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

tetrandra (T. africana), İlkbahar Ilgını

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 A v

adghiklopqr
◀ 3 m ▶

Açık yeşil iğneli yapraklar, kırmızı genç ağaç. İlkbaharın ortasında 5 cm uzunluğunda, salkımlar 
halinde toplanmış ve açık pembe renkli çiçek açan çok sayıda koyu pembe tomurcuk üretir. Deniz 
etkisine karşı dirençlidir. Yetiştirme ihtiyaçları: T. ramosissima gibi.

Çalı Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00
Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 385,00
 Clt.180   25/30 410,00
 Clt.300   30/35 450,00
 Clt.300   35/40 500,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.110   20/25 470,00

Taxodium, Bataklık Servisi (Cupressaceae)

distichum

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 AB
bgipq

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: ABD. Gençken konik formlu olup, olgunlaştıkça genişleyen ve tabanda çıplak hale gelen 
yaprak döken ibreli. Sonbaharda önce sarı sonra bakır kırmızı renge dönüşen yumuşak yapraklar. 
Taze toprak ister; aynı zamanda sulak alanlarda yüzeye çıkan hava kökleri geliştirir.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 145,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

distichum ‘Pevé Minaret’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5 1 A
agq

◀ 1-1,50 m ▶

En fazla 3m. boya ulaşan, genişleyen ve yoğun bir form oluşturan, bodur form. Türü ile aynı yetişme 
ortamı ihtiyaçlarına sahiptir.

 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.130 4,00/4,50   260,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00

Tamarix tetrandra, yüksekten dallanan, Clt.130

Taxodium distichum 'Pevé Minaret', Clt.130

Taxodium distichum, meyveler

Tamarix (devam) 
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Taxus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Taxus, Porsuk (Taxaceae)

baccata, Adi Porsuk

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 ABC

abdghijk
◀ 10 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzey Afrika’dan İran’a. Ana dalları yatay, ikincil dalları ise kısa ve sarkık olan ibreli. 
Serbestçe büyümeye bırakıldığında, eğer yeterli alan bulursa yayılmış, yatay dallı, geniş konik bir 
ağaç şekline dönüşür. İlkbaharda sarı renkli erkek kozalakları, kırmızı renkli güzel meyveler izler. 
Kireçli ve asitli dahil her türlü iyi drene olmuş, verimli toprakta yetişir. Eski ağaçlar ile kaplanmaya 
dayanıklıdır. Çitler için çok kullanılır çünkü sert ve tekrarlayan budamaları çok iyi tolere eder, 
bu nedenle bahçeler için ünlü Dev Bonzailer ile elde edilen geometrik figürlerin yapımında 
vazgeçilmez bir unsur oluştururlar.

 Clt.5 0,50/0,60   9,50
 Clt.10 0,60/0,80   29,00
 Clt.12 0,80/1,00   34,00
 Clt.15-18-20 1,00/1,25   52,00
 Clt.25-30 1,25/1,50   68,00
 Clt.35 1,25/1,50   73,00
 Clt.45 1,50/1,75   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   190,00
 Clt.285 2,50/3,00   720,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
Konik Clt.15     42,00
 Clt.20-25     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35-55 1,20/1,40   120,00
 Clt.90 1,40/1,60   190,00
 Clt.110 1,60/1,80   260,00
 Clt.130 1,80/2,00   330,00
 Clt.150 2,00/2,20   410,00
 Clt.180 2,20/2,40   520,00
 Clt.180 2,60/2,80   600,00
Küp formlu Clt.180     500,00
Top formlu Clt.15 ø 0,35/0,40   45,00
 Clt.18 ø 0,40/0,45   55,00
 Clt.45 ø 0,50/0,60   165,00
 Clt.55 ø 0,60/0,70   190,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   245,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   330,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   850,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   1100,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   1600,00

Taxus baccata, yarım gövde, Clt.35

Taxus baccata, çalı, Clt.10

Taxus baccata üretimlerimiz, top
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Taxus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Taxus baccata - ölçü ve fiyatların devamı:

3 top Clt.55     220,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
 LJ165 1,80/2,00   550,00
1/2 gövde Clt.18   85,00
 Clt.30     130,00
 Clt.35     150,00
 Clt.45     195,00
 Clt.150   25/30 1500,00
3/4 gövde Clt.55     215,00
Yüksekten dallanan Clt.150   18/20 950,00
 Clt.180   20/25 1250,00
Piramit form Clt.130 1,60/1,80   430,00
 Clt.450 3,00/3,50   2350,00
Spiral Clt.70 1,40/1,60   220,00
 Clt.90 1,60/1,80   240,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
Espalyer LVQ18     51,00
Yarım gövde espalyer Clt.45     260,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.35 1,00/1,25   105,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Taxus baccata üretimlerimiz, top

Taxus baccata, iğneler

Taxus baccata, spiral, Clt.130
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Taxus

Taxus baccata ‘Fastigiata’, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

baccata ‘Dovastoniana Aurea’

◀ 
3 m

 ▶ z6B 1 ABC
agikpq

◀ 2 m ▶

Alt eteğinden tepeye doğru daralan formlu, yaşlandıkça sarkmaya başlayan, yatay gelişim gösteren 
bir dal sistemine sahip büyük çalı. Yoğun yeşil ibreleri, sarı bordür ile çevrilidir. Yetişme ortamı 
özellikleri T. baccata gibidir. 

 Clt.110 1,50/1,75   260,00
New line LJ125 1,75/2,00   380,00

baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), İrlanda Porsuğu

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: İrlanda. Çok sayıda dik, kısa, kimi zaman çok dallı, koyu yeşil ibrelerle kaplı sütunsu duruşlu 
konifer. Genellikle çok dekoratif kırmızı yumuşak meyveler üreten dişi bir klondur. Yetiştirme 
ihtiyaçları: T. baccata gibi.

 Clt.25 0,80/1,00   66,00
 Clt.30 1,00/1,25   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.70-90 1,80/2,00   290,00
 Clt.110 2,00/2,20   330,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Taxus baccata, abidevi ağaçlar
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Taxus

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.130

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

baccata ‘Fastigiata Aurea’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Büyük Britanya. Önceki varyete ile aynı özelliklere sahiptir ancak ibreleri altın sarısı alacalı. 
Çok sayıda dik, kısa, kimi zaman çok dallı, koyu yeşil ibrelerle kaplı sütunsu duruşlu.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.25 0,80/1,00   73,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45-55 1,40/1,60   190,00
 Clt.70 1,60/1,80   245,00
 Clt.90 1,80/2,00   300,00
 Clt.110 2,00/2,20   340,00
 Clt.130 2,00/2,20   370,00
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Taxus

 Taxus baccata 'Fastigiata David', New line, Clt.60

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’ seleksiyonudur, olgunluk döneminde bile kompakt ve yoğun sütun 
şeklini korur. Altın sarısı ibreler.

 Clt.18 0,90/1,00   62,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45 1,40/1,60   190,00
New line Clt.60 1,00/1,20   220,00

baccata ‘Fastigiata Robusta’
Taxus baccata ‘Fastigiata’ seleksiyonudur. Her zaman dik duruşlu kalan ve birbiri üzerinde gelişen 
bir dal sistemine sahip, sütun formlu bir varyetedir.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.30 1,00/1,20   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.90 1,80/2,00   290,00

x media ‘Hicksii’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 1 AB

achjkpq
◀ 1-2 m ▶

Dik ve geniş sütunsu form. Yükselen uzun dallar. 2-3 cm uzunluğunda, parlak koyu yeşil renkli iğne 
uçlu yapraklar. Bol miktarda meyve veren dişi kultivar. Şehir kirliliğine karşı çok dirençli ve ileri 
düzeyde rustik. Taxus baccata ile aynı yetiştirme ihtiyaçları.

New line Clt.150 1,75/2,00   290,00

x media ‘Hillii’
Konik-çalı formlu duruş, çok sık ve dik yapraklar. Açık yeşil renkte, sivri, 2 cm uzunluğunda ibreler. 
Yetiştirme ihtiyaçları: T. baccata gibi.

 Clt.5     9,50
 Clt.10 0,50/0,60   29,00
 Clt.15 0,60/0,80   35,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   47,00
 Clt.25 1,00/1,25   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   85,00
 Clt.230 2,00/2,50   450,00
Ponpon Clt.30 0,80/1,00   140,00
 Clt.30 1,20/1,40   270,00
New line Clt.150 2,00/2,50   290,00

Taxus x media 'Hicksii' üretimlerimiz

Taxus baccata x media ‘Hillii’, ponponlar, Clt.30
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Tetradium

Tetrapanax papyrifer, LV12

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Tetradium (Euodia) (Evodia), Bal ağacı (Rutaceae)

daniellii
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z5 2 AB v

bghi
◀ 7 - 10 m ▶

Yaprak döken bu ağacın menşei Çin ve Kore’dir. Duruşu yayvan, 40 cm’den uzun, oval veya lanseolat 
11 yaprakçıktan oluşan pinnat yapraklar parlak koyu yeşil olup, Sonbaharda sarı renge dönerler. 
Yazın sonuna doğru ve Sonbahar başında kubbe şeklinde birleşmiş sarı başlıklı aromatik küçük 
çiçekler açtıktan hemen sonra kızıl kahve veya siyah renkte tutamlar halinde yuvarlak meyveler 
verir. Bal ağacı olarak ta bilinir çünkü çiçekleri bilinen tüm çiçekler arasında en fazla nektar verirler.

Çalı Clt.45 2,00/2,50   105,00
Çok dallı Clt.525 3,50/4,00   1700,00
Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00

Tetrapanax (Araliaceae)

papyrifer (Aralia papyrifera)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9B 2 B

afg
◀ 4-6 m ▶

Kökeni: Çin’in güneyi. Herdemyeşil çalı ya da küçük ağaç. 50 cm. genişliğinde, 5-11 loblu, şişe yeşili 
renkli büyük yapraklar; iri sürgünlerin ucunda gruplaşmıştır. Sonbaharda bitkiyi kaplayan beyaz ve 
50 cm. uzunluğundaki çiçekleri; küresel formlu meyveler izler. İyi drene olan toprakları tercih eder. 
Don, toprak üzerindeki kısımlara zarar verse de, boyun kısmından tekrar vejetatif gelişim gösterir.

 LV12     32,00

Teucrium, Dalak Otu (Lamiaceae)

fruticans

◀ 1
,50

-1,
80

 m
 ▶

z9A 3 A
adfhkqr

◀ 1,20-1,50 m ▶

Kökeni: Avrupa, Kuzey Afrika. Dörtgen seksiyonlu sık genç yapraklardan oluşan, beyaz ve aydınlık bir 
toz tabakası ile kaplı herdem yeşil çalı. Üst kısımları parlak yeşil, alt kısımları beyazımsı 3-4 cm’lik 
oval yapraklar. Mart ortasından Eylül’e kadar açık mavi renkli çiçekler. Kurak topraklarda da yetişir, 
denize ve kirliliğe karşı dirençlidir, her tür budamaya dayanıklıdır.

Çalı Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
Top formlu Clt.25     48,00
 Clt.70 0,80/0,90   120,00

Tetradium daniellii, meyveler

Teucrium fruticans, çiçekler
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Thuja

Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’, Clt.15

 Thuja occidentalis 'Danica', Clt.10

Thuja occidentalis 'Mirjam', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Thuja, Mazı (Cupressaceae)

occidentalis 'Danica'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Budamaya ihtiyaç duymayan kompakt, yuvarlak, bodur ibreli. Kışın daha koyu olan orta tonda yeşil 
renkli yoğun yapraklar. Her tür bahçe toğrağında yetişir, kireci tolere eder. Kayalık bahçeleri saksılar 
ve kasalar için en uygun bodur ibrelilerden bir tanesidir.

 Clt.10     17,50

occidentalis 'Golden Smaragd'®
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5A 2 AB
afghkpq

◀ 1-2 m ▶

Thuja occidentalis’ler arasında yeni bir tür.Bu türe artık kalitesitle tanınan Thuja occidentalis 
‘Smaragd’ ilave altın sarısı iğneler ekleniyor. Aynı zamanda soğuğa ve şehir ortamına karşı güzel 
bir dayanıklılığa sahip.

 Clt.10     18,00
 Clt.12     27,00
 Clt.15 1,00/1,25   34,00

occidentalis 'Mirjam'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Bodur konifer yuvarlak yapıda kış aylarında bronzdan truncuya ve yeşile dönen altın sarısı iğneleri 
karakteristik özelliği . Özel bir budama istemiyor ve dengeli bir nem tercih ediyor.

 Clt.10     18,00
 Clt.18     32,00

occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 AB

afghkpq
◀ 1-2 m ▶

Boşluksuz, sivri tepeli, mükemmel konik form oluşturan ibreli. Diğer ibrelilerde rastlanmayan ve 
kışın da rengini koruyan yoğun yeşil yapraklar. Rustik, budamaya gelir, nemli ama iyi drene edilmiş 
topraklara eğilimli olup derin toprakları sever.
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Thuja

Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Thuja occidentalis 'Smaragd' - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   24,00
 Clt.15-18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,50/1,75   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   84,00
 Clt.45 2,00/2,25   115,00
 Clt.55 2,25/2,50   130,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   180,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,00/3,50   240,00
Top formlu Clt.15     29,00
Mini gövde LV9     26,00
1/4 gövde Clt.15     35,00
1/2 gövde Clt.15     35,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 gövde Clt.35     80,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180     350,00
Spiral LV14     45,00
 LV24     80,00
Portatif Çitler LVC80     90,00

Thuja occidentalis 'Smaragd', yarım gövde, Clt.18
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Thuja

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, Clt.35

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 1 AB

acfh
◀ 3-4 m ▶

Olgun döneminde de sıkı ve düzenli bir yuvarlak şeklinde kalan, çok kompakt, küre formunda 
ibreli. Yazın dahi çok yoğun altın sarısı, kışın koyu kırmızımsı yapraklar. İyi drene edilmiş ve kalkerli 
olmadığı sürece tüm arazilere adapte olur.

 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.15 0,35/0,40   27,00
 Clt.18 0,40/0,50   38,00
 Clt.25 0,50/0,60   46,00
 Clt.30 0,60/0,70   56,00
 Clt.35 0,60/0,70   66,00
 Clt.70 0,80/0,90   115,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 gövde Clt.35    80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
3 top Clt.30     85,00
Ponpon Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
New line LCI40     130,00

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, yarım gövde, Clt.30
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Thuja

Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Clt.15

Thuja plicata ‘Atrovirens’, Clt.18

Thuja plicata 'Whipcord', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

orientalis ‘Pyramidalis Aurea’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

afghk
◀ 2-2,50 m ▶

Yoğun, çok tırtıklı, boşluksuz, çok canlı altın sarısı, ilkbaharda aydınlık, kışın bronz gölgeli yoğun 
yapraklı, mükemmel sütun forma sahip ibreli. Yetiştirme ihtiyaçları bir önceki ile aynıdır.

 Clt.7 0,60/0,80   16,50
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,50
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.25 1,50/1,75   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   66,00
 Clt.35 2,00/2,50   96,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 3,00/3,50   225,00
3/4 gövde Clt.55     95,00

plicata ‘Atrovirens’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 AB
afghkpq

◀ 4-6 m ▶

Kökeni: ABD. Gençlik evresinde çok tırtıklı, dik duruşlu, birincil ve ikincil dallı sivri ve konik formlu 
ibreli; zaman içerisinde konik formunu muhafaza eder, ancak daha genişler. Kışın dahi parlak ve 
yoğun yeşil renkli güzel yapraklar. Kireçli olanlar dahil her tür toprakta yaşar. Sert ve tekrarlanan 
budamalara dayanıklıdır.

 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/1,75   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00

plicata ‘Whipcord’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5 1 AB

acfhp
◀ 1,20 m ▶

Yaprakları ve görünümü açısından çok karakteristik, bodur ibreli. Önce yassı sonra daha yüksek, 
ipliksi, sarkık, kompakt, sıcak mevsimde koyu yeşil, kışın ise bronz yapraklardan meydana gelen 
küre form. Rustik, problemsiz.

 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
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Thunbergia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Thunbergia (Acanthaceae)

grandiflora

◀ 
5 m

 ▶ z5B 4 AB
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 2 m ▶

Kökeni: Doğu Hindistan. Koyu yeşil renkli, 10-12 cm uzunluğunda, kalp şeklinde oval yaprakların 
tabanı ile kaplı, uzun ve odunsu gövdeli tırmanıcı bitki. Yaz başından sonbahar ortasına kadar, 9 cm. 
genişliğinde taç yapraklı ve sarı damarlı, boğaz kısmı cezayir menekşesi mavisinde çiçekler üretir. 
Soliter veya 10-15 çiçekten oluşan gruplar halinde kullanılır.

 Clt.3     14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Tibouchina, Tiboçina (Melastomaceae)

urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z10 2 AB

afh
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Brezilya. Tüy gibi yapraklarla kaplı, zayıf dallı, dokunulduğunda yumuşak, kadifemsi, 
çıkıntılı damarlara sahip herdem yeşil çalı. Tüm yaz mevsimi boyunca ve kış mevsiminin başına 
kadar kalan, mora çalan lacivert çiçekleri de kadifemsi dokuludur. Nemli ve verimli toprak ister.

urvilleana ‘Piera’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z10 2 AB
acfh

◀ 0,80-1,20 m ▶

İlkin dik, sonra sarkan, yoğun formlu, herdem yeşil çalı. 4 cm uzunluğunda, yumuşak, kadifemsi 
dokulu, belirgin damarlı oval yapraklar. Önceleri yapraklar şarap kırmızısıdır ve bu rengi, yeşile 
dönecekleri Temmuz’a kadar korurlar, sonra ilkbaharda orijinal renklerine geri dönerler. Yetiştirme 
ihtiyaçları ve çiçekleri T. urvilleana ile aynıdır; çiçeklenme aynı dönemdedir.

Tibouchina urvilleana ve urvilleana 'Piera' - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     10,00
 LV12     22,00

Thunbergia grandiflora, çiçekler

Tibouchina urvilleana, çiçek

Tibouchina urvilleana 'Piera', çalı, LV12
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Tilia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Tilia, Ihlamur (Malvaceae)

americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z4 3 AB tv

bgnq
◀ 15-20 m ▶

Gençken piramidal bir yapıya sahiptir, olgunlaştıkça, aşağı doğru eğilme eğiliminde olan türlerin 
aksine, alt dalları dik kalan oval bir taç geliştirir. Türe göre daha küçük olan kordonlu yaprakları, 
sonbaharda solma ve soluk yeşil-sarıya dönüşme eğiliminde olan koyu yeşildir. Uçuk sarı renginde, 
kokulu, bol çiçeklerinden, en güzel ballardan biri elde edilir.

Yüksekten dallanan Clt.350   35/40 630,00

cordata (T. parvifolia), Dağ ıhlamuru

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Kökeni: Avrupa. Yoğun ve geniş sütun formlu gelişen, yaprak döken ağaç. Küçük yaprakların üst 
kısmı canlı yeşil, alt kısmı mavimsi renkte. Çok fazla sayıda, çok dekorarif ve kokulu çiçekler. Çok 
kuru olmaması şartıyla, yoksul topraklar da dahil, her tür toprağa adapte olur.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.110   16/18 185,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

cordata 'Winter Orange'

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Ihlamurun bu turu kışın taze dallarının truncu ve sonharın sarı tonları ve yine ilkbaharın yoğun 
kırmızı tomurcukları ile one cıkar. Tacı oldukca geniş ve oval ve yoğun temmuzda, arılar icin 
dikkat cekici olan bir bitkiye donuşen , aromatik bal uretimne katkı sağlarlar. Nemli fakat iyi drene 
toprakları tercih ederler.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 88,00

Tilia cordata, sonbaharda

Tilia americana 'Redmond', yapraklar ve çiçekler

Tilia cordata, yüksekten dallanan, Clt.110
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Tilia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x euchlora

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Kökeni: T. cordata ve T. dasystila hibriti. Yuvarlak konik formda tepe tacı yapan, orta boylu yaprak 
döken ağaç. Yapraklar: oval- sferik, 5 cm ila 10 cm uzunluğunda, hafif dişli, hafif sivri üst kısımda 
parlak yeşil alt kısımda soluk yeşil renkli. Çiçekler: Haziran- Temmuz’da canlı sarı 3 ila 7 adetli 
salkımlarda toplanmış. Meyveler: ovalden eliptiğe, hafif damarlı. Yetiştirme ihtiyaçları ve kullanım 
yerleri: T. cordata gibi. Yaprak bitlerine karşı en dirençli ıhlamur olarak kabul edilir.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00

x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnqs

◀ 12-18 m ▶

Piramit şeklinde bir taç oluşturan, dik gövdeli yaprak döken ağaç. Yüreksi formlu, kenarları dişli, 6 
ila 10 cm uzunluğunda, yoğun yeşil, sonbaharda sarı renkli yapraklar. Yürek formlu, kenarları dişli, 
6-10 cm uzunluğunda, yoğun yeşil renkli, sonbaharda sarı renklenen yapraklar. Meyveler: yuvarlak, 
damarlı. Hafif asidik ve alkalin özellikte, nemli, derin ve verimli toprak ister. Çok uzun olmayan 
kuraklık dönemlerine dayanıklıdır, kentsel kirliliği tolere eder.

Yüksekten dallanan Clt.180   25/30 320,00

x flavescens 'Glenleven'

◀ 
8-

25
 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 15 m ▶

Bu Kanada bitki çeşidi, orta sap boyunca mükemmel bir şekilde simetrik olarak gelişen yuvarlak 
taç ile karakterize edilir. Yaz boyunca değişmeden kalan ve sonbaharda parlak sarıya dönüşen 
güzel, parlak koyu yeşilin geniş, kordiform yaprakları vardır. Bol yaz çiçekli, ıhlamur ağaçlarının en 
erkencilerinden ve en tatlılarından biridir. Kirliliği iyi tolere ettiği ve düzenli bir şekli koruduğu ve 
ayrıca az bakım gerektirdiği için kentsel yerleşimler için mükemmel bir ağaçtır.

Yüksekten dallanan Clt.230   30/35 400,00

Tilia x euchlora, meyveler

Tilia x europaea ‘Pallida’, yüksekten dallanan, Clt.180

Tilia x flavescens 'Glenleven', yüksekten dallanan, Clt.230
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Tilia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 2 AB tv
bgnqs

◀ 6-12 m ▶

Kökeni: ABD. Yumurta şeklinde, düzgün ve yoğun tepe tacı yapan, orta boylu yaprak döken ağaç. 
Yürek formlu, 6 ila 10 cm uzunluğunda ve genişliğinde, sıcak mevsimlerde parlak koyu yeşil, 
sonbaharda sarı renkli yapraklar. Çiçekleri, meyveleri, yetiştirme ihtiyaçları ve kullanıldığı yerler 
T. cordata gibi.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.230   30/35 400,00
New line Clt.180 3,50/4,00   340,00

hybrida ‘Argentea’

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Alt dalları aşağıya, üst dalları yukarıya doğru yönelen yaprak döken görkemli ağaç. Dalların 
oluşturduğu kubbe silüeti kışın çıplakken dahi çok güzeldir. Yapraklar: ovalden yürek forma 
değişen, kenarları dişli, büyük, üst kısımda canlı ve parlak yeşil, alt kısımda açık renk üzeri gümüşi 
gölgeli; sonbaharda kısmen yoğun sarı renge dönüşürler. Çiçekler: Haziran ve Temmuz’da krem 
renginde, çok kokuludur ve arılar tarafından çok aranır. Sferik meyvelerin çapı 5-7 mm olup, 
olgunlaştıklarında koyu gri renge dönüşürler. Tüm toprak tiplerine uyum sağlamakla birlikte; en iyi 
sonuçları derin, nemli ve killi olan topraklarda verir.

Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.300-350   40/45 580,00
 Clt.600   45/50 950,00
Küp formlu Clt.450   35/40 990,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.300   30/35 510,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.45   12/14 120,00
New line Clt.750    900,00
 Clt.1000   1150,00

Tilia ‘Greenspire’, yüksekten dallanan, Clt.110

Tilia hybrida ‘Argentea’, yüksekten dallanan, Clt.180

Tilia hybrida ‘Argentea’, çiçekler
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Tilia

Tilia ‘Greenspire’, yüksekten dallanan, Clt.30

Tilia hybrida ‘Argentea’, yüksekten dallanan, Clt.35



577

Tilia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

platyphyllos (T. grandifolia)

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Kökeni: Avrupa. Tepesi konik, olgunlaştıkça net yuvarlak form alan, genç dalları kırmızımsı, 
sonbaharda sarı renklenen açık yeşil yapraklı büyük ağaç. Diğer ıhlamurlardan bir hafta önce açan 
sarımsı beyaz çiçekler. Demlemek için en değerli olan cins. Sferik, olgunlaşma döneminde koyu gri 
renkli meyveler. Derin, silisli, tercihen kireçli ve geçirgen topraklarda yetişir. ‘Perde’ oluşturmak için 
ideal bir ağaçtır. Parklar, eski kasabaların meydanları, büyük kır evlerine ulaşım yolları için önerilir.

Yüksekten dallanan Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 185,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.285-375   35/40 440,00
 Clt.600   45/50 950,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.525   40/50 900,00
New line Clt.750 6,00/7,00   900,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

tomentosa

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnqs

◀ 20 m ▶

Kökeni: Avrupa, Orta Doğu. Yuvarlak taçlı yaprak döken ağaç. T. platyphyllos’dan daha yuvarlak, 
yüreksi formlu 16 cm’e varan uzunlukta ve 12 cm’e varan genişlikte, üst kısmı koyu yeşil, alt kısmı 
gümüşi beyaz yapraklar. İlk meltem esintilerinde hareket ederler ve her iki rengi de sergilerler. 
Sonbaharda güzel sarı renklenme. Haziran ve Temmuz’da çok kokulu, bol çiçekler. Rustik, kuraklığa 
ve kirliliğe karşı dirençli. Kuru topraklarda da yaşayabilir ancak yapraklarını erken döker.

Yüksekten dallanan 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 54,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 255,00
 3xtr.M   25/30 330,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.230   30/35 400,00

Tilia tomentosa, genç yapraklar

Tilia tomentosa, yüksekten dallanan, Clt.130

Tilia platyphyllos, yüksekten dallanan, Clt.180
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Trachelospermum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)

jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Yıldız çiçekli yasemin

◀ 
9-

12
 m

 ▶ z8 3 ABC
Tırmanıcı bitki: arka kapağa bakınız

◀ 4-10 m ▶

Toprağın nemli ve geçirgen olduğu, Himalaya ve Çin’in suptropikal bölgeleri kökenli. Avrupa’ya 
1844 yılında iskoçyalı Robert Fortune tarafından getirilmiştir. Tırmanıcı, sarılan, odunsu, herdem 
yeşil mızrak biçimli, 4-6 cm uzunluğunda, 2-3 cm genişliğinde, çok sert, üst yüzde parlak koyu 
yeşil , alt yüzü daha açık renkli, tek başlarına olduklarında bile birinci sınıf dekoratif özellikte bir 
bitkidir. Mayıs sonundan Temmuz ortasına kadar binlerce, beyaz, yalınkat, yıldız formlu, terminal 
tomurcukta gruplanmış, hoş ve kalıcı, kokusu uzaktan hissedilen çiçekler. Sadece toprakta değil 
(her türdeki toprakta), iyi oranda gübre eklenmiş kumlu ve turbalı toprağın gerektiği saksı ve 
teraslarda da (Roma’da Trachelospermumsuz tek bir teras yoktur) iyi sonuç verir. Yetiştirildiği 
İtalya’da, Sicilya’nın tüm ovalık bölgelerinden, Alplerin eteklerine kadar çok yaygındır. Şehrin kirli 
havasına karşı dayanıklıdır ve eğer iyi bir şekilde gübrelenirse her yıl daha güçlü ve boy atarak 
gelişir. Oldukça hızlı gelişir, 10 m. ve daha yüksek bile olsa çok geniş yüzeyleri kaplayabilir.

Destekli Clt.2 0,80/1,00   7,50
 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.3 1,25/1,50   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   19,00
 Clt.7-10 1,75/2,00   29,00
 Clt.10 2,00/2,50   35,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
 Clt.35 3,50/4,00   115,00
 Clt.70 4,50/5,00   180,00
Konik LV6     16,00
 LV26 1,50/1,60   58,00
 Clt.45 2,50/3,00   135,00
Mini gövde LV9     28,00
1/2 gövde LV18     66,00
Espalyer LVQ18     56,00
 Clt.45     105,00
 Clt.60     188,00
 Clt.150     400,00
Sütun formlu Clt.130     300,00
Kemer LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

Trachelospermum jasminoides, mini gövde, LV9

Trachelospermum jasminoides, espalyer, LVQ18

Trachelospermum jasminoides, çiçekler
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Trachelospermum

Trachelospermum 'Tricolor', Clt.2

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
Türünün şeklini ve lezzetli kokusunu koruyan, güzel narin pembe çiçekler. Yapraklanma da eşit 
derecede gür fakat diğer türlerine göre daha az kuvvetlidir, genellikle 3 m'yi geçmez, ayrıca teraslar 
ve balkonlar için mükemmeldir.

Destekli Clt.10     35,00

jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
Bu çeşit, soğuğa T. jasminoides'ten çok daha dayanıklıdır ve türlerin eşit derecede olağanüstü ve 
kokulu çiçeklenmesinin mükemmel bir arka planı olan güzel yakut kırmızısı yapraklara sahiptir. 
Yaprakların rengi yıl boyunca değişmeden kalır.

Destekli Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,75/2,00    35,00

‘Tricolor’, 3 renk yapraklı Rhyncospermum
Görsel değeri düşük çiçekleri ile değil, herdem yeşil mükemmel yaprakları ile dikkat çeker. Aynı 
bitkide eş zamanlı olarak beyaz damarlı, yeşil, yeşil lekeli kırmızı, tamamen pembe lila, koyu yeşil 
lekeli damarlı pembe renkte yapraklar görülebilir. Japonya ve Florida’da çok renkli yer örtücü bitki 
olarak çok kullanılır. Trachelospermum jasminoides’den daha rustiktir.

Destekli Clt.2     12,00

Trachelospermum jasminoides, ark, LVQ40
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Trachycarpus

Trachycarpus fortunei, Clt.10

Trachycarpus fortunei, Clt.30

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Trachycarpus (Arecaceae)

fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Yalın Palmiye

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z8B 1 AB
abfghi

◀ 2,50 m ▶

Kökeni: Uzak Doğu. Münferit sütun şeklinde gövdesiyle karakterize olmuş palmiye. Gövde kısmı 
dalsız ve yapraksız, koyu renkli liflerden oluşan, yoğun bir şekilde birbirine geçmeli örgü doku 
ile kaplıdır. 10-12 m. boya bulaşabilir, gelişimi yavaştır. Her yıl aynı gövdenin tepesinde yeni, 
herdem yeşil, yelpaze şeklinde, üst yüzde koyu parlak yeşil, alt yüzde ise açık yeşil ve kül rengi 
tonlarında, dikensi kenarları olan güçlü saplar üzerinde taşınan yapraklar gelişir. Eşzamanlı olarak 
alt kısımdaki yapraklar, yaprak saplarının taban kısımları gövdede kalacak şekilde dökülür. İlkbahar 
sonunda yaprakların hemen altında sarı çiçekli, uzun sarkık salkımlar oluşur, bunları daha sonra 
lacivert-siyah yarım küresel meyve salkımları izler. Özel bir toprak ihtiyacı yoktur (çok killi ve fazla 
kompakt olmaması yeterlidir), saksıda çok kolay yetiştirilir, kar ve don ile en çok anlaşan palmiye 
türüdür.
          Toplam Yükseklik m.    Gövde Yüksekliği m.
Doğal form (tek gövde) Clt.5     12,00
 Clt.10-LV9 0,60/0,80   25,00
 Clt.15 0,60/0,80   40,00
 Clt.20 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25 0,30/0,40 71,00
 Clt.35 1,25/1,50 0,30/0,40 96,00
 Clt.45 1,25/1,50 0,40/0,50 126,00
 Clt.55 1,50/1,75 0,60/0,70 165,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,70/0,80 210,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,80/0,90 242,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,90/1,00 286,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 1,00/1,20 330,00
 Clt.90-110 2,00/2,50 1,20/1,40 396,00
 Clt.90-110-130 2,00/2,50 1,40/1,60 440,00
 Clt.130 2,00/2,50 1,60/1,80 540,00
 Clt.150-180 2,50/3,00 1,80/2,00 640,00
 Clt.150-230 2,50/3,00 2,00/2,20 740,00
 Clt.180-285 2,50/3,00 2,20/2,40 940,00
 Clt.230-290 2,50/3,00 2,40/2,60 1150,00
 Clt.230-290 3,00/3,50 2,60/2,80 1350,00
 Clt.350 3,50/4,00 2,80/3,00 1600,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,00/3,20 1650,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,20/3,40 1750,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,40/3,60 1850,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,60/3,80 1950,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,80/4,00 2050,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,00/4,20 2150,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,20/4,40 2200,00
 Clt.600 5,00/5,50 4,40/4,60 2250,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,60/4,80 2300,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,80/5,00 2350,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,00/5,20 2600,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,20/5,40 2850,00

Trachycarpus fortunei, çok dallı, Clt.285
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Trachycarpus

Trachycarpus wagnerianus, Clt.15

Trachycarpus fortunei, Clt.70

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Trachycarpus fortunei - ölçü ve fiyatların devamı:

          Toplam Yükseklik m.    Gövde Yüksekliği m.
Çok dallı Clt.30     88,00
 Clt.35 1,00/1,25   126,00
 Clt.45 1,25/1,50   160,00
 Clt.55 1,50/1,75   220,00
 Clt.70 1,75/2,00   275,00
 Clt.110 2,00/2,50   370,00
 Clt.130 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,00/2,50   700,00
 Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,50/3,00  870,00
 Clt.600 4,50/5,00  1800,00
 Clt.750 5,00/5,50    2500,00
Pürüzsüz gövde Clt.90 1,50/2,00 1,00/1,20 390,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,20/1,40 470,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,40/1,60 550,00
 Clt.150 2,50/3,00 1,60/1,80 770,00
 Clt.180 2,50/3,00 1,80/2,00 880,00
 Clt.230 2,50/3,00 2,00/2,20 1100,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

wagnerianus
Kore'den seçilmiştir, gerçek bir gelişimi temsil eder, çünkü yaprakları destekleyen sapları daha kısa 
ve daha serttir, böylece çok daha kompakt, asla sarkmayan bir taç ortaya çıkar. Yapraklar daha 
parlak bir yeşildir. Soğuğa dayanıklılık, yetiştirme ihtiyaçları, kullanım Trachycarpus fortunei ile 
aynıdır. Sadece büyüme daha yavaştır.

 Clt.15     50,00

Trachycarpus fortunei, pürüzsüz gövde, Clt.90

Trachycarpus fortunei, pürüzsüz gövde, işleme
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Trithrinax

Tulbaghia violacea, LV9

Tussilago tussilaginea, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Trithrinax (Palmae)

acanthocoma (T. campestris)

◀ 
4 m

 ▶ z9 1 AB
afghnr

◀ 2 m ▶

Arjantin ve Uruguay kökenli, çok nadir bulunan bir palmiye türüdür. Kimi zaman lifli ve dikenli bir 
gövde geliştirirken; genellikle çalı formu oluşturacak şekilde çok gövdelidir. Gümüşi yaprakları, 
açık sarı çiçekleri ve bunları takip eden kırmızı salkımlar halindeki meyveleri ile çok dekoratiftir.

 Clt.90 gövde 0,70/0,80   320,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Tulbaghia (Liliaceae)

violacea

◀ 0
,50

-0,
40

 m
 ▶

z10 3 AB
abcfhjr

◀ 0,25-0,40 m ▶

Uygun iklimlerde herdemyeşildir; yazdan sonbahara lila-mor çiçekler açan, dar yapraklardan 
oluşan bir yığın oluşturan rizomlu, çok yıllık bitki.

Çalı Clt.3     7,00
 LV9     19,00

Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)

tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

◀ 0
,40

-0,
60

 m
 ▶

z9 2 AB v
afhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Bu çok güzel ve canlı bitkinin çok fazla sinonimi vardır. Uygun iklimlerde, kış ortasında bile, 30 cm 
genişliğinde, küresel, deri dokulu ve içine girilmez bir yastık formu oluşturan büyük yapraklarını 
korur. Çiçeklenmesi; masif gövdeler üzerinde gelişen, altın sarısı papatyalar.

 Clt.10     21,00
 LV15     36,00

Trithrinax acanthocoma, abidevi ağaç
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Ulmus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ulmus, Karaağaç (Ulmaceae)

campestris (U. minor) (U. procera), Kırsal Karaağaç

◀ 
10

-1
5 m

 ▶

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Oval veya yuvarlak, çift dişli yapraklı ve boyun kısmı tüylü, büyük, görkemli yaprak döken ağaç. Kış 
sonunda bir önceki yılın dalları üzerinde yoğun kırmızı küçük çiçekler açar. İngiltere’de en yaygın 
karaağaçlardan bir tanesidir. 

Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 190,00

'Columella'®

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Kolonik bir yapıda buyuyen oldukca dar bir tac ile gelişen ve olgunlaştıkca genişleyen bir yapıdadır. 
oval ve yuvarlak yapıda yapraklarının alternatif ayırt edilecek kadar kırışık bir yapısı vardır. 
Graphiosis’e karşı bağışıklık sağlayan bir turdur. Cok derin, nemli.

Yüksekten dallanan Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 82,00

glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), Sarkık Karaağaç

◀ 
5 m

 ▶ z5A 2 AB
abgh

◀ 5-10 m ▶

Yaprağını döken, oldukça geniş ve yuvarlağımsı tacı sık dokulu ve sarkıcı dallara sahip.Sonbaharda 
güzel bir sarı renge bürünen eliptik, koyu yeşil yapraklarının üst kısmı tüylü, alt kısmı ise kabarık 
ve yumuşaktır. Küçük çiçekleri yapraklarından önce kendini gösterir ve hemen arkasından sarı-
yeşil diske benzeyen meyveleri, çıplak dalları üzerinde dekoratif bir görüntü verir. Taze ve zengin 
toprakları sever.

Yüksekten dallanan Clt.18     70,00
 Clt.180   25/30 300,00

'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')

◀ 
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginr

◀ 5-10 m ▶

Gençken kompakt, dik bir yapıya sahiptir, yaşla birlikte 4-5 m'lik bir taç çapına kadar daha da büyür. 
Tuza karşı mükemmel direnci göz önüne alındığında, özellikle kıyı bölgelerinde yol düzenlemeleri 
için idealdir. Çok küçük, oval, koyu yeşil yapraklı, kenarları tırtıllı; sonbaharda bronzlaşır. Grafiosise 
direnir. Nemli ve hafif, tercihen kireçli toprak ister.

Yüksekten dallanan Clt.110   16/18 160,00

Ulmus glabra ‘Pendula’, yüksekten dallanan, Clt.180

Ulmus glabra ‘Pendula’, meyveler

Ulmus 'Columella’, yüksekten dallanan, Clt.30
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Ulmus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

minor 'Jaqueline Hillier'

◀ 
3,5

0-
4 m

 ▶

z5A 1 AB
abgh

◀ 2,50-3 m ▶

Yuvarlak ve kompakt bir taç oluşturan ince ve kemerli dalları ile yavaş büyüyen yaprak döken çalı. 
Eliptik-mızrak şeklinde, çift tırtıklı, 3,5 cm uzunluğa kadar koyu yeşil yapraklar, çekici bir balık kılçık 
deseni oluşturan iki sıra halinde düzenlenmiştir; kış başına kadar devam eder; turuncu tonlarında 
güzel sonbahar renkleri. Her tür toprağa uyum sağlar, ancak nemli, iyi drene olanları tercih eder, 
ayrıca saksılarda iyi yetişir ve bonsai oluşturmak için kullanılır.

Çalı Clt.90 1,50/1,75   300,00
 Clt.110 1,75/2,00   320,00

minor VADA® 'Wanoux'
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z5 3 AB

bginr
◀ 5-10 m ▶

Kesinlikle dik bir duruşla genç yaşlardan itibaren kuvvetli bir şekilde büyüyen oval yaprakları ile 
öne çıkıyor. Kenarları çok dişli olan koyu yeşil yaprakları vardır. Hollanda karaağaçin hastağlina 
karşı son derece dayanıklı olmasının yanı sıra, bu çeşit mantar veya parazit saldırılarından aridir ve 
kuraklık ve tuzluluğu çok iyi tolere eder. En iyi hizalama ağaçlarından biri. Nemli, verimli ve hafif 
toprakları tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 200,00

pumila, Siberya veya Çin Karaağacı

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Kökeni: Sibirya, Çin. Pürüzsüz gövdeli, dik duruşlu yaprak döken büyük ağaç. 3,5 cm’e varan 
uzunlukta, dişli, keskin apeksli, sonbaharda sarı renklenen parlak yeşil yapraklar. Temmuz ayında 
kabuklanmayı takiben dökülen yapraklardan önce oluşan mor renkli çiçekler. Yetiştirme ihtiyaçları: 
önceki gibi.

Yüksekten dallanan Clt.55   14/16 140,00

'San Zanobi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Floransa Bitki Koruma Enstitüsü (IPP) tarafından geliştirilen, grafioza dayanıklı hibrit. U. pumila ile 
Hollanda melezi "Plantyn" arasındaki bir melezlemeden doğdu. Dar bir taç, uzun ve düz bir gövdeye 
ve geniş eliptik veya oval olan orta büyüklükte yapraklara sahiptir. Verimli toprakları tercih eder.

Yüksekten dallanan Clt.70   14/16 140,00

Ulmus minor 'Jaqueline Hillier', çalı, Clt.90

Ulmus pumila, yapraklar

Ulmus 'San Zanobi, yüksekten dallanan, Clt.70
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgns

◀ 8-15 m ▶

Genişlemiş tepe tacı olgunlaştıkça sarkık form kazanan, yaprak döken ağaç. 3-8 cm’lik, ortam 
sıcaklığının ve konumunun durumuna göre az veya çok yoğun olmak üzere ilkbaharda kırmızıya, 
yazın parlak yeşile, sonbaharda altın sarısına bürünen aydınlık yeşil renkli oval yapraklar.Mart’ta 
yapraklardan önce çentikli demetler halinde erguvan kırmızısı çiçekler. Geçirgen bir toprak ister, 
ısıya dayanıklı, deniz rüzgarlarına karşı dirençlidir. Hastalıklara karşı direnci ispatlandığı için 
parklarda ve şehir içi yollarda en çok kullanılan karaağaç türüdür.

Yüksekten dallanan 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 145,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 240,00
 Clt.110  18/20 230,00

Viburnum, Kartopu (Caprifoliaceae)

bodnantense 'Charles Lamont'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 2 ABC
afhl

◀ 1-1,50 m ▶

Dik gelişim gösteren yaprak döken çalı. 10cm uzunluğunda dikdörtgenimsi hafif dişli yapraklara 
sahiptir. Genç dönemlerinde bronz renkte daha sonra parlak yeşildir. Boru şeklinde çiçekleri parlak 
pembe ve kokulu bir salkım içerisinde toplanır. Çıplak dalların üzerinde, sonhahardan ilkbahara 
kadar, çiçeklenir. Toprak isteği oldukça az fakat tercihen kireçli toprakları sever.

Çalı Clt.10     19,00

x bodnantense ‘Dawn’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6B 2 A t

afhl
◀ 1-2 m ▶

Kökeni: Galler. Dik duruşlu yaprak döken çalı. Önce bronz renkli sonra koyu yeşil ve sonbaharda 
kırmızımsı renklenen eliptik yapraklar. Aralık’tan Şubat ve Mart’a kadar önceki senenin çıplak 
dalları üzerinde tomurcukken pembe, açıkken pembemsi beyaz renkli, çok kokulu çiçek kurulu. Özel 
bir toprak ihtiyacı yoktur.

Çalı Clt.10     19,00
 Clt.30 1,25/1,50   54,00

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', yüksekten dallanan, Clt.110

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’, çiçekler

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', çalı, Clt.10

Ulmus (devam) 
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Viburnum

Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x burkwoodii

◀ 
2,5

0-3
,50

 m 
▶

z6B 2 AB t
afhkl

◀ 2-2,50 m ▶

Kökeni: İngiltere. Oval, 4-9 cm uzunluğunda, 2-5 cm genişliğinde, çok kompakt duruşlu, alt kısmı 
açık kahverengi tüylerle kaplı, parlak koyu yeşil renkli yapraklı, yarı herdem yeşil çalı. Mart ve 
Nisan’da dalların tepesinde hoş kokulu küremsi çiçeklerle kaplanır; çiçekler tomurcukken pembe 
ve daha sonra beyaz renklidir. Daha ziyade nemli atmosferlerde ve kısmen nemli ancak iyi drene 
edilmiş,derin ve verimli topraklarda yetişir.

Çalı Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00

x burkwoodii ‘Anne Russel’
Öncekinin klonudur, aynı vejetatif özelliklere sahiptir. Çiçeklerinin baş döndürücü kokusu sebebiyle, 
İngiltere’de çok yaygın kullanılan klon.

Çalı Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

davidii

◀ 0
,50

-0,
80

 m
 ▶

z7A 1 AB
abdeh

◀ 1-1,50 m ▶

Kökeni: Çin. Herdemyeşil, yuvarlak formlu, sık dal yapısına sahip. Deri dokulu, uzun, damar olukları 
belirgin, yoğun yeşil renkli yapraklar. Mayıs-Haziran pembemsi beyaz çiçekler bitkinin üzerini 
kaplar; çiçeklenmeyi mavi meyveler izler. Kısmen nemli ve geçirgen toprakları tercih eder.

Çalı Clt.10 0,40/0,50   19,00

farreri (V. fragrans)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Batı Çin'in dağlık bölgelerine özgü, küçük, yaprak döken çalı. Oval yaprakları, derin dişli, belirgin 
damarlı; bronz renkte ilk ortaya çıkarlar, olgunlaştıklarında yeşile dönerler ve düşmeden önce 
sonbaharda kırmızıya dönerler. İlkbaharın başlangıcında, pembe tomurcuklardan, henüz çıplak 
dallarda, lezzetli kokulu beyaz çiçekler, dalların tepesinde terminal başlarında açılır. Nadiren meyve 
verir.

Çalı Clt.10     19,00

Viburnum x burkwoodii, çiçekler

Viburnum davidii, çiçekler
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

x globosum 'Jermyns Globe'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Yoğun ve yuvarlak bir gelişime sahip, küçük, yaprak dökmeyen çalı. Mızrak şeklinde yapraklar, 8-12 
cm uzunluğunda, kösele, bazen dalgalı kenarlı, derin damarlı hoş koyu bir yeşil; kırmızımsı yaprak 
sapları tarafından taşınırlar. İlkbaharda pembe tomurcukların yassı tomurcuklarından küçük beyaz 
çiçekler açar ve bunu oval, mavi-siyahımsı meyveler izler.

Çalı Clt.70 1,50/1,75   125,00

lucidum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z8B 3 AB

afhkl
◀ 3-4 m ▶

Hızlı büyüyen herdem yeşil, dik duruşlu, yoğun dokulu, gür çalı. Oval ve uzun formlu, 20 cm’e varan 
uzunlukta ve 10 cm’e varan genişlikte, çok sert, yeşil renkli, parlaklıkları açısından sonbaharda 
genellikle canlı bir kırmızı renk alan Magnolia g. ‘Gallissoniensis’ ile rekabet eden çok güzel büyük 
yapraklar. İlkbahar sonunda apikal şemsiyeler halinde toplanan beyaz çiçekler. Rustiktir. Sert 
olanlar dahil her tür budamaya dayanıklı, çok kireçli olanlar dışında tüm toprak türlerinde yetişir.

Çalı Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.55 2,00/2,50   88,00
 Clt.70 2,50/3,00   105,00

odoratissimum

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Himalayalar ve Filipinler'e özgü, yoğun ve yuvarlak bir gelişime sahip, yaşla birlikte tabandan iyi 
dallanmış sağlam bir gövde geliştiren çalı veya küçük yaprak dökmeyen ağaç. Güzel, parlak yeşil, 
büyük, kalın, etli, yuvarlak yaprakları vardır. Baharın sonlarında çok güzel kokulu, beyaz, yıldız 
şeklinde çiçekler, çok yoğun salkımlarda toplanır; onları olgunlaştığında siyaha dönen kırmızı 
meyveler takip eder. Dondan korunmalıdır.

Çalı Clt.10     19,00

odoratissimum 'Coppertop'®
Yaprak dökmeyen çalı. Viburnum arasında gerçek bir yenilik, genç yaprakların renklerini hatırlatan 
Photinia ile popülerlik açısından rekabet edebilir: yaz aylarında yoğun yeşile dönüşen güzel, parlak 
bir bronz kırmızı. Mayıs-Haziran aylarında beyaz çiçekler açar, hoş kokusu ile salkımlar halinde 
toplanır, kuşlar ve kelebekler tarafından çok beğenilir. Kompakt, yoğun, iyi dallanmış bir şekle 
sahiptir, kolayca yetiştirilir ve kuraklığı tolere eder. Ayrıca saksılarda iyi yetişir.

Çalı Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00

Viburnum lucidum, çalı, Clt.55

Viburnum lucidum, çalı, Clt.10

Viburnum odoratissimum, çalı, Clt.10
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

opulus

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Afrika, Asya. Yuvarlak, yoğun dokulu, yaprak döken güçlü çalı. Akçaağacınkilere benzeyen, 3 
loblu, koyu yeşil, 10 cm’e varan uzunlukta yapraklar. 8 cm genişliğinde, steril, yassı, beyaz şatafatlı 
çiçeklerle çevrili merkezi çiçeklerden oluşmuş, yassı terminal tepeler. Küre şeklinde, etli, parlak 
kırmızı aylarca dayanan meyveler izler. Verimli, hafif, serin ve kurak olmayan arazi sever.

Çalı Clt.10 0,60/0,80   17,50

opulus 'Compactum'
Kompakt, yoğun, çok çiçekli form. Çiçekler, steril kremsi beyaz çiçeklerle çevrili, küçük verimli 
çiçeklerin yassı terminal tomurcuklarında toplanmıştır. Çok sayıda ve dekoratif parlak kırmızı 
meyveler çiçeklenmeyi takip eder.

Çalı Clt.10     17,50

opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC

adfhiklq
◀ 2-3 m ▶

Sonbaharda sarı ve kırmızı renklere bürünen açık yeşil, loblu yapraklı, yaprak döken çalı. Mayıs-
Haziran’da, çiçeklenmenin sonunda pembe renge dönüşen, krem beyaz renkli küreye benzer 
çiçekler. Toprak isteği: V. opulus gibi.

Çalı Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00

plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Güçlü ve sade yaprak döken çalı. 10 cm genişliğe kadar gösterişli yassı uç tomurcuklarında 
toplanmış, beyaz, ilkbaharda çiçek açmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca sonbaharda yaprakların önce 
aldığı kırmızı-mor renk de güzeldir. Sade ve yetiştirmesi kolay, bordürler için mükemmel çeşit.

Çalı Clt.18 0,80/1,00   37,00

Viburnum opulus ‘Roseum’, çalı

Viburnum opulus, meyveler

Viburnum opulus ‘Roseum’, çiçekler
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

plicatum ‘Lanarth’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acfhl

◀ 3 m ▶

Kat kat şekilde, yatay olarak genişleyen dal sistemine sahip, geniş duruşlu, yaprak döken çalı. 6-10 
cm’lik, sonbaharda kırmızıya dönen koyu yeşil oval yapraklar. Mayıs- Haziran’da büyük yassı çiçekler 
(15-20 cm) halinde gruplanan beyaz çiçekler. Çok çiçeklenme özelliği.

Çalı Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/,125   37,00
 Clt.25 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
 Clt.55 1,75/2,00   125,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

plicatum ‘Mariesii’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Kat kat şekilde, yatay olarak genişleyen dal sistemine sahip, geniş duruşlu, yaprak döken çalı Mayıs-
Haziran’da çok sayıda, gösterişli, beyaz çiçekler.

Çalı Clt.10     19,00

plicatum tomentosum, Japon viburnumu

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Çin ve Japonya. Sık dallanan, geniş, yuvarlak formlu, yaprak döken çalı. Sivri, ovidial, 10 
cm.’e kadar uzun, üst yüzü açık yeşil, alt yüzü daha koyu renkli yapraklar; sonbaharda bulundukları 
ortamda oldukça ilgi çeken renk oyunları sergiler. Çünkü bir kısmı bordo, diğer kısmı morumsu 
kırmızı renklenir. Mayıs’tan Haziran’a geniş ve yassı çiçek kurullarıyla kaplanır. Sarı merkez 
çiçeklerin, daha büyük beyaz çiçeklerle çevrelendiği birleşik çiçekler. Geçirgen ve taze toprakları 
tercih eder.

Çalı Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Viburnum plicatum tomentosum, sonbaharda yapraklar

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, espalyer, Clt.45

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, çiçekler
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®

◀ 
2,5

-4
 m

 ▶ z5A 1 AB
abgh

◀ 2,5-4 m ▶

Yavaş büyüyen yaprağını döken çalı, yapısı kompakt. Yaprakları damarlı ve koyu yeşil, sonbaharda 
ise turuncu-kırmızıdır. İlkbaharda beyaz basık yapılı çiçekler açar, bu çiçekler ortada küçük fertil bir 
çiçeğin çevresinde steril ama daha gösterisşli çiçeklerden oluşur; çiçeklenmeden sonra önce kırmızı 
sonra siyaha dönüşen tohum kılıflarına sahip olurlar. Kültürel istekleri benzer türleri ile aynıdır.

Çalı Clt.10     19,00

plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5A 1 AB

acfhl
◀ 2 m ▶

Mayıs’tan Ekim’e kadar aralıksız süren, olağanüstü çiçeklenmeye sahip, neredeyse bodur görünümlü 
yaprak döken çalı. Kırmızı, yuvarlak meyvelerin izlediği, 8-10 cm genişliğinde, yassı ve beyaz 
çiçekler. Sonbaharda kırmızı renklenen koyu yeşil yapraklar.

Çalı Clt.10     19,00

x pragense

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z7A 3 AB

abfjl
◀ 2,50 m ▶

Çok dallı, dik duruşlu, herdem yeşil çalı. Parlak koyu yeşil, buruşuk, 8-10 cm uzunluğunda, eliptik 
yapraklar. Mayıs ayında, yuvarlak çiçekler halinde gruplanmış, açıkken beyaz, tomurcukken pembe 
renkli çiçekler. Kalkerli olanlar da dahil her tür toprakta yaşar.

Çalı Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

rhytidophyllum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 AB w
afhiklq

◀ 3-4 m ▶

Kökeni: Çin. Dik duruşlu, büyük ölçülere ulaşabilen, herdem yeşil güzel çalı. Alt kısımları tüylü ve 
gri, üst kısmı parlak, 3-6 cm eninde ve 8-12 cm boyunda geniş yapraklar. Mayıs ayında belirgin, 
görsel değeri olmayan, 15-18 cm çapında, sarımsı beyaz yassı şemsiyeler halinde, başta kırmızı, 
olgunlaşma döneminde siyah renkli meyvelerin takip ettiği çiçekler. Olgunlaşma çok yavaş geliştiği 
için bitkide aynı anda, birbirleriyle hoş bir kontrast yaratan iki farklı renkte meyveler görülür. Kireçli 
topraklar dahil her tür toprakta iyi yaşar.

Çalı Clt.30 1,25/1,50   57,00

Viburnum x pragense, çiçekler

Viburnum plicatum ‘Watanabe’, çalı, Clt.10

Viburnum rhytidophyllum, çiçekler
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

tinus ‘Eve Price’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z8A 1 ABC
acfhjkl

◀ 1,50-2 m ▶

Akdeniz havzası kökenli Viburnum tinus kültivarı. Çok kompakt, yoğun dal gelişimine sahip çalı. 
Koyu yeşil renkli, 5-8 cm. boyunda, apeksi keskin, geniş, herdem yeşil, mızrak biçimli, oval yapraklar. 
Kasım’dan itibaren Şubat ayına kadar kırmızı-pembe tomurcuklarla kaplıdır. Şubat sonu açan beyaz 
çiçekler, Nisan ayına kadar bitki üzerinde kalır. En fakir ve kurak topraklarda, en güneşli ve en 
gölgeli yerlerde bile yaşayabilir. Güneşte kompakt olarak büyür ve yaprakları görünmez kılacak 
kadar çok çiçeklenir. Gölgede ise çiçekleri biraz daha az sayıda olmakla birlikte daha uzun süre 
canlı renkli kalır.

Çalı Clt.3 0,40/0,60   6,80
 Clt.5 0,50/0,60   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   19,00
 Clt.15 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,00/1,25   65,00
 Clt.45 1,25/1,50   96,00
 Clt.55-70 1,50/1,75   125,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
Top formlu Clt.15     29,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     125,00
Mini gövde LV9     26,00
1/2 gövde Clt.10     30,00
 Clt.12     33,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     65,00
 Clt.45     100,00
 Clt.70     130,00
Yüksekten dallanan Clt.30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 140,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Yüksekten dallanan espalyer Clt.35     170,00
Portatif Çitler LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, çiçekler

Viburnum tinus ‘Eve Price’, mini gövde, LV9

Viburnum tinus 'Eve Price', çalı, Clt.5
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Viburnum
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
Viburnum tinus ‘Eve Price’ ile aynı duruş, aynı yaprak ve aynı gelişme özelliklerine sahiptir. Yoğun 
kırmızı renkli tomurcukları açtıklarında, pastel pembe çiçeklerin ortaya çıkması metamorforzu ile 
farklıdır.

Çalı Clt.18 0,80/1,00   36,00

tinus ‘Spirit’®
Viburnum tinus ‘Eve Price’ ile aynı duruş, aynı yaprak ve aynı gelişme özelliklerine sahiptir. Bu 
varyete de pembe çiçek açan, kırmızı tomurcuklar verir. Ayrıca, pembe renkli dalları ile dikkat çeker.

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.5 0,40/0,60   11,00
 Clt.7 0,40/0,60   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.55 1,25/1,50   96,00
Top formlu Clt.15     29,00
1/2 gövde Clt.18     55,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, yarım gövde, Clt.70

Viburnum tinus 'Lisarose' 'Loren', çiçekler

Viburnum tinus 'Spirit', çiçekler
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Vitex
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Vitex (Verbenaceae)

agnus-castus
◀ 

2-
3 m

 ▶ z7B 2 A uv
acfhilr

◀ 2-3 m ▶

Kökeni: Akdeniz Havzası, Orta Asya. Gür ve dik duruşlu yaprak döken çalı. Genç dallar tüylü, 
yapraklar birden fazla parçadan oluşmuş, aromatik ve kısa saplıdır. Ağustos ve Eylül’de kokulu, 
başak formlu lila çiçekler üretir. Kuru olanlarda daha iyi olmak kaydıyla, normal verimliliğe sahip 
her tür toprakta yetişir.

agnus-castus ‘Alba’
Bir önceki ile tamamen aynı sadece çiçekleri beyazdır.

agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
Türlerinden daha koyu yapraklı, yoğun ve kompakt duruş. Çiçekler deniz salyangozu mavisidir. 
Yapraklar ve çiçekler kokuludur ve çok sayıda kelebekleri, arıları ve diğer tozlayıcı böcekleri çeker.

agnus-castus ‘Latifolia’
V. agnus-castus ‘a göre daha güçlü olup, daha büyük yapraklara sahiptir. Çiçekler Vitex agnus-castus 
ile aynıdır.

agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK 
PINNACLE®)
Türüne göre daha az büyür ancak parazitlere ve hastalıklara karşı çok dirençlidir, kompakt ve 
düzenli bir duruşa sahiptir. Güzel,pembe çiçek dikenleri. Her tarafı kokulu, tozlayıcı tüm böcekler 
için çok iştah açıcıdır.

Vitex agnus-castus - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25    31,00
 Clt.35 1,25/1,50    60,00
 Clt.70 1,50/1,75    100,00

Vitex agnus-castus, çalı, Clt.10

Vitex agnus-castus ‘Alba’, çalı, Clt.10

Vitex agnus-castus 'Latifolia', çiçeklerVitex agnus-castus, çiçekler



594

Washingtonia

Washingtonia robusta, Clt.160

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Washingtonia (Palmae)

robusta

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z9 3 A
bfgr

◀ 3-5 m ▶

Kökeni: Meksika. Hızlı büyüyen, önce kızıl kahve, yaşlandıkça griye dönen renkte, sütun şeklinde, 
yüksek gövdeli; tepe kısmında yelpaze şeklinde parlak yeşil renkli,dikenli ve uzun yaprak üzerinde 
taşınan, 1 metre ve daha uzun yapraklardan oluşan geniş tepe tacı yapan palmiye. Tacın altında yer 
alan yaşlı yapraklar, solduktan sonra gövdeyi kaplayan bir örtü şekline aşağıya sarkar. Genellikle 
yazın krem beyaz renkli salkım çiçekler taşır, bunları siyah renkte meyveler izler. Özel bir toprak 
gerektirmez, ancak alkalin toprakları tercih eder. Kuraklığa ve denize dayanıklıdır.
          Toplam Yükseklik m.    Gövde Yüksekliği m.
 Clt.55 1,75/2,00   92,00
 Clt.160 2,50/3,00 1,80/2,00 350,00
 Clt.230   2,00/2,20 400,00
 Clt.230   2,20/2,40 440,00
Çok dallı Clt.70     150,00
 Clt.100     260,00

Weigela (Caprifoliaceae)

◀ 
1-

3 m
  ▶ z6A 3 AB v

afhilq
◀ 1-2 m ▶

Yetiştirme kolaylığı, yalınlık, güzel çiçeklenmesi özellikleri nedeniyle değer 
gören;kendi içinde toplamda sayıca az olmakla birlikte büyük çoğunluğu yaprak 
döken varyetelere sahip bitki türüdür. 5- 10 cm’lik sivri, oval yapraklarına 
karşılık en az bir ay kalıcılığı olan huni formlu çiçeklere sahiptir. Çiçekler Mayıs- 
Haziran’da dalların büyük bir bölümünü kaplayarak, ağırlık fazlası ile dalların 
sarkmasına sebep olur. Her tür toprakta ve konumda yetişirler.

‘Abel Carrière’
Orta güçte (yükseklik 1.20-1.50 m.). Büyük pembe çiçekler.

‘Black and White’®
Bodur varyete (yükseklik 0.30-0.40 m.), kırmızı yaprak ve beyaz çiçekli.

'Bristol Ruby'
Şarap kırmızısı çiçekler (yükseklik 2-3 m.).

florida ‘Alba’
Beyaz çiçekler (yükseklik 3-3.50 m.).

florida ‘Minor Black’®
Gelişimi sınırlı (yükseklik 1-1.50 m.), yaprakları ve çiçekleri kırmızı.

florida ‘Nana Variegata’
Yaprak kenarları, canlı krem rengi bordürlü. Pembemsi beyaz çiçekler (yükseklik 1.50-2 m.).

florida ‘Purpurea’
Mor yapraklar ve koyu pembe çiçekler (yükseklik 1.50 m.).

‘Newport Red’
Güçlü (yükseklik 2-3 m.), dik, koyu kırmızı çiçekler.

Weigela ‘Abel Carrière’, çiçekler

Weigela florida ‘Alba’, çiçekler
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Westringia
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Weigela - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     6,50

Westringia (Lamiaceae)

fruticosa (W. rosmariniformis)

◀ 
1,2

0-1
,50

 m 
▶

z10 2 A
afhilq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Kökeni: Avusturalya. Duruş ve yaprakları açısından biberiyeye benzeyen herdem yeşil çalı. 
İlkbaharda ve yazın beyaz çiçekler, gri yapraklar. Kumlu olanlar da dahil her tür toprağa adapte olur.

fruticosa ‘Wynyabbie Gem’
Önceki ile aynı, ancak lavanta mavisi çiçekler.

Westringia - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.3     7,00
 Clt.10     19,00
Top formlu Clt.30     58,00

Wisteria, Salkım (Fabaceae)
Yaklaşık on türden oluşan, yaprak döken güçlü tırmanıcı bitki. Asya kıyıları 
(Çin, Kore, Japonya), Orta ve Güney Amerika’daki nemli ormanlar kökenlidir. 
35 cm’e varan uzunlukta, oval-mızrak biçimli küçük yaprakçıklardan oluşmuş 
pennat yapraklar, neredeyse her zaman koyu yeşildir. Geç ilkbahar döneminde 
tomurcuklanan ve yaz döneminde oluşan kokulu, kelebek formlu, çok görkemli 
çiçek salkımları ile dikkat çekerler. Çiçekleri,tohum (zehirli) içeren uzun kılıflı 
meyveler izler. Çok kompakt veya durağan nem oranına sahip topraklar hariç 
her tür toğrağa uyum sağlar ve duvarları, şarampolleri, pergolaları, çok yüksek 
olanlar dahil eski ağaçların gövdelerini vb. süslemek için kullanılırlar. Çok düzgün 
olmayan bir taca sahip ancak çok güzel görünümlü,tek gövdeli ağaç olarak 
yetiştirilebilirler.

brachybotrys 'Golden King'
Büyük koyu mor çiçek salkımları.

brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
Salkımları kısa ve kompakt, çiçekleri saf beyaz.

brachybotrys 'Yokoama Fuji'
Çiçek salkımları büyük ve geniş,lila renkli. Çok kokulu.

Westringia fruticosa 'Wynyabbie Gem', top, Clt.30

Westringia fruticosa, çiçekler

Wisteria brach. ‘Shiro Kapitan Fuji’, yüksekten dallanan, Clt.90

Weigela (devam) 
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Wisteria

floribunda 'Eranthema'
Hoşkokulu açık mavi çiçek salkımları 60 cm’dir.

floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’)
Açık mor renkli çiçeklerin oluşturduğu uzun salkımlar. Az kokulu.

floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’)
Zarif bir pembe lila renginde çok uzun çiçek salkımları.

floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’)
50 cm ye kadar uzayan uzun şık eflatun mavi ve az kokulu salkımları olan güzel Mor Salkım.

floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’)
Uzun salkımlı çiçekleri şeftali pembesi.

frutescens 'Amethyst Fall'®
Orta boy çiçek salkımları, ametis moru çiçekler. Çok kokulu.

frutescens 'Longwood Purple'
Açık menekşe rengi, kokulu salkımlar.

'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
Orta kısmında yoğun açık mavi rengiyle hoş bir kontrast yaratan, açık mor renkli, 25-35 cm 
uzunluğunda çiçek salkımları.

sinensis (W. chinensis), Çin Türüzotu
Nisan ayının ikinci on günlük döneminden başlayarak yapraklanmadan, yani oldukça erken 
dönemden itibaren, diğer tüm türlerden neredeyse bir hafta kadar önce açan, morumsu lacivert, 
25-35 cm uzunluğunda, uzun salkım çiçekler.

Wisteria sinensis 'Alba', çiçekler

Wisteria floribunda ‘Rosea’, çiçekler

Wisteria frutescens ‘Amethyst Fall', çiçekler
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Wisteria
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’), Beyaz Türüzotu 
Wisteria sinensis gibi, ama saf beyaz çiçekli.

sinensis 'Blue Sapphire'
Uzun ve dökülen çiçek salkımları yoğun mavi renkte olup mor tonlara sahiptir.

sinensis 'Prolific'
Leylak rengi çiçek zengini salkımlar. Kokulu.

Wisteria varyetelerinin - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,75/2,00   23,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 4,00/4,50   55,00
 Clt.55 5,50/6,00   170,00
 LCI10     60,00
 LCI15     72,00
 LCI25     90,00
 LCI30     120,00
 LCI50     150,00
Mini gövde LV9     32,00
1/2 gövde Clt.18     62,00
 Clt.25     73,00
 Clt.70     210,00
 Clt.90     300,00
 Clt.110     350,00
Yüksekten dallanan Clt.55   10/12 185,00
 Clt.70   12/14 220,00
 Clt.90   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.230   20/25 500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
Yüksekten dallanan çatı form Clt.25     70,00
 Clt.45     125,00
 LJ165     320,00
Konik LV6     16,00
Espalyer Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Kemer LVQ40     160,00
 LVC60     290,00
 LJ125     900,00

Çeşitli Wisteria, yüksekten dallanan, Clt.110

Wisteria sinensis 'Alba', espalyer, LVQ18

Wisteria sinensis, yüksekten dallanan, Clt.70
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Wisteria

Wisteria brachybotrys 'Yokoama Fuji' üretimlerimiz, yarım gövde

Wisteria floribunda ‘Eranthema’, çiçek detayları
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Xanthorrhoea

Yucca elephantipes, Clt.45

Yucca filamentosa 'Color Guard', LV12

Xanthorrhoea johnsonii, Clt.450

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Xanthorrhoea (Xanthorrhoeaceae)

johnsonii
◀ 

1-
4 m

 ▶ z9 2 AB
bfgi

◀ 1-3 m ▶

Avustralya'ya özgü, heykelsi bir yapıya sahip muhteşem çok yıllık bitki. Kökten 90 cm uzunluğa 
kadar yayılan, oldukça sert, uçlarında bir çeşme gibi geriye düşen yoğun ince yaprak tutamları 
oluşturur. Yavaş yavaş, bir reçine ile bir arada tutulan eski yaprak kalıntılarından oluşan bir gövde 
geliştirir. Çiçekler, odunsu bir sap tarafından taşınan uzun bir çiçeklenme içinde toplanır, beyazdır 
ve nektar bakımından çok zengindir. Kuru ve iyi drene edilmiş topraklar ister, kuraklığı tolere eder. 
Ayrıca saksılarda iyi yaşar ve kaya bahçeleri için mükemmeldir.

 Clt.450  gövde 1,30/1,40 extra  4300,00

Yucca, Yukka (Agavaceae)

elephantipes (Y. guatemalensis)

◀ 
10

 m
 ▶ z9 3 A

afghrs
◀ 5-8 m ▶

Görsel değeri olan yukka, genellikle toprak seviyesinden gelişen, değişik boylardaki gövdeler 
üzerinde; tepede mızrak biçimli, 0.50-1 m boyunda ve 5-7 cm eninde parlak yeşil, sivri yaprakların 
oluşturduğu tepe tacı yapar. Yazın çan biçiminde, çok kokulu, dik başaklar şeklinde beyaz çiçekler.

 Clt.45 1,50/1,75   120,00
 LV30 1,25/1,50   60,00

filamentosa

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A
afghrs

◀ 0,80-1 m ▶

Kenarları kıvrık iplikçiklerle çevrili, 75 cm. uzunluğunda, kılıç biçimli yapraklarıyla formlanır. Yazın, 
2m.’ye kadar boylanabilen çiçek sapları üzerinde gelişen, krem beyazı renkli salkım çiçekler.

filamentosa ‘Bright Edge’
Filamentosa gibi, Kenarları okra rengi uzun ve dar yapraklar.

filamentosa ‘Color Guard’
Filamentosa gibi, ama kenarları canlı yeşil şeritli, geniş, sarı renkli yapraklar.

Yucca filamentosa, f. 'Bright Edge' ve f. 'Color Guard' - ölçü ve fiyatları:

 LV12     24,00
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Yucca

Yucca rostrata, Clt.20

Yucca gloriosa, Clt.15

Yucca gloriosa 'Variegata'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

gloriosa

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z7 3 A
afghrs

◀ 2-3 m ▶

Sivri ve keskin apeksli, yüreksi formlu, lacivertimsi yeşil renkte, 60 cm uzunluğunda, 5 cm 
genişliğinde mızrak yapraklar. Olgunlaştıkça alttaki yapraklar dökülmeye başlar. Neredeyse hep 
dallanarak daha geniş, pitoresk bir görünüm alır. Yazın ve sonbaharda, çan formlu beyaz renkli 
çiçekler.

 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00    45,00
 LV9     22,00

gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
Son derece doğal ve dekoratif çeşit. Sert, sivri, zarif bir şekilde kemerli yapraklardan oluşan 
yoğun yastıklar oluşturur, merkezde yeşil ve geniş kenarlı fildişi beyazı, bazen pembe tonları alır. 
90 cm uzunluğa kadar dik çiçek sapları tarafından taşınan muhteşem yaz çiçekleri; koyu pembe 
tomurcuklardan açılan çan şeklindeki beyaz çiçekler muhteşem iki tonlu bir etki yaratır.

 LV12     24,00

gloriosa ‘Variegata’
İlkbaharda pembe kenarlı, daha sonrasında sarı renkli kılıç formunda yapraklar. Yazın uzun beyaz 
çiçek salkımları.

 Clt.10     23,00
 Clt.20     45,00
 LV12     24,00

linearis

◀ 
3 m

 ▶ z8A 1 A
fgh

◀ 1,50 m ▶

Çok güzel az bulunan bir Yucca türüdür. Merkezden yayılan ve böylelikle bitkiye dairesel bir form 
veren çok sayıda ince de mavi yapraklara sahiptir. At yaprakları çok geç ölür ve bitkiden öldüğünde 
de ayrılmazlar, bitkinin gövdesi sarılarak çadıra benzer bir hal alırlar. Susuzluğu ve sıcağı iyi tolere 
ederken don eğer bitkinin merkezine bağırsa ölürler ortasından yeni sürgünler çıkarırlar.

 LV9     35,00
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Zelkova

Yucca rostrata, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

rostrata

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 1 A

afghrs
◀ 1-2 m ▶

Meksika kökenli, ağaca benzeyen gerçekten çok nadir bulunan yukkadır. Sarı renkli, kenarları mavi 
renkli ve hafif tırtıklı, orta bölümlerinde çok az miktarda genişleyen, lineer, dayanıklı, 42-60 cm x 
12-17 cm ebatlarında yapraklar. Beyazımsı renkte çok şık gövde. 30-70 cm’lik çiçek sapı üzerinde 
taşınan, yazın ve sonbaharda, çan şeklinde beyaz çiçekler.

 Clt.10-LV9     39,00
 Clt.20     50,00
 Clt.25 0,60/0,80   70,00
 Clt.35 0,80/1,00 gövde m 0,20/0,30 280,00
 Clt.35 1,00/1,20 gövde m 0,40/0,50 385,00
 Clt.45 1,25/1,50 gövde m 0,50/0,60 430,00
 Clt.55 1,50/1,75 gövde m 0,60/0,70 660,00

Zelkova (Ulmaceae)

serrata, Japon Zelkovası

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 8-12 m ▶

Kökeni: Çin, Kore, Japonya. Geniş, seyrek, küre şeklinde, yelpaze formundaki tacı çekici özelliğe 
sahip yaprak döken ağaç. Sonbaharda portakal kırmızısı ve bronz renk alan uzun-oval açık yeşil 
yapraklar. Nisan ve Mayıs’ta gelişen yeşil renkli çiçekleri, küçük, damarlı meyveler takip eder. Killi, 
nemli, verimli toprak ister. Büyük park ve bahçeler için uygundur.

Yüksekten dallanan Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 170,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.525   40/45 750,00

serrata ‘Green Vase’

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 15 m ▶

Kökeni: ABD. Öncekinden daha hızlı gelişimi ve daha dik duruşu, daha dar oluşu ile fark yaratır. 
Bulvarlar için ideal.

Yüksekten dallanan Clt.130   18/20 240,00
 Clt.150-180   20/25 280,00
 Clt.300   35/40 550,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Zelkova serrata ‘Green Vase’, abidevi ağaç

Zelkova serrata, yüksekten dallanan, Clt.110

Yucca (devam) 
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Ziziphus
Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €

Ziziphus, Hünnap (Rhamnaceae)

zizyphus (Z. jujuba)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z8 2 AB w

agipq
◀ 2-4 m ▶

Kökeni: Asya. Genellikle kavisli olan dikenli esnek dalları ile yaprak döken küçük ağaç veya büyük 
çalı. Oval, mızrak biçimli veya eliptik, yoğun yeşil, çok parlak 3 ila 6 cm uzunluğunda uzun yapraklar. 
Çok dikkat çekici olmayan küçük sarı çiçekler. Meyveler: Oval, yazın olgunlaştıklarında parlak ve 
koyu kahverengi, 2.5 cm’e varan uzunluklarda. Vitamin açısından zengin, çok tatlı, yenilebilir. Daha 
yavaş büyümesine, garip ve pitoresk görünümler almasına sebep olan; en yoksul ve taşlı olanlar 
dahil her tür toprakta yetişir. Oldukça uzun kuraklık dönemlerine dayanıklıdır.

Alttan dallı Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   85,00
1/2 gövde Clt.35     73,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.230   25/30 430,00
Yüksekten dallanan Clt.110   18/20 250,00
 Clt.110   20/25 300,00

jujuba ‘Lang’
Çok büyük meyveler veren, Çin kökenli varyete.

Alttan dallı Clt.90 3,00/3,50   150,00
1/2 gövde Clt.70     210,00

ABİDEVİ AĞAÇLAR: TALEP ÜZERİNE FİYAT VE BİLGİ VERİLİR

Ziziphus zizyphus, , Clt.25

Ziziphus zizyphus, meyveler

Ziziphus zizyphus, yapraklarZiziphus zizyphus, abidevi ağaç
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Carica papaya

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

 → Acca sellowiana (Feijoa) = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Actinidia = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Arbutus unedo = Genel ürün yelpazesine göz atın

Carica papaya

papaya, Meyve veren Papaya 

Ortaboylu ve gövdesi az odunumsu hassas bir ağaçtır. Rengi mordan yeşile geçis yapan uzun 
meyvesi dikkat çekici büyüklüğe ulaşır.

1/2 gövde Clt.15     50,00

 → Castanea sativa = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Citrus = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Corylus avellana = Genel ürün yelpazesine göz atın

saksılı
Meyve ağaçları 
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Crataegus azarolus

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

Crataegus azarolus, Aliç Ağaçları

'D'Italia a frutto rosso' Kokulu ve sarı meyve özlü, kırmızı meyveler. Ağustos-Eylül.
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00

Cydonia oblonga, Ayva Ağaçları
5-8 m. boya ulaşabilen, geniş tepe tacı yapan yaprak döken ağaç. Üst kısmı 
koyu yeşil, alt kısmı gri renkli ve sonbaharda yoğun sarıya dönen yapraklar; 
çanak formlu,5 cm. genişliğinde, geç ilkbaharda açan pembe ya da beyaz renkli 
çiçekler; uzun süre bitki üzerinde kalarak bitkiye renk veren büyük meyveler 
sayesinde süs bitkisi olarak da fazlaca talep görür. Çok uzun zamandır Akdeniz 
Bölgesi’nde yetiştirilmektedir ve Yunanlılar tarafından aşkın sembolü olarak 
betimlenmektedir. Meyveleri, eski zamanlardan beri kokulu ayva reçeli, jelatin, 
marmelat yapımı için kullanılmaktadır. Kalkerli topraklar haricinde, her tür 
toprağa adapte olabilir, tan güneşli alanları tercih ederler. Budama bakımı 
ihtiyacı yoktur.

'Champion' Yaklaşık 500 gr. ağırığında, tüylü kabuklu, gelişkin meyve. Ekim-kasım aylarında 
olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10)

'Del Portogallo' Nisan-Mayıs’ta açık pembe güzel çiçekler. Kokulu, büyük sarı çiçekler. Kasım 
ortası. (Tüm ölçüler)

'Di Vranja' Uzun ve büyük meyveler. (Tüm ölçüler)

Cydonia oblonga - ölçü ve fiyatları

1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Diospyros kaki = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Eriobotrya japonica = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Ficus carica = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Juglans regia = Genel ürün yelpazesine göz atın

Malus domestica, Elma Ağaçları
Meyve veren elmaların yetiştirilmesi, normal verimli, killi-silisli ve silisli-kalkerli 
topraklarda mümkündür ve iyi sonuç alınır. Çok kuru ve aşırı kalkerli topraklarda 
yetiştirilmeleri tavsiye edilmez. Tam güneş alanları tercih eder. Tozlaşma: en 
yüksek verimli varyetelerin dikim alanında varlığı, diğer varyetelerin veriminin 
artmasında avantaj sağlar. Bu durumda, her varyetenin en iyi tozlaşma sağladığı 
varyeteleri de yanında belirtiyoruz. (Çok yaygın bir elma varyetesi olan ve 408. 
sayfada tanımlanan ‘Everest’, meyve veren tüm elma ağaçlarının tozlaşma 
çiftidir).

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir. 

'Amboise'® Lezzet olarak da 'Granny Smith' i andıran yeşil meyve. Eylül ortası. (Clt.70, Clt.110)

'Annurca' Yuvarlak, kırmızı renkli, orta boy meyveler. Meyve özü lezzetli ve sodalı. (Clt.6, Clt.70)

‘Champion’ ayva

‘Del Portogallo’ ayvaları

'Boskoop Rouge' elması
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Meyve ağaçları

'Belchard'® Parlak sarı üzeri, pembemsi lekeli; orta boy meyveler. Meyve özü sulu ve asidik. 
Ekim’in ilk on gününden itibaren olgunlaşmaya başlar. (Clt.6, Clt.10)

'Boskoop Rouge' (Bella di Boskoop) Büyük, yuvarlak, kırmızı. Kokulu, lezzetli meyve özlü. 
Aralık-Şubat. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Cherverny'® Turuncu-sarı meyve. Çok verimli. Eylül Ekim.(Clt.70, Clt.110)

'Chinon'® Mor yansımaları ile pembeden kırmızıya parlak renkli meyveler, mükemmel lezzet. 
Eylül sonu, Ekim başı.(Clt.70, Clt.110)

'Cox's Orange' Çok güçlü ve çok verimli ağaç. Meyve: orta boyda, sarı-pembe baz üzerine kırmızı 
çizgili kabuk, lezzetli,sulu,kokulu. Recolte: 10-25 Ekim. Tozlaşma varyetesi: Reine des Reinettes. 
(Clt.10)

'Elstar' Orta boyda, sarı çizgili kırmızı. Sulu, ekşimsi, çok lezzetli meyve özü. Eylül-Ekim. (Clt.10, 
Clt.35, Clt.70)

'Florina' Orta boy ve yuvarlak formlu meyvelerin kabuğu, pembemsi sarı renkli. Meyve özü çok 
kıvamlı ve tatlı. Pas hastalığına dayanıklı. Eylül sonunda olgunlaşır. (Clt.6, Clt.70)

'Fuji' Çok güçlü, yukarı doğru kıvrılan, geniş ağaç. Meyve orta-büyük, sarı-turuncu üzeri kırmızı 
hareli; meyve özü sodalı, az asidik, lezzetli, tatlı ve gevrek. Ekim ortası olgunlaşır. Tozlaşma 
varyetesi. 'Golden Delicious', 'Granny Smith'. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Gala' Kırmızı çizgili, orta boy meyveler. Tatlı, sodalı meyve özü. Ağustos-Eylül. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Golden Delicious' Büyük, hafif konik, altın sarısı. Kokulu ve sulu meyve özü. Ekim-Şubat. (Tüm 
ölçüler)

'Goldrush' Geç olgunlaşan meyve. Mükemmel meyve tadı. Yeşil kabuğu kırmızı 
tonlamalarda iken stoklama döneminde sararır. (Clt.6)

'Granny Smith' Büyük, yuvarlak, parlak yeşil. Ekşimsi, kokulu meyve özü. Kasım-Nisan. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.180)

'Idared' Orta boy meyve tepesi kesik koni formlu, kabuk yoğun kırmızı üzeri yeşil çizikli. Beyaz 
renkli meyve özü asidik ve sodalı. Eylül sonundan itibaren olgunlaşır. (Clt.6)

'Melrose' Güçlü ve çok verimlidir. Orta ya büyük boy , kırmızı meyve; meyve özü sulu ve asidik. 
Olgunluk: Ekim-Kasım. (Clt.6, Clt.10)

'Regina delle Renette' Orta boyda, yuvarklak, kırmızı çizgili sarıturuncu. Kokulu ve sulu meyve 
özü. Aralık-Şubat. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Blanche du Canada’ (‘Canada Blanc’) Güçlü, verimli,daha çok serin iklimler 
için uyggun ağaç. Meyve: büyük, yassı-yuvarlak, biraz şekilsiz; biraz kırışık, sarı üzeri toprak rengi 
lekeli kabuk; meyve özü sulu, kokulu, yumuşak. Rekolte: 1-10 Ekim. Tozlaşma varyetesi: 'Golden 
Delicious', 'Reine des Reinettes'. (Clt.10, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Grise du Canada’ (‘Canada Gris’) Orta derecede güçlü, çok verimli ağaç. Meyve: 
çok büyük, biraz yassı, yarık kabuğu ile çok karakteristik; meyve özü sarımtrak, tatlı, asidik, tadı 
oldukça karakteristik ve aromatik. Rekolte: 1-10 Ekim. Tozlaşma varyetesi: 'Golden Delicious', 
'Granny Smith', 'Reine des Reinettes'. (Clt.35, Clt.70)

'Starking' Büyük, uzatılmış, parlak morumsu kırmızı. Lezzetli meyve özü. Ocak-Mart. (Clt.6, 
Clt.15,Clt.35, Clt.70)

'Stayman Red' Konik-yuvarlak formlu, büyük meyve. Kabuk kırmızı renkli; meyve özü krem rengi, 
çok tatlı ve hafif asidik. Ekim ayında olgunlaşır. (Clt. 10)

‘Idared’ elması

‘Granny Smith’ elması

‘Cox’s Orange’ elması

‘Golden Delicious’ elması

Malus domestica (devam) 
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

Malus domestica - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.290   35/40 450,00

Malus Ballerina®
Çok şık, orijinal bir şekilde gelişen ve bahçelerde kullanım açısından da ilginç 
bir çeşit. Azami 30 cm genişliğe ulaşan tür, dik duruşlu, dolgun ve sütunsudur. 
Birkaç yılda 2-2,50 metrelik yüksekliğe ulaşıyorlar.Birbirinden 60 cm mesafe ile 
dikilebilirler. Çok üretken olup budama gerektirmezler. Sonbaharda olgunlaşırlar.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

'Bolero'® Büyük, kırmızı hareli yeşil renkte meyve; sodalı, tatlı meyve özü. (Clt.10, Clt.110)

'Maypole'® Orta büyükte, kırmızı meyve; kırmızımsı, sodalı tatlı meyve özü. (Clt.10)

'Polka'® Büyük, kırmızı hareli sarı renkte meyve; sodalı, tatlı meyve özü. (Clt.10, Clt.110)

'Waltz'® Dış mekan süs bitkisi elma, gelişimi kolon şeklindedir. Yeşil yapraklı, pembemsi beyaz 
çiçeklere sahip ve meyvesi orta boyda olup meyve kabuğu pembe ve meyve özü ise katı ve 
ekşimsidir. (Clt.10)

Malus Ballerina - ölçü ve fiyatları:

Alttan dallı Clt.6    22,50
 Clt.15 1,25/1,50   40,00
 Clt.70 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   230,00
1/2 gövde Clt.35     77,00

 → Mangifera indica = Genel ürün yelpazesine göz atın

Mespilus germanica, Muşmula Ağaçları

'A frutto grosso', (‘Büyük meyveli’) Güzel çiçeklenme, güzel yapraklar. Çok büyük meyve. Ekim- 
Kasım.
1/2 gövde Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Morus alba = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Morus nigra = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Olea europaea = Genel ürün yelpazesine göz atın
 → Opuntia ficus indica = Genel ürün yelpazesine göz atın

Ballerina ‘Polka’ elması

‘A frutto grosso’ muşmula

Ballerina 'Waltz' elması

Ballerina ‘Maypole’ elması

Malus domestica (devam) 
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Meyve ağaçları

Prunus armeniaca, Kayısı Ağaçları
Kayısı Kuzey ‚in kökenli bir bitki olup, Romalılar zamanında Yunanistan ve 
Ermenistan’dan İtalya’ya ithal edilmiştir. Rustiktir, seçici değildir. Zayıf, sıcak, 
kalkerli ve geçirgen topraklarda iyi gelişir. Erken çiçeklenme özelliğinden dolayı 
geç donlardan zarar görebilir. Rüzgardan uzak, korunaklı yerlere dikilmesi tavsiye 
edilir. İlkbahar gelmeden, kış sonunda yapılacak olan form dengesi amaçlı hafif 
budamaya ihtiya duyar.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

'Antonio Errani' Orta-büyük boy meyveler. Meyve kabuğu turuncu üzeri kısmen kırmızı lekeli. 
Meyve özü aromatik ve tatlı. Hazıran sonunda olgunlaşır.(Clt.6)

'Aurora' Mükemmel kalitede aromatik meyve özlü orta boy portakal kabuklu ve sert posalı meyve. 
Çok erken gelişmiştir ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. (Clt.6, Clt.10)

'Bella d'Imola' Orta-büyük meyve. Sarı üzeri yer yer kırmızı lekeli kabuk. Meyve özüz hafif asidik. 
Mayıs sonu olgunlaşır. (Clt.6)

'Bergeron' İri, eliptik, kırmızı-turuncu. Sulu ve aromatik meyve özü. Temmuz-Ağustos. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Bulida' Büyük, sarı-turuncu. Lezzetli, kokulu meyve özü. Temmuz başı. (Clt.35, Clt.70)

'Cremonini' Orta –büyük boyutta, oval, canlı sarı. Kompakt, ekşimsi meyve özü. Haziran sonu. 
(Clt.6, Clt.110, Clt.130)

'Luizet' Çok büyük, kırmızı turuncu. Sodalı, kokulu meyve özü. Temmuz sonu. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, 
Clt.110, Clt.130)

'Paviot' Çok büyük, kırmızı turuncu. İnce, tatlı, aromatik, eriyen meyve özü. Ağustos ortası. (Clt.10, 
Clt.15)

‘Pêche de Nancy’ İri, küresel formlu, sarı ve kızıl renkli. Muskat tadında, lezzetli meyve özü. 
Temmuz-Ağustos. (Clt.15)

'Pisana' Uzunlamasına yuvarlak formlu, büyük meyveler. Canlı sarı renkli, kısmen kırmızı lekeli 
kabuk. Sodalı ve kısmen asidik meyve özü. Temmuz ortasında olgunlaşır. (Clt.6)

'Polonais' Meyve: iri, sarı üzeri kırmızı lekeli,; meyve özü lezzetli ve sulu; işlemeye dayanıklı. 
Olgunluk dönemi: Temmuz’un ikinci yarısı. (Clt.6, Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Reale d'Imola' Çok büyük, sarı. Lezzetli, gazlı, kokulu. Tatlı çekirdekli. Temmuz başı. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.110, Clt.130)

'Rouge de Roussillon' Meyve: oldukça iri, genişliğinden ziyade uzun, altın sarısı üzerine kırmızı 
lekeli; meyve özü çekirdeğe yarı yapışık, lezzetli, sulu, kokulu. Olgunluk dönemi: Haziran sonu- 
Temmuz’un ilk yarısı. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'San Castrese' Yuvarlak formlu, orta boy meyve. Yoğun sarı renkli kabuk, turuncu lekeli. Kıvamlı 
meyve özü, asidik tatlı. Temmuz başında olgunlaşır. (Clt.10, Clt.110, Clt.130)

'Sungiant' Eliptik formlu, büyük meyveler. Yoğun turuncu renkli kabuk, meyve özü asidik ve 
sodalı. Haziran sonu olgunlaşır. (Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130, Clt.180)

'Tyrinthos' Meyve, orta boylu, turuncu hareli sarı renkli. Haziran sonu. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Ungarische Beste' Büyük, yuvarlak meyve, parlak sarı kabuklu, güneşe maruz kalan kısım 
kırmızı. Mükemmel ince ve asit aroması. Geç çıkar. (Clt.6, Clt.15)

'Vitillo' Büyük, eliptik formlu meyveler. Kırmızı hareli, yoğun sarı renkli kabuk. Meyve özü hafif 
asidik ve çok lezzetli. Haziran sonu olgunlaşır. (Clt.6)

‘Bergeron’ kayısılar

‘Polonais’ kayısılar

'Luizet' kayısılar

'Tyrinthos' kayısılar
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Ciliegie ‘Lapins’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

Prunus armeniaca - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.180   30/35 360,00

Prunus avium, Kiraz Ağaçları
Kiraz (aşılı) toplanır toplanmaz yenecek meyveler üreten yaprak döken ağaçlardır. 
Bakım ve yetiştirilme koşullarına, varyeteye göre gelişme potansiyelleri 
değiştiğinden net bir ölçü verebilmek mümkün değildir. Türün büyük bir kısmı 
hızlı şekilde heybetli ağaç boyutlarına ulaşır. Boyun kısmından tepeye kadar 
dik duruşlu, karakteristik parlak ve kestane rengi kabuk çizgisel olarak soyulur; 
15 cm.’e kadar uzayabilen yeşil yapraklar dişli ve ovaldir , sonbaharda sarıdan 
turuncuya doğru renklenme gösterir. Olağanüstü derecede güzel, sayısız 
buketler oluşturan yalınkat çiçekler, Nisan ayında yapraklanmadan önce açarlar. 
Sert çekirdekli meyveler bronz rengi alır almaz tüketilmeye hazırdır. Meyveler 
olgunlaştığında toplanmalıdır çünkü toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam 
edemez. Taze tüketilmesinin yanında endüstriyel olarak da saklanabilir. 
Yetiştirme: Kiraz, Avrupa’da sıcak iklim olsun soğuk iklim olsun hemen her yere 
uyum sağlayabilir. Genellikle killi topraklarda iyi yetiştiği söylense de, kısmen 
gevşek, hatta killi olan iyi drenaj koşulları sağlayan her tür toprakta yetişebilir. 
Tam güneşli, özellikle düzenli şekilde çok yağış alan bölgelerde korunaklı 
alanları tercih eder.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

'Bigarreau Burlat' Çok büyük, parlak kırmızı. Gazlı, sulu meyve özü. Haziran başı. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.230)

'Bigarreau Coeur de Pigeon' Canlı sarı meyve, sert meyve özü. Haziran sonu. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Bigarreau Hedelfingen' ('Géant d'Hedelfingen') Orta, siyahımsı. Sertimsi, sodalı, krokan, 
kokulu. Haziran sonu. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Bigarreau Kordia' Orta-iri boyutta, yüreksi formlu, koyu kırmızı. Sulu meyve özü. Haziran ortası. 
(Clt.6, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Bigarreau Moreau' Kısmen güçlü verimli ağaç. Meyve: ufak (6,5gr), yürek formlu, koyu kırmızı; 
meyve özü koyu kırmızı, çok kıvamlı, tatlı ve sulu. Olgunluk dönemi: 22-30 Mayıs. ‘Lapin’ ve ‘Van’ ile 
tozlaşır. (Clt.6, Clt.15, Clt.70)

'Bigarreau Napoleone' Büyük, sarı turuncu. Beyaz, kompakt, tatlı, az asitli meyve özü. Haziran 
sonu. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Bigarreau Summit' Yuvarlak formlu, orta boy meyve. Meyve kabuğu kırmızı renkli, meyve özü 
orta kıvamlı ve çok etli. Haziran ortası olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘Bigarreau Napoleone’ kirazları

'Bigarreau Burlat' kirazları

‘Bigarreau Moreau’ kirazları

Prunus armeniaca (devam) 

‘Grace Star’ kirazları
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Ciliegie ‘Van’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

'Black Star' İri meyveli, kalp şeklinde, koyu kırmızı renkli, sert ve kıvamlı meyve özü. 
Otofertil. Haziran ayının ilk on günü olgunlaşma. (Clt.6)

'Columnare Sofia'® Sütun formlu gelişim gösteren tür. Büyük, parlak kırmızı meyve ve 
sert meyve özü. Yüksek üretkenliğe sahip . Mayıs ayının son on gününde olgunlaşma. (Clt.15)

'Durona di Vignola' Çok büyük, parlak kırmızı. Gazlı, kompakt meyve özü. Haziran’ın ilk on günü. 
(Clt.6, Clt.15, Clt.130)

'Ferrovia' Orta, canlı kırmızı. Gazlı ve sulu meyve özü. Haziran ortası. (Clt.6, Clt.130)

'Frisco' Yüksek verime sahip çok erken meyve olgunlaşması. Büyük kalibreli meyve, yoğun 
ve tatlı kıvamın mğkemmel organoleptik özelliklerine sahip. Mayısın 2. on gününde olgunşalma. 
(Clt.70)

'Grace Star' (P. a. 'New Star') Parlak kırmızı renkli, yüksek boyutlu meyve. Polpa orta 
kıvamda ve kaliteli. Otofertil. Haziranın ilk on gğnğnde olgunlaşır. (Clt.6)

'Griotte De Montmorency' Küçük, yuvarlak, kırmızımsı çok asidik meyve özü. Haziran ortası. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.35)

'Lapins' Orta küçük boyutta, koyu kırmızı. Tatlı meyve özü. Temmuz. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.110)

'Mora di Cazzano' Yürek formlu, orta boy meyve. Yoğun kırmızı renkli meyve kabuğu. Meyve özü 
orta kıvamlı ve sulu. Haziran ortası olgunlaşır. (Clt. 130, Clt.230)

'Rainier' Yarı bodur kiraz. Üzerinde pembe tonlamaları olan sarı, alışılmadık renklerinden dolayı 
kuşların dikkatinni çeker. Meyvesi gevrek, iyi bir kıvama sahip ve oldukça lezzetlidir. (Clt.6)

'Regina' Yürek formlu, büyük meyve. Kabuk yoğun kırmızı renkli, meyve özü oldukça kıvamlı ve 
sulu. Haziran sonunda olgunlaşır. (Clt.6, Clt.130, Clt.180)

'Reverchon' Meyvesi büyük boyda, meyve özü gevrek ve sert; meyve kabuğu koyu kırmızıdır. 
Haziran sonu temmuz başı olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Skeena'® Kolon şeklinde gelişim gösteren tür. Orta büyüklüklerde, küresel ve koyu kırmızı 
meyveye sahip. Peyve polpası yoğun kıvamlı kaliteli bir tada sahiptir. Otofertil. (Clt.15)

'Stella' Yuvarlak formlu, büyük meyve. Morumsu kırmızı kabuk rengi. Meyve özü oldukça kıvamlı 
ve sulu. Temmuz başında olgunlaşır. (Clt.6)

'Sunburst' Yuvarlak formlu, büyük meyveler. Yoğun kırmızı renkli kabuk, meyve özü kıvamlı ve 
oldukça sulu. Otofertildir. Haziran başında olgunlaşır. (Clt.6, Clt.35, Clt.70, Clt.230)

'Sweet Heart'® Orta boy meyve yürek formlu. Şarap kırmızısı renkli kabuk. Kırmızı meyve özü 
oldukça kıvamlı ve lezzetli. Otofertildir. Temmuz başında olgunlaşır. (Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Van' Orta-iri boyutta, koyu kırmızı. Gazlı, krokan meyve özü. Temmzu başı. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.70)

Prunus avium - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   14/16 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.130   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.230   35/40 450,00

Korunmuş varyeteler + 5%

‘Lapins’ kirazları

‘Sunburst’ kirazları

‘Van’ kirazları

‘Durona di Vignola’ kirazları

Prunus avium (devam) 



610

Meyve ağaçları

Prunus domestica, Erik Ağaçları
Erik, çok nadiren 6-7 m. boya ulaşabilir ve genellikle ağaççık formunda kalır. 
Rustiktir, Fransa ve İtalya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde yetişebileceği 
gibi farklı iklim koşullarına adaptasyon sağlar. Toprak konusunda özel isteği 
olmamakla birlikte, kuru, ağır, kalkerli topraklarda da yetişebilir. Toprakta durgun 
nem koşullarını istemez. Sadece form budaması ya da büyümeyi sınırlayıcı budama 
bakımına ihtiyaç duyarlar. Hastalıklara karşı fazlasıyla dirençli olduklarından 
fitosanitarik bakıma ihtiyaç duymazlar. Bazı varyeteleri otofertildir, otosteril olan 
diğer varyeteler tozlaşmak için başka bireye ihtiyaç duyar.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir. 

'Angeleno'® Meyveleri büyük, kabuğu mor-siyahımsı,meyve özü sarı ve katıdır. Eylül ortasında 
olgunlaşır. (Clt.6)

'Black Amber' Daire formlu, orta-büyük meyveler. Mor renkli kabuk. Meyve özü sarı, sulu ve 
sodalı. Temmuz ortasında olgunlaşır. (Clt.6)

x dasycarpa Myrobalan erik ve kayısı arasında melez. Orta boy meyveler, kayısı gibi kadifemsi ve 
erik sululuğuna sahiptir. Turuncu-mor kabuklu, kırmızı-turuncu polpa. Haziran sonunda olgunlaşma. 
(Clt.6)

'Formosa' Yuvarlak formlu, büyük meyveler. Sarı renkli meyve kabuğu yer yer mor lekeli. Meyve 
özü sarı renkli ve hoş kokulu. Temmuz sonu olgunlaşır. (Clt.6)

'Fortune' Küre formlu, büyük meyveler. Kırmızı ve parlak meyve kabuğu. Meyve özü sarı renkli ve 
orta derecede sulu. Ağustos ortasında olgunlaşır. (Clt.6, Clt.70)

'Goccia d'Oro' Küre formlu, orta boy meyveler. Yeşilimsi sarı kabuk rengi. Meyve özü kehribar 
sarısı, orta kıvamlı ve oldukça sulu. Temmuz başında olgunlaşır. (Clt.6, Clt.70)

'Grossa di Felisio' Uzun formlu, büyük meyveler. Mor renkli kabuk. Meyve özü yeşilimsi sarı, 
oldukça kıvamlı ve sulu. Ağustos sonunda olgunlaşır. (Clt.6)

'Italia' Avrupa’nın antik erik ağacı türü. Koyu mor kabuklu, sıkı ve kompakt polpalı, orta boy 
meyve. Yüksek hastalık direnci. Eylül ayının ilk on gününde olgunlaşma. (Clt.6)

'Mirabelle de Nancy' Küçük yuvarlak, altın sarısı ve morumsu kırmızı renkli küçük meyveler. 
Ağustos. (Tüm ölçüler)

'President' Elipitik formlu, büyük meyveler. Morumsu kabuk rengi. Meyve özü sarı renkli, sulu, 
sodalı ve aromatik. Ağustos başında olgunlaşır. (Clt.6, Clt.70, Clt.110)

'Quetsche d'Alsace' Orta boyutta, oval, erguvani morumsu meyveler. Gazlı, sulu meyve özü. 
Eylül başı. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Reine Claude de Bavay' Büyük, yuvarlak, yeşilimsi sarı. Sulu, kokulu meyve özü. Eylül. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Dorée' Otantik tür. Meyvesi orta-küçük boyda, sarı kabuklu ve meyve özü sert ve 
mükkemmmel bir lezzete sahiptir. Ağustos başında olgunlaşır. (Tüm ölçüler)

'Reine Claude d'Oullins' Büyük, olgunluk döneminde sarı. Açık sarı, yumuşak, tatlı, ekşimsi 
meyve özü. Temmuz-ağustos. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Violette' Küre formlu, orta boy meyveler. Mor renkli meyve kabuğu. Sarı renkli 
meyve özü, sulu, sodalı ve aromatik. Ağustos başında olgunlaşır. (Tüm ölçüler)

'Santa Rosa' Büyük, koyu kırmızı, üzeri hafif tozlu. Pembemsi, kokulu meyve özü. Temmuz ortası. 
(Clt.6)

'Stanley' Oval, lacivertimsi kırmızı, üzeri hafif tozlu. Sarımsı-yeşil, baharatlı meyve özü. Eylül başı. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Victoria' Avrupa erik ağacı. Yüksek dayanıklılığa sahip, meyve orta-büyük boy, dikdörtgen şekilli, 
mavimsi kabuklu ve turuncu polpalı. Ağustos ayının 2. on gününde olgunlaşma. (Clt.6)

‘Goccia d’Oro’ erikleri

‘Mirabelle de Nancy’ erikleri

'Quetsche d'Alsace' erikleri

'Formosa' erikleri
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

Prunus domestica - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70-90   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00

Prunus dulcis (P. amygdalus) Badem Ağaçları
Kökeni Ön Asya olan, karakteristik özellikleri Akdeniz bölgesinden gelen (Güney 
ya da güneybat baksna doğru konumlandrlmalar halinde Kuzey bölgelerde 
de yetiştirilebilir), yaprak döken ağaç. Çiçeklenme karakteristiği ile ünlüdür. 
Beyaz ya da açk pembe renkli 5 petal yaprak, tüysü stamenlerle çevrilmiştir; kş 
sonunda patlayan tomurcuklar ilkbaharn habercisidir. Bademin bu özel durumu, 
çiçeklerin ve meyvelerin geç donlardan zarar görmesine sebep olur. Yetiştirme: 
toprağn derin olmas dşnda fazla istekleri olmadğ gibi, zayf, taşl, kuru topraklara 
uyum sağlayabilirler. NOT: Tozlaşma: ‘Genco’, ‘Supernova’ varyeteleri otofertildir. 
Tozlaşma için kullanılan diğer varyeteler, aynı yere 2 varyete dikildiği takdirde 
aynı zamanda çiçeklenirler. Olgunluk dönemi: erken = Ağustos sonu, Eylül başı; 
orta= Eylül’ünj ikinci yarısı; geç = Ekim ayının ilk yarısı.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

'All in one'® Genç yaştan itibaren meyve veren otofertil çeşittir. Güzel pembemsi beyaz renkte 
geç çiçeklenme. Yumuşak kabuklu büyük meyve. Ağustos sonu-Eylül başı. (Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Ferraduel'® Kabuğu çok sert, erken olgunluk dönemi. (Clt.6, Clt.15, Clt.35,Clt.70, Clt.90)

'Ferragnes'® Kabuğu yarı-sert, orta olgunluk dönemi. (Clt.15, Clt.35)

'Genco' Otofertil varyetedir. Geç olgunluk dönemi. (Clt.15)

'Marcona' Sert kabukludur. Geç olgunluk dönemi. (Clt.15)

'Santa Caterina' Orta-büyük formlu, yumuşak kabuklu. Meyve özü tatlı. Uzun zaman 
saklanabilirlik. (Clt.70)

'Supernova' Yarı-sert kabuklu, büyük meyve. Otofertil varyete. (Clt.6, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Texas' Yumuşak kabukludur. Geç olgunluk dönemi. (Clt.6, Clt. 15, Clt.35)

'Tuono' Yarı sert kabuklu, erken olgunlaşma, yüksek verime sahip, otofertil. Orta büyüklükte uzun, 
eliptik meyve. (Clt.35)

Prunus dulcis - ölçü ve fiyatları: 

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

‘President’ erikleri

‘Genco’ bademleri

'Ferraduel' bademleri

‘Reine Claude d'Ouillins’ erikleri

Prunus domestica (devam) 
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Meyve ağaçları

Prunus persica, Şeftali Ağaçları
Şeftali 4000 yıl önce Çin’de yetiştirilmiştir. İran’dan Akdeniz bölgesindeki 
ülkelere ulaşmış ve Romalılar sayesinde de Alplerin diğer tarafına ulaştırılmıştır. 
Nispeten ılık iklimin hakim olduğu tepelerin ortamına uygun olmakla birlikte, 
baskın rüzgarlara ve ilkbaharda beklenmeyen hava koşulları değişikliklerine 
maruz kalması sebebiyle erken açan çiçekleri zarar görebilir. Şeftali, kıştan 
çıkar çıkmaz Mart sonu-Nisan başı tomurcuklarını patlatan türler arasında yer 
almaktadır. Güzel çiçekleri (avrupa varyetelerinde pembe ve tonlarında, amerikan 
varyetelerinde kırmızı) hayranlık verecek derecede olduğu için süs bitkisi olarak 
da sıkça tercih edilir. Toprak isteklerine gelindiğinde, şeftalinin geniş yelpazede 
adaptasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Orta derecede balçık ve gevşek toprakları 
tercih etmekle birlikte; killi ve kalkerli topraklara da uyum sağlayabilir. Topraktaki 
durgun nem, şeftali yetiştirmek için tehlike yaratan bir durumdur.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

SARI MEYVE ÖZÜ:

'Baby Gold' Meyve özü sarı renktedir. Büyük ve parlak kırmızı kabukları olan meyvesi Eylül 
ortasında olgunlaşır. (Clt. 6, Clt.15)

'Cardinal' Sarı polpalı şeftali.Orta büyük formda dip kısmı sarı tonlarda kırmızı kabukları olan 
küresel meyveler. Sarı polpası sulu, tatlı ama çekirdeğinden kolay ayrılmaz.Mayısın son on gününde 
olgunlaşır. (Clt.10, Clt.15)

'Cresthaven' Sarı meyve özlü şeftali. Orta boy meyveler. Ağustos sonunda olgunlaşır. (Clt.6)

'De Vigne Jaune' Sarı meyve özlü şeftali. Büyük meyveler. Ağustos ortasında olgunlaşır. (Clt. 6, 
Clt. 10, Clt. 15, Clt.35, Clt.70)

'Dixired' İri, canlı kırmızı. Sodalı, lezzetli,kokulu meyve özü. Temmuz başı. (Clt. 6, Clt. 10, Clt. 15, 
Clt.35, Clt.70)

'Fayette' İri, sferik, sarı fonlu kırmızı.Çok sodalı, mükemmel lezzette meyve özü. 20-25 Ağustos. 
(Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Glohaven' Sarı meyve özlü şeftali. Orta-büyük boy meyveler. Temmuz ortasında olgunlaşır. 
(Clt.70)

'J. H. Hale' İri, kırmızı turuncu. Lezzetli, sulu, kokulu meyve özü. Ağustos sonu- Eylül başı. (Clt.15, 
Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'O'Henry' Sarı polpalı şeftali. Çok iri, yuvarlak meyve, hafif asimetrik, parlak kırmızı 
renktedir. Sert polpası, göze çarpar ve iyi bir tada sahiptir. Çekirdeğinden kolay ayrılmaz. Ağustos 
ayının son on gününde olgunlaşma. (Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Redhaven' İri, iyice kırmızı renkli, sodalı, kokulu, sulu meyve özü. Temmuz sonu. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Springcrest' Orta boyda, güzel bir canlı kırmızı. Sodalı, lezzetli meyve özü. Haziran sonu. (Clt.70, 
Clt.110)

BEYAZ MEYVE ÖZÜ:

'Amsden' İri, kırmızı renkli yeşilimsi beyaz. Sulu meyve özü. Temmuz başı. (Clt.10, Clt.15)

'De Vigne Blanche' Pembemsi beyaz meyve özlü şeftali. Orta boy meyveler. Ağustos sonunda 
olgunlaşır. (Clt.6, Clt.70)

‘Redhaven’ şeftaliler

‘Springcrest’ şeftaliler

'Fayette' şeftaliler

'Dixired' şeftaliler
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Meyve ağaçları

'Iris Rosso' Beyaz polpalı şeftali. Orta büyüklükte küresel meyve. Beyaz polpa özellikle sert 
değil ama mükemmel bir tada sahip. Çekirdeğinden kolay ayrılmaz. Temmuz ayının ilk on gününde 
olgunlaşma.

'Maria Bianca' Meyve özü beyaz şeftali. Meyvesi büyük boyda olup yüksek sayıda ürün verir. 
(Clt.6, Clt.70, Clt.110)

'Michelini' Orta irilikte, küremsi, oldukça kırmızı renkli. Eriyen, baharatlı meyve özü. Ağustos 
sonu, Eylül başı. (Clt.6, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Pieri 81' Beyaz polpalı şeftali. Antik tür. Sert kırmızı kabuklu ve büyük ölçüde meyve. Hoş 
kokulu mükemmel kalite.Agustosun ikinci on gününde olgunlaşma. (Clt.6, Clt.90)

'Rosa del West' Meyve özü beyaz şeftali. Meyveleri büyük ve çok lezzetli olup kabuğunun dip 
kısımları beyaz ve geniş ölçüde kırmızıdır. Temmuz sonunda olgunlaşır. (Clt.15)

BASIK FORMLU ŞEFTALİ

'Platycarpa' Beyaz meyve özlü, platicarpa şeftali. Temmuz sonunda olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.110)

'Saturn' Beyaz meyve özlü, platicarpa şeftali. Temmuz ortasında olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.110)

KIRMIZI ŞEFTALİ:

'Sanguine de Savoie' Orta boylu, yuvarlak formlu meyve; meyve özü yoğun kırmızı renkli ve 
asidik. Eylül. (Clt.35)

'Sanguine Tardive de Chanas' Pembemsi meyve özlü şeftali. Orta boy meyve. Eylül sonunda 
olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10)

'Sanguine Vineuse' Pembemsi meyve özlü şeftali. Orta boy meyve. Ağustos sonunda olgunlaşır. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15)

Prunus persica var. nucipersica, Nektarin Ağaçları
Pürüzsüz kabuklu şeftalilerdir. Yetişme ihtiyaçları şeftali ile aynıdır.

SARI MEYVE ÖZÜ:

'Big Top' Sarı posa nektarin. Büyük boyutlu küresel meyve, tamamen yoğun ve parlak kırmızı. 
Sarı polpası kırmızı tonlara sahip, gevrek ve mükemmel bir lezzet ile öne çıkar. Haziran ayının son 
haftasında olgunlaşma. (Clt.15)

'Fairlane' İri, yuvarlak, sarı ve kırmızı renkli meyve. Lezzetli meyve özü. Eylül. (Clt.6)

'Fantasia' Orta boy meyveli, sarı meyve özlü nektarin. Temmuz sonu olgunlaşır. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15)

'Indipendence' Orta boyda, canlı kırmızı. Sulu, tatlı ve kokulu meyve özü. Temmuz sonu. (Clt.10, 
Clt.15, Clt.70)

'Maria Carla' Sarı posa nektarin. Tamamen parlak kırmızı bir kabuğa sahip, hafifçe uzamış 
orta-büyük yuvarlak meyve. Mükemmel kalitede sarı ve sıkı polpa. Temmuz ayının 2. on gününde 
olgunlaşma. (Clt.6)

'Nectared 4' Orta boyda, güzel renklenen. Lezzetli ve kokulu meyve özü. Ağustos ortası. (Clt.10, 
Clt.15)

'Stark Redgold' Sarı meyve özlü nektarin. Orta boy meyve. Ağustos başında olgunlaşır. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Super Crimson Gold' Sarı meyve özlü nektarin. Orta boy meyve. Haziran sonunda olgunlaşır. 
(Clt.6)

'Venus' İri, oblong formlu, kırmızı renkli meyve; kırmızı damarlı, parçalı meyve özü. Ağustos ortası. 
(Clt.6)

'Nectared 4' nektariniler

 ‘Saturn’ şeftaliler

‘Stark Redgold’ nektariniler

'Fantasia' nektariniler

Prunus persica (devam) 
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

BEYAZ MEYVE ÖZÜ:

'Caldesi 2000' İri, parlak kırmızı. Gazlı çok lezzetli meyve özü. Ağustos ortası. (Clt.6, Clt.10)

'Maria Dolce' Sarı posa nektarin. Parlak kırmızı kabuklu orta boyda, yuvarlak meyve. Sarı 
polpa, çekirdeğe yakın kısmı kırmızımsı, sert ve çekirdeğinden kolay ayrılanı. Harika bir lezzet..
Ağustos ayının son haftasında olgunlaşma. (Clt.6)

'Morton' İri, güzel renklenen. Sulu, kokulu meyve özü. Temmuz ortası. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

'Nectarose' Beyaz posa nektarin. Orta boy meyveli, sarı zemin üzerine kırmızı kabuklu, lezzetli 
beyaz polpalı ve çekirdeğinden kolay ayrılan. Ağustos son haftasında olgunlaşma. (Clt.70)

'Snow Queen' Çok iri, parlak kırmızı renkli meyve; lezzetli, sului tatli meyve özü. Temmuz-
Ağustos. (Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

Prunus persica ve persica var. nucipersica - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Punica granatum = Genel ürün yelpazesine göz atın

Pyrus communis, Armut Ağaçları
Armut yetiştiriciliği çok eski zamanlara dayanmaktadır. Yunan Theophrastus 
botanik çalışmalarında yabani armutlar ve verim almak amacı ile yetiştirilen 
armutlara yer vermiştir. Pliny de eski Romalılar tarafından yetiştirilen 40 
varyeteyi (bugün tahminen 2500 adet) kayıt altına almıştır. Armut, en az 400 
saat soğuk yapan ve -25° C’ye ulaşan ortam koşulları da dahil olmak üzere her 
türlü ortamda yetiştirilebilir. Toprak isteklerine baktığımızda; en iyi sonuçlar 
humuslu, derin, taze, kalker miktarı %6-7’den fazla olmayan topraklarda elde 
edilmiştir. Bunun yanında çok killi, asfeksik (oksijen eksikliği) ya da çok gevşek 
olan topraklardan kaçınılmalıdır. Tozlaşma: ‘Conference’ gibi otofertil olanlar 
dışında tüm varyeteler için tozlaşma eşi gerekmektedir. ‘William's’ varyetesi diğer 
tüm varyeteler için mükemmel tozlaşma çiftidir, vakti zamanında ‘Conference’ ve 
‘Decana del Comizio’ tarafından döllenmiştir.

 → Tüm türlerin mevcudiyetine ilişkin bilgi açıklamadan sonra parentez içerisindedir.

'Abate Fetel' İri, uzun; yeşil-sarı kabuk; meyve özü aromalı ve çok sulu. Eylül. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Bella di Giugno' Orta boylu, uzun, sarı üzeri kırmızı renkli. Haziran. (Clt.6, Clt.70))

'Buona Luigia d'Avranches' Verimli ve güçlü ağaç. Orta boyda meyve, kokulu meyve özü. Eylül. 
(Tüm ölçüler)

'Butirra Hardy' Orta boyda, açık kahverengi meyve, eriyen ve çok sulu meyve özü. Eylül sonu- 
Ekim başı. (Tüm ölçüler)

'Conference' Orta irilikte, uzatılmış, yeşil sarı meyve. Pembemsi beyaz, sulu, kokulu meyve özü. 
Ekim sonu olgunlaşır. (Tüm ölçüler)

'Butirra Hardy' armutları

'Conference' armutları

'Kaiser' armutları

Prunus persica var. nucipersica (devam) 

'Coscia' armutları
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

'Coscia' Orta boyda, konik, kırmızı gölgeli sarı. Kokulu meyve özü. Temmuz ortası. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.70)

'Decana del Comizio' Pembe hareli, altın sarısı renkli, iri meyve. Beyaz, ince,eriyen, hafif kokulu 
meyve özü. Ekim. (Tüm ölçüler)

'Kaiser' Nispeten uzayan formlu, büyük meyveler. Sarı meyve kabuğu üzerinde, pas tarzı lekeler 
düzgün olarak yayılmıştır. Beyaz meyve özü aromatik ve şekerlidir. Eylül ortasından itibaren 
olgunlaşır. (Clt.6)

'Passe Crassane' Antik tür. Büyük, küresel meyve yeşil-sarı kabuklu beyaz, tatlı ve granüllü 
polpaya sahiptir. Eylül sonunda olgunlaşma. (Clt.6)

'Santa Maria' Tepesi kesilmiş konik formlu, orta boy meyveler. Altın sarısı kabuk kırmzı lekelidir. 
Beyaz meyve özü eriyebilir nitelikte ve az şekerlidir. Temmuz sonundan itibaren olgunlaşır. (Clt.6, 
Clt.70)

'William's' Orta boyda, altın sarısı, pembemsi meyveler. Beyaz, ince, sulu, kokulu meyve özü. 
Ağustos sonu- Eylül başı. (Tüm ölçüler)

'William's rosso' Önceki gibi, ancak kırmızı kabuklu. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

Pyrus communis - ölçü ve fiyatları:

1/4 gövde Clt.15     38,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00

Pyrus pyrifolia, Kumoi, Nashi
Japonlar için limon ve elmadan sonra en önemli meyve Asya armududur. 
Avrupa’da da çok tanınan ve talep gören bir türdür. Dışardan bakıldığında elmaya 
benzemekle birlikte, meyve özü susuzluğu kesecek derecede sulu, gevrek, kokulu 
ve en lezzetli armutlardan biridir. Dik duruşlu ve kısmen güçlü, sonbaharda 
parlak mor renge dönen, deri hissi veren parlak yeşil büyük yapraklar; elma ve 
armutların büyük çoğunluğu ile tozlaşma yapabilen olağanüstü güzellikteki 
ilkbahar çiçekleri ile süs bitkisi olarak da sıkça tercih edilen ağaçlardır. Yetişme 
ortamı istekleri Pyrus communis ile aynıdır.

'Hosui' Meyvesi büyük, kabuğu tamamen bronz rektedir. Ağustos sonunda olgunlaşır.

'Kosui' Orta boy meyve yuvarlak formlu. Meyve kabuğu bronz renkli. Meyve özü beyaz ve sulu. 
Ağustos başında olgunlaşır.

Pyrus pyrifolia - ölçü ve fiyatları:

1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70     170,00

‘Decana del Comizio’ armutları

‘William’s rosso’ armutları

‘Hosui’ Kumoilar

'Kosui' Kumoilar

Pyrus communis (devam) 
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

Ribes, Frenk üzümü
Yaklaşık 150 farklı türü olan Ribes, genellikle yaprak döken çalı formunda, kimi 
zaman dikenlidir. Bu başlık altında sadece meyve elde etmek amacı ile yetiştirilen 
türlere yer vereceğiz. Meyve vitamin bakımından oldukça zengin, yetişme ortamı 
koşulları neredeyse tamamen aynı; killi-silisli toprakları tercih etmekle birlikte 
kalkerli toprağa da uyum sağlabilir. Her türlü toprak tipinde yetişebileceğini 
söyleyebiliriz. Daha iyi meyve verimi için güneşli alanlarda konumlandırılmalıdır.

RIBES NIGRUM (FRENK ÜZÜMÜ-SIYAH MEYVE SALKIMI):

'Costwood Cross' İri meyveli orta boyda, ekşimsi, kokulu salkımlar. Haziran-Temmuz.

'Geant de Boskoop' ('Boskoop Giant') Uzun salkımlarda iri meyveler. Haziran sonu- Temmuz 
ortası.

'Wellington xxx' Orta boyda uzun salkımlar. Temmuz ortası-Ağustos ortası.

RIBES RUBRUM (FRENK ÜZÜMÜ-KIRMIZI MEYVE SALKIMI):

'Gloire des Sablons' Somon pembe meyveli, uzun salkımlar. Temmuz.

'Junker Van Tets' Ekşimsi, iri meyveler. Çok üretken. Haziran sonu-Temmuz ortası.

'Rondom' Çok üretken, büyük salkımlarda canlı kırmızı meyveler. Temmuz sonu- Ağustos ortası

BEYAZ MEYVE SALKIMI:

'Versaillaise Blanche' Orta boyda, beyaz, inci gibi şeffaf, orta boyda salkımlar. Temmuz sonu- 
Ağustos.

Ribes - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     16,50

Ribes uva-crispa, Bektaşi Üzümü

'Golden Drop' Sarımsı iri meyveler. Haziran sonu.

'Resistenta' Beyaz iri meyveler. Temmuz sonu.

'Whinham's Industry' Açık kırmızı iri meyveler. Temmuz ortası.

Ribes uva-crispa - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     7,50

Rubus fruticosus, Böğürtlen veya Dutlar
Bu cins de, Frenk üzümü gibi, karakteristikleri birbirinden farklı birçok çeşide ve 
süs bitkisi olarak da yüksek değere sahiptir. Bu başlık altında sadece meyve almak 
amaçlı yetiştirilen, yenilebilir türlere yer veriyoruz. Böğürtlen (Rubus fruticosus) 
ve frambuazlar (Rubus idaeus) rustiktir, soğuğa ve geç donlara dayanıklıdır, her 
tür toprakta yetişebilir.

‘Wellington xxx’ Frenk üzümler

‘Versaillaise Blanche’ Frenk üzümler

‘Golden Drop’ bektaşi üzümler

'Black Satin' böğürtlenler
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

'Black Satin' Dikensiz uzun dallar, güzel yapraklar. Çok verimli. Haziran-Temmuz çiçekler. 
Ağustos- Eylül’de yenilebilir meyveler.

'Loch Ness' Dikensiz uzun dallı, tırmanıcı, güzel çalı. Dekoratif yapraklar. Haziran-Temmuz’da 
çiçeklenir ve Ağustos-Eylül’de meyve verir.

'Thornless Evergreen' Boyut olarak çok büyük olmamakla birlikte sayıca çok fazla meyveler. 
tüylü ve güzel yapraklar.

Rubus fruticosus - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   40,00

Rubus idaeus, Ahududu

YENİDEN ÇİÇEKLENMEYEN ÇEŞİTLER (REKOLTE:HAZİRAN-TEMMUZ):

'Cascade Delight'® Konik, büyük pembe-kırmızı, tatlı meyveler.

'Glen Ample'® Yuvarlak formda meyve, kırmızı.

'Glen Dee'® Sert, parlak, büyük ve konik meyveler. Ekşi güzel bir tada sahip ve kremamsı 
kıvamdadır.

'Glen Fyne' Dolgun meyve, parlak kırmızı, tatlı.

'Himbo Top'® Orta büyüklükte, açık kırmızı, donmuş olsa bile mükemmel lezzette meyveler.

'Willamette' Çok meyve verir. Koyu kırmızı.

YENİDEN ÇİÇEKLENEN ÇEŞİTLER (HAZİRAN-TEMMUZ VE DAHA SONRA 
EYLÜL-KASIM’DA TEKRAR REKOLTE):

'Aroma Queen' Büyük meyve, canlı kırmızı.

'Golden Bliss'® Büyük dallara sahip, çok lezzetli sarı-turuncu meyveler. Hastalıklara karşı 
mükemmel dayanıklılık.

Rubus idaeus - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     14,50

Sorbus domestica, Üvez
Güney Avrupa için endemik türdür. 10-15m. yüksekliğe ulaşabilen, genişleyen, 
meyve veren, yaprak döken ağaçlardır. 11-12 küçük yapraktan oluşan , kenarları 
dişli, yeşil renkli yapraklar; Mayıs’ta açan beyaz çiçeklerin oluşturduğu salkımları, 
antik Roma zamanından beri bilinen alkollü içecek yapımında kullanılan meyveler 
izler. Özel toprak istekleri yoktur ancak verimli, kalkerli ve taze topraklarda iyi 
gelişir.

'Meliforme' Güneşe maruz kaldığında kırmızı renklenen meyveler. Ekşi iken toplanır, yumuşak ve 
hamurumsu hale gelene kadar meyveliklerde saklanır. Aromatik kokulu, acı-tatlı.

‘Willamette’ ahududu

‘Thornless Evergreen’ böğürtlenler

‘Meliforme’ üvezler

Rubus fruticosus (devam) 

‘Glen Dee’ ahududu
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

Sorbus domestica - ölçü ve fiyatları:

Çok dallı Clt.130 2,50/3,00   190,00
1/2 gövde Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.70   14/16 130,00

Vaccinium corymbosum, Amerikan Yaban Mersini
Çok dallı gelişen ve iyi çalı formu oluşturan; oval formlu, yumuşak dokulu, yeşil 
renkli, sonbaharda güzel bir kırmızı renge bürünen yapraklara sahip, yaprak 
döken çalılardır. Mayıs’ta, mügeninkilere benzeyen, beyaz renkli, bir önceki yılın 
dallarının üstünde konumlanmış çiçekler. Yenilebilir, vitamin açısından zengin, 
siyahımsı lacivert, yuvarlak, 6-12 mm çapında, Temmuz-Ağustos’ta olgunlaşan 
meyveler. Kireçli olmayan, oldukça verimli toprak ister.

'Bluecrop' Çok dallı ve iyi formlanmış, yaprak döken çalı. Oval formlu, yumuşak yeşil, sonbaharda 
güzel bir kırmızı tonunda renklenir. Mayıs’ta mügeninkilere benzeyen, beyaz, bir önceki yılın 
dallarının tepesinde konumlanmış çiçekler. Yenilebilir, vitamin açısından zengin, siyahımsı lacivert, 
yuvarlak, 6-12 mm çapında, Temmuz-Ağustos’ta olgunlaşan meyveler. Kireçli olmayan oldukça 
verimli toprak ister.

'Brigitta Blue' Yaprak döken çalı, güçlü, orta ölçüde verimli bir türdür soğuğa karşı hassastır. 
Büyük meyveleri yuvarlak ve yoğun mavi renktedir. Meyve özü tatlı ve yoğundur. Temmuz ortasında 
olgunlaşır.

'Gold Traube' Soğuğa çok dayanıklı, geç olgunlaşma (Temmuz-Ağustos), orta canlılıkta çeşitlilik, 
taze tüketim için mükemmel, sert ve aromatik posalı yuvarlak meyveleri vardır.

Vaccinium corymbosum - ölçü ve fiyatları:

Çalı Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.20 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.80 1,25/1,50   150,00

Vitis vinifera, Üzüm, Asmalar

SOFRA ÜZÜMLERİ:

'Aledo' Ortaboy de meyvelere sahip, üzüm rengi beyazdır.

'Alphonse Lavallè' Küre formlu üzüm taneleri, mavi-siyah. Ortaerken açan.

'Angela' Beyaz meyveli üzüm. Orta büyüklüklerde salkımları piramidel, büyük üzüm 
tanelerine sahip gevrek meyveleri tatlı ve aromatik kokuludur.

'Arkadia' Ukrayna kökenli, soğuğa çok dayanıklı. Büyük üzüm taneleri, sarı renkli, krokan. Eylül.

'Black Magic' Orta-büyük, mavi-siyah. Erken açan.

‘Crimson Seedless’ Orta boylu, morumsu kırmızı üzüm taneleri; tatlı, krokan ve çekirdekli üzüm 
taneleri. Geç açan.

'Fanny'® Sarı-turuncu üzüm taneleri. tatlı, krokan. Eylül.

'Fragola' ('Isabella') Orta-büyük üzüm taneleri, siyah, karakteristik ‘volpino’ tadında.

'Fragola Bianca' Önceki gibidir ancak beyaz.

‘Bluecrop’ yaban mersini

‘Fragola Bianca’ üzüm

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop', çalı, Clt.20

Sorbus domestica (devam) 



619

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçlarıMeyve ağaçları

'Lidi' Kirmızı/mor üzüm. Orta-büyük boyutlarda piramidal salkımlar. Üzüm taneleri yuvarlak, 
sert. Soğuğa ve hastalıklara karşı mükemmel dayanıklılık.

'Moscato d'Amburgo' Yuvarlak, büyük, pembe-kırmızı üzüm taneleri. Eylül.

'Muscat Bleu' Büyük üzüm taneleri, siyah mavimsi, krokan. Orta.

'Palatina'® Beyaz üzüm. Salkımları orta büyüklükte, silindirik formdadır. Üzüm taneleri 
orta büyüklükte, yuvarlak gevrek ve sulu meyvesinin tadı moscato gibidir.

'Pizzuttello Bianco' Uzun, böbrek formlu, beyaz-yeşil renkli üzüm taneleri. Ekim.

'Pizzutello Nero' VSiyah üzüm. Salkımları orta derecede büyük, üzüm taneleri uzun kabuğu mor 
ve meyve özü etli ve tatlıdır.

'Red Globe' Kırmızı, büyük ölçüde gevrek ve tatlı üzümleri sahip türün meyveleri eylülde 
olgunlaşır.

'Regina' Ovidial üzüm taneleri, kehribar sarısı. Ekim.

'Teres' Beyaz üzüm. Salkımları orta büyüklükte, piramidal. Üzüm taneleri oval ve açık sarı 
renkte. Meyve özü sert ve sulu. Hastalıklara karşı dayanıklıdır.

'Victoria' Eliptik formda orta-büyük ölçüde, sarı ve nötr tada sahip üzümler verir. Eylül ortasında 
olgunlaşır.

ŞARAP ÜZÜMLERİ:

'Cabernet' Mor-siyah renkte üzüm. Soğuğa dayanıklıdır. Geç olgunlaşır.

'Chasselas Doré' Beyaz meyveli üzüm. Orta büyüklüklerde salkımları piramidel, büyük üzüm 
tanelerine sahip gevrek meyveleri tatlı ve aromatik kokuludur.

'Falanghina' Beyaz meyveli şarap üzümü. Campania kökenli çeşit. Orta büyüklükte üzüm 
taneleri küresel sarımsı gri renktedir.

'Gamay' Mor-siyah üzüm kırmızı, hafif ve meyvemsi tatlarda şaraplar için uygun. Geç olgunlaşır.

'Miss Rose'® Pembe üzüm apirena. Uzun salkım, orta-küçük, pembe üzüm taneleri, gevrek 
ve lezzetli meyve.

'Suzi' Beyaz üzüm. Salkımları orta büyüklükte, piramidel. Üzüm taneleri oval ve açık sarı renkte. 
Meyve özü sert ve sulu. Hastalıklara karşı dayanıklıdır.

'Venus' Apinero'nun siyah meyvelisi.

Vitis vinifera - ölçü ve fiyatları:

Destekli Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Konik LV6     16,00
1/4 gövde LV18     85,00
1/2 gövde Clt.90     180,00
 LV18     85,00
Yüksekten dallanan Clt.55     190,00
 Clt.150   30/40 430,00
Espalyer Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Bonsai Clt.35     140,00
 Clt.45     160,00
 LV20     100,00

‘Moscato d’Amburgo’ üzüm

‘Chasselas Doré’ üzüm

‘Fragola’ üzüm

Vitis vinifera (devam) 
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Meyve ağaçları

Çeşitli Vitis vinifera, espalyer, Clt.45

Meyve ağaçları üretimlerimiz

Malus domestica, palmetta çift U formlandiril, Clt.30
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Meyve ağaçları

ÇİFT U’LU PALMETTA VE ESPALYER FORMLANDIRIL MIŞ MEYVELİ BİTKİLER

 CLT.30’DE MEVCUT ÇİFT U’LU PALMETTA ÇIFT U FORMLANDIRIL 108 €

 MALUS DOMESTICA (Elma Ağaçları)

‘Belchard’® (açıklama bkz.sayfa 605) 

‘Boskoop Rouge' (açıklama bkz.sayfa 605)

‘Cox's Orange'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Florina'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Fuji'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Gala'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Golden Delicious'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Goldrush'(açıklama bkz.sayfa 605)

'Granny Smith'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Regina delle Renette'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Reinette Blanche du Canada'(açıklama bkz.sayfa 605)

‘Reinette Grise du Canada'(açıklama bkz.sayfa 605)

PRUNUS ARMENIACA (Kayısı Ağaçları)

‘Beregeron' (açıklama bkz.sayfa 607)

‘Polonais' (açıklama bkz.sayfa 607)

PRUNUS AVIUM (Kiraz Ağaçları)

‘Bigarreau Burlat' (açıklama bkz.sayfa 608)

‘Bigarreau Hedelfingen' (açıklama bkz.sayfa 608)

‘Bigarreau Moureau' (açıklama bkz.sayfa 608)

‘Bigarreau Summit' (açıklama bkz.sayfa 608)

‘Rainer' (açıklama bkz.sayfa 609)

PRUNUS DOMESTICA (Erik Ağaçları):

‘Mirabelle de Nancy' (açıklama bkz.sayfa 610)

‘Quetsche d'Alsace' (açıklama bkz.sayfa 610)

'Reine Claude de Bavay' (açıklama bkz.sayfa 610)

‘Reine Claude Dorée' (açıklama bkz.sayfa 610)

‘Reine Claude d'Ouillins' (açıklama bkz.sayfa 610)

‘Stanley' (açıklama bkz.sayfa 610)

PRUNUS DULCIS (Badem Ağaçları)

‘Ferragnes’® (açıklama bkz.sayfa 611)

PRUNUS PERSICA (Şeftali Ağaçları)

‘De Vigne Blanche' (açıklama bkz.sayfa 612)

‘Redhaven' (açıklama bkz.sayfa 612)

PYRUS COMMUNIS (Armut Ağaçları):

‘Abate Fetel' (açıklama bkz.sayfa 614)

‘Butirra Hardy' (açıklama bkz.sayfa 614)

‘Conference' (açıklama bkz.sayfa 614)

‘Decana del Comizio' (açıklama bkz.sayfa 615)

‘William's' (açıklama bkz.sayfa 615)

‘William's rosso' (açıklama bkz.sayfa 615)

PYRUS PYRIFOLIA (Kumoi, Nashi)

‘Kosui' (açıklama bkz.sayfa 615)
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Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Meyve ağaçları

TERAS VE BAHÇELER İÇİN MEYVELİ BODUR 
BİTKİLER
Sunduğumuz çeşit ve türler “genetik” olarak BODURDURLAR ve azami 1.5 metre yüksekliğe 
ulaşırlar. Meyvelerin boyutları açısından normaldirler.

Mevcut çeşit ve türler

MALUS DOMESTICA (Bodur Elma Ağaçları)

‘Garden Sun Red’® Nisan’da gözalıcı çiçeklenme. Meyve verimi yüksek. Sulu, kırmızı meyveler. 
Olgunluk: Ekim.

PRUNUS ARMENIACA (Bodur Kayisi Ağaçları) 

‘Aprigold’® Oldukça verimli bir türdür. Büyük, kabuğu turuncu meyve özü sarı ve çok tatlı olan 
meyveler verir. Temmuz sonunda olgunlaşırlar. 

‘Bashful’® Kompakt gelişim gösteren bodur kayısı. Dolgun açık pembe çiçeklenme. Ortaboy sarı-
turuncu meyveye sahip.

PRUNUS AVIUM (Bodur Kira Ağaçları) 

‘Morel’ Kompakt bir varyetedir, meyveleri oldukça küçük, koyu kırmızı kabuklu ve tadı ekşidir. 

PRUNUS DOMESTICA (Bodur Erik Ağaçları) 

‘Goldust’® Yetişkin döneminde en fazla 1,50m. boya ulaşan ağaç. Otofertildir. Düzenli olarak 
altın sarısı renkli, uzun, çok lezzetli meyveler üretir. Olgunluk: Ağustos.

PRUNUS DULCIS (Bodur Badem Ağaçları)

‘Garden Prince’® Yumuşak kabuklu badem türü. Kompakt yapıya sahip ve ilkbaharda Çok sayıda 
pembe çiçek verir. 

PRUNUS PERSICA (Bodur Şeftali Ağaçları) 

‘Amber’® Yoğun pembe renkli göz alıcı çiçeklenme. Sarı meyve özlü, iri meyveler Temmuz’da 
olgunlaşır. 

‘Bonanza’ Yoğun pembe renginde çok güzel çiçekler. Sarı meyve özü. Ağustos.

‘Crimson Bonfire’® Kırmızı yaprakları. Kırmızı meyve. Temmuz.

‘Diamond’® Pembe-kırmızı olağanüstü çiçeklenme. Otofertildir. Düzenli olarak, beyaz meyve 
özlü, Temmuz’da olgunlaşan meyveler üretir. 

PRUNUS PERSICA var. NUCIPERSICA (Bodur Nektarin) 

‘Garden Beauty’ Otofertildir, perkoka. Sarı meyve özlü, iri meyveler Temmuz’da olgunlaşır.

‘Rubis’® Sarı meyve özlü, bodur nektarin. Meyveler orta boy. Çiçekler yoğun pembe renkli. 
Temmuz başında olgunlaşır. 

'Persichina' Sedef pembe renkli çok güzel pembe çiçekler. Güzel yapraklar. Sarı, lezzetli, çok 
kaliteli meyve özü. Ağustos. 

PYRUS COMMUNIS (Bodur Armut Ağaçları) 

‘Garden Gem’® Armut formlu, iri, kırmızı ve sulu meyveler verir. Eylül sonu. 

‘Garden Pearl’® Otofertildir. Yuvarlak, yeşil, iri, çok lezzetli meyveler. Sonbahar.

Meyveli bodur Bitkiler - fiyatları:

Mini gövde Clt.10   28,00
1/2 gövde Clt.6   15,50

Bodur Şeftali Ağaçları ‘Crimson Bonfire’, Clt. 10

Çeşitli Meyveli bodur bitkiler, Clt.10

Bodur Armut Ağaçları ‘Garden Pearl’, Clt.10
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Arundo donax 'Variegata', Clt.18

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Arundo, Kargı (Poaceae)

donax

T 400-500 cm z 7 IX-X AB
Mavimsi yeşil renkte, uzun yapraklarla kaplı kuvvetli kamışlar üretir. Çiçek başakları önce kırmızımsı 
sonra gri renk alır.

donax ‘Variegata’ (A. donax ‘Versicolor’)

T 180-250 cm z8 IX-X AB
Krem beyazı alacalı yapraklar aydınlık bir etki yaratır.

Arundo - ölçü ve fiyatları:

 Clt.10     23,00
 Clt.18     27,00

Otsu bitkiler
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Carex testacea

Carex buchnanii, Clt.3

Carex flagellifera 'Bronze Form'

Calamagrostis brachytrica

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Calamagrostis (Poaceae)

acutifolia 'Karl Foerster'

T 100-140 cm z5 VII-IX AB
Parlak yeşil, dik duruşlu şerit yapraklara sahip bu bitki, yoğun ve sık yapraklanma gösterir. Kışın 
beje dönen, erguvan renkli çiçek kurulu.

brachytricha (C. arundinacea var. brachytricha) (Achnatherum brachytrichum)

T 80 cm z6 VIII-XI AB
Pembe, tüylü, koçan şeklinde ve pamuk şekerine benzeyen çiçekleri, çeşme düzeninde dizili şerit 
yaprakların üzeirnden en hafif rüzgarla bile sallandığında muhteşem görünen çalı bitkisi. Kuru 
çiçekleri kış boyunca ilgi çekicidir.

x acutiflora 'Overdam'

T 50-200 cm z6 VII-VIII AB
Dolgun ve beyaz alacalı yaprakları, erken çiçeklenmesi ve nemli toprakları sevmesi ile öne çıkar. 
Yaprak püskülleri hafif kemerli, incedir. Olgunlaştığında bakır rengini alan ve tohuma dönüşen  
tüylü  pembe-yeşil çiçeklerinin sapları 90cm boyundadır.

Calamagrostis - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Carex (Cyperaceae)

buchananii

T 80-90 cm z 7 VII A
İnce, dik duruşlu, kahvemsi kırmızı renkli, kışın turuncuya dönen herdemyeşil yapraklar ve gümüşi 
çiçekler.

flagellifera ‘Bronze Form’

T 60 cm z 7 VI-VII A
Kahverengi - bej, kıvrık herdemyeşil yapraklar ve koyu yeşil çiçek başaklarına sahiptir

morrowii 'Vanilla Ice' (C. m. 'Vanice')®

T 30-60 cm z 7 V-VI B
Kenarları krem rengi ile çevrili, şerit benzeri, kemerli, koyu yeşil yapraklardan oluşan çok yoğun 
çalılar oluşturan yaprak dökmeyen hep yeşil kalan bitki. Mayıs-Haziran aylarında çiçek açar. 
Mükemmel toprak örtüsü, saksılarda iyi yetişir.
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Cortaderia selloana, Clt.10

Cortaderia selloana 'Pumila', LV15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

oshimensis ‘Evergold’ (C. hachijoensis ‘Evergold’)

T 30 cm z6 IV-V AB
Herdemyeşil, sarı çizgili yumuşak yapraklar ve az çiçeklenmeye sahiptir.

testacea

T 40 cm z6 IV-VI AB
Sık ve yuvarlak çalı formu, ortada dik kenarlarda yay şeklinde sıcak mevsimde bakırımsı kahve 
renkli, kışın canlı turuncu yapraklar.

Carex - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Cortaderia (Gynerium), Bataklık Sazı (Poaceae)

selloana (Gynerium argenteum)

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Uzun, şerit şeklinde, ilk zamanlarda nispeten dik, sonra kıvrılmaya başlayan, uygun iklim 
koşullarında herdemyeşil yapraklara sahiptir. Yastık görevi gören yapraklar üzerinde gelişen gri 
renkli ve tüylü çiçek kurulu, kesme çiçek olarak da kullanılmaktadır.

selloana 'Pink Feather'
Yaprakları selloana gibi. Çiçekleri parlak pembe tonlamalara sahip. 

selloana ‘Pumila’

T 120 cm z6 VIII-X AB
Feminen form, nispeten bodur gelişim, çok fazla çiçeklenme özelliğine sahip bu bitki ufak bahçeler 
ve saksı içinde kullanım için idealdir. Yeşil yaprak ve krem rengi başaklar.

Carex oshimensis 'Evergold' üretimlerimiz, Clt.10

Carex (devam) 
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Cortaderia selloana 'Rosea'

Cortaderia selloana

Deschampsia cespitosa 'Goldtau', LV11

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

selloana 'Rosea'

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Yaprakları Selloana’ya benzer. Çiçekleri pembemsi.

selloana 'White Feather'

T 250 cm z5 VIII-X AB
2,5 m boyu geçen devasa çiçek saplarını sahip türün dolgun yaprakları bu devasa çiçekleri 
taçlandırır.

Cortaderia - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Deschampsia (Poaceae)

cespitosa

T 90 cm z4 VI-XI B
Sık dokulu, mavimsi, gypsophila gibi ince ve zarif görünümlü herdemyeşil yapraklar. Sonbaharda 
bronza dönen eflatun renkli çiçek kurulu.

cespitosa 'Goldschleier' (D. c. 'Golden Veil')

T 70-80 cm z6 VI-VII AB
Yaprak dökmeyen, koyu yeşil-mavimsi, sert, ince. Yaz aylarında, gümüş tonlarında olgunlaşan kavisli 
altın dikenlerde toplanmış çiçek salkımları üretir.

Cortaderia (devam) 
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Deschampsia cespitosa 'Tardiflora', LV11

Festuca ‘Elijah Blue’, Clt.3

Hakonechloa macra ‘Aureola’, Clt.3

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

cespitosa ‘Goldtau’

T 75 cm z4 VI-XI AB
Sarımsı yeşil çiçek kurulu.

cespitosa 'Tardiflora'

T 120cm z6 VI-VII AB
Adından belli olduğu üzere, kışın ortalarına kadar süren geç çiçeklenmesi ile karakterizedir. 
Kulaklar hafif, ince, gümüşi, altın ve mor tonlarındadır ve yaşlandıkça kehribar rengine bürünürler.

Deschampsia - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Festuca, Mavi Çim (Poaceae)

'Elijah Blue'

T 15-20 cm z5 VI-VII A
Yoğun mavi renkte yapraklar. HaziraN-Temmuzda açan çiçekleri sarı renkte.

glauca (F. ovina var. glauca)

T 15-25 cm z4 VI-VII A
Mavimsi gri yapraklar,çiçek kurulu önceleri mavi yeşil sonra soluk sarı.

ovina

T 30-40 cm z4 VI-VII AB
Nazik yaprakları, yeşil-mavimsi renkte. Çiçekleri sarı renkte haziran temmuzda açar.

Festuca - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Hakonechloa (Poaceae)

macra

T 30-60 cm z6 VII AB
Sarkık formlu, yeşil ve kavisli yapraklı, hassas çiçekli çalı.

macra ‘Aureola’
Özellikleri macra’ya benzer yaprakları yeşil sarı şeritlidir.

Hakonechloa - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00

Deschampsia (devam) 
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Imperata cylindrica ‘Red Baron’, Clt.3

Liriope muscari ‘Variegata’, Clt.3

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Imperata (Poaceae)

cylindrica ‘Red Baron’

T 40-100 cm z8 VII-VIII AB
Uzun mızrak yapraklar, önceleri yeşil üzeri kırmızı lekeli, olgunlaştıkça canlı kırmızıya döner.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Liriope, Çim Zambağı (Convallariaceae) (Liliaceae)

muscari (L. graminifera var. densiflora) (L. platyphylla)

T 35-45 cm z6 VI-IX AB
Perennial. Yumrulu, herdemyeşil. Canlı yeşil, doğrusal, kemerli yapraklar (40-45 cm.). Yeşilimsi mor 
dallar üzerinde, derin salkımlarda kümelenen leylak rengi çiçekler. Gözenekli, kireçsiz, verimsiz, 
iyi drene olan toprakları tercih eder. Kuraklığa dayanıklıdır. Eğimli toprakları kapatmak ve 
güçlendirmek için de kullanılırlar.

muscari ‘Monroe White’
Yeşil çiçek sapı üzerinde beyaz çiçekler. Yarı-gölgeden hoşlanır.

muscari 'Royal Purple'
üre göre daha kontrollü bir gelişime sahip (25-30 cm'yi aşmayan) güçlü ve çok yeniden çiçek açan 
çeşittir. Çiçek salkımları yoğun mor renktedir, yaz açarlar ve yaz boyunca yenilenirler.

muscari ‘Variegata’
Yeşil fon üzerinde beyaz ve/veya sarı alacalı yapraklar. Lila çiçekler.

Liriope- ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 LV6   11,50

Miscanthus, Fil Otu (Poaceae)

giganteus (M. floridulus) (M. japonicus)

T 300 cm z4 VIII-X AB
Uç kısımları kavisli dik duruşlu başaklar, uzun şerit yapraklar, gümüşi renkte çiçek kurulu.

Liriope muscari 'Royal Purple', çiçekler
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Aquilegia vulgaris

Alyssum saxatile ’Compactum’

Adiantum capillus-venerisMiscanthus sinensis ‘Adagio’, LV11

Miscanthus sinensis 'Zebrinus', LV11

Otsu bitkiler 

sinensis ‘Adagio’

T 120 cm z6 VII-IX AB
Merkez kısmı beyaz gri-yeşil yapraklar. Birleşik salkım kahverengi çiçekler, sonbaharda gümüşi 
tüylere döner.

sinensis 'Blütenwunder'

T 1,20 m z5 VIII-XI A
Zarif yapı, gümüş salkımlardan oluşan erken ve uzun ömürlü çiçeklenme. En sade ve en çiçekli 
olanlar arasında.

sinensis ‘Cabaret’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Ortası krem rengi şeritli, geniş ve gösterişli yapraklar.

sinensis ‘Cosmopolitan’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Kenarları ve ortası krem rengi şeritli yeşil yapraklar.

sinensis ‘Ferner Osten’

T 160 cm z6 VII-IX A
Zeytin yeşili ince yapılı yapraklar, sonbaharda turuncu renge döner. Akaju rengi büyük çiçek kurulu 
önce pembe sonra gümüşi renge döner.

Miscanthus (devam) 

Miscanthus sinensis ‘Cosmopolitan’, yapraklar

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’, çiçekler
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Miscanthus sinensis ‘Malepartus’, Clt.10

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Flamingo’, LV11 Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’, LV6

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Graziella’, Clt.10

Otsu bitkiler 

sinensis 'Flamingo'

T 200 cm z6 VIII-X C
Gevşek, pembe, hafifçe sarkık büyük çiçekler.

sinensis ‘Gracillimus’

T 150 cm z6 VII-IX A
İnce ve zarif yapraklar, az çiçeklenme özelliği.

sinensis ‘Graziella’

T 150 cm z6 VII-IX A
Sonbaharda turuncuya dönen yeşil yapraklar. Gümüşi çiçekler yapraklarla hoş bir uyum oluşturur.

sinensis ‘Herman Mussel’

T 300 cm z4 VIII-X AB
Yazın sonundan Sonbaharın ortalarına kadar, çeşmeden akan su gibi narince dökülen, pembe 
nüanslı bal rengi tüylü oluşumlardan meydana gelen bir yığının arasından kemerli üst üste binen 
geniş yaprak tutamları çıkar.

sinensis ‘Kleine Fontäne’

T 150 cm z6 VII-IX A
Rijit ve dik formlu. Muhteşem güzellikteki, akaju kırmızısı sarkık çiçek kurulu sonbaharda turuncu 
renge döner.

sinensis ‘Kleine Silberspinne’

T 200 cm z6 VIII-IX C
Dar yapraklı dik duruş. Açtıklar andan itibaren gümüşi çiçekler.

Miscanthus (devam) 
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Miscanthus sinensis ‘Red Chief’, LV11

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Miscanthus sinensis ‘Strictus’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

sinensis ‘Malepartus’

T 250 cm z6 VII-IX A
Kavisli yapraklar, beyaz renkli merkezi şeritli. Çiçek kurulu pembemsi ancak kısa sürede gümüşi 
renge döner.

sinensis ‘Morning Light’

T 180 cm z6 VII-IX A
Boyun kısmı daha kalın, sarkık formlu. Kırmızımsı çiçekler.

sinensis 'Purpurascens'

T 180 cm z6 VII-IX A
Ilıman iklime sahip bolgelerde daha da parlak olan, ilk soğuklarla guzel bir alev-turuncu ve bronz 
rengini alan koyu yeşil yaprakları olan tur dik bir gelişim gosterir. Soluk pembe renkte cıkan ve kışın 
oyle kalıcı olmak icin gumuş rengi tuylere donuşen uzun ciceklere sahiptir.

sinensis ‘Red Chief’

T 120 cm z6 VIII-X A
Çiçek kurulu kırmızı, yaprakların sonbahar renklenmesi güzeldir.

sinensis 'Red Cloud'®

T 100 cm z6 VIII-IX AB
Dar yapraklara sahip komkakt formda. Oldukça yoğun kırmızı çiçek demetleri halinde çiçeklenir.. 
Diğer Miscanthuslara göre daha erken çiçeklenir.

sinensis ‘Strictus’

T 200 cm z6 VII-IX A
Dik duruşlu, enine krem rengi-sarı çizgili yeşil yapraklar.

sinensis ‘Variegatus’

T 210 cm z6 IX-XI B
Beyaz alacalı, kavisli yapraklar. Kırmızımsı çiçekler. Miscanthus’ların en gösterişlisidir.

sinensis ‘Yaku Jima’

T 100-150 cm z6 VIII-IX C
Kompakt, dar, yeşil yapraklar. Kırmızımsı çiçekler. Bodur bir form olarak kabul edilirler.

sinensis ‘Zebrinus’

T 280 cm z6 VII-IX A
Açık yeşil yapraklar, düzensiz şekilde sarı lekelidir. Çiçekler bakır renkli.

Miscanthus - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Miscanthus (devam) 
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

Molinia caerulea 'Heidebraut', LV11

Muhlenbergia capillaris, Clt.10

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Molinia (Poaceae)

caerulea 'Heidebraut'

T 150 cm z6 VII-IX A
Sağanak yağmurda bile dik kalan yoğun yaprak kümeleri. Koyu siyahımsı menekşe rengi dalları 
tarafından taşınan zarif siyahımsı, koyu mor çiçekleri erken açar ve sonbahar bitimine doğru 
turunculaşır.

caerulea 'Moorhexe'

T 30-60 cm z6 VII AB
Sonbaharda güzel, açık kahverengi ve turuncu tonlarına bürünen, gri-yeşil renkli, dik gelişimli, dar 
yaprak tutamlarından oluşur. Yaz sonunda, dar mor salkımlar.

'Heidezwerg'

T 80 cm z6 VII AB
Yaz aylarında, sarı renkli saplar tarafından taşınan, genellikle dik, küçük, mor çiçeklerin uzun tüylü 
sivri uçlarının yükseldiği, parlak yeşil, uzun yapraklara sahip yoğun çalı. Hem gövdeler hem de 
yapraklar sonbaharın sonlarında altın sarısı-turuncuya döner.

Molinia - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Muhlenbergia (Poaceae)

capillaris

T 90-100 cm z6 VIII-X AB
Onun bu güzel mavi-yeşil dikine uzanan yaprakları yaz sonunda uzaktan pembe bir pamuk şekeri 
andıran hafif başaklara dönüşür. Grup kullanımları için ideal, susuzluğa oldukça dayanıklı bir türdür.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Ophiopogon, Kara M (Asparagaceae)

planiscapus ‘Nigrescens’

T 15-30 cm z6 VII-VIII AB
Rizomludur. Siyahi kırmızı mızrak yapraklar. Erguvan ya da beyaz renkte çan şeklinde çiçekler.

 Clt.3     8,00
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Artemisia absinthiumPanicum virgatum ‘Heavy Metal’, Clt.10

Arabis caucasica ‘Schneehaube’Panicum virgatum ‘Squaw’, LV11

Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Clt.10

Panicum virgatum 'Northwind', LV15

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Panicum (Poaceae)

virgatum ‘Heavy Metal’

T 120 cm z4 VII-VIII AB
Griden morumsu maviye değişen yapraklar, pembe çiçekler.

virgatum 'Northwind'

T 180 cm z5 VII-X AB
Yeşil-gri renkteki şık yaprakları ağustos sonunda açan sarı başaklarına bir yastık görevi sağlar.

virgatum 'Prairie Sky'

T 0,90-1,20 m z4 VII-VIII AB
Derin mavi yapraklar.

virgatum ‘Rehbraun’
Uç kısmı kırmızı, yeşil yapraklar sonbaharda sarı-bakır renklenme.

virgatum ‘Squaw’
Yeşil yapraklar, sonbaharda kırmızımsı renklenme. Çiçekler morumsu pembe.

Panicum - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00
 LV15     29,00
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Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’, LV15

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, LV11

Pennisetum alopecuroides, Clt.3 

Pennisetum villosum, LV15

Otsu bitkiler 

Pennisetum (Poaceae)

alopecuroides

T 60-90 cm z5 VIII-X AB
İnce yeşil yapraklar, sonbaharda altın renge döner. Silindirik başaklar, yoğun, koyu erguvan renkli 
ve kesme çiçek olarak kullanmak için uygun.

alopecuroides ‘Hameln’

T 90-120 cm z5 VIII-X BC
Çiçeklerin başakları öncekinden en az 30 cm uzundurlar.

alopecuroides ‘Little Bunny’

T 45 cm z5 VIII-X AB
Yeşil renkli çiçekler ve dikkat çeken beyaz tüyler.

alopecuroides 'Little Honey'

T 60-90 cm z5 VIII-XII AB
Neredeyse cüce çeşit olup ince beyaz köşelere sahip yeşil yoğun yaprak grupları oluşturmakta ve 
bu yapraklar Sonbaharda altın sarısı rengini almaktadır. Ufak çiçeksi çıkıntıları bronz gölgeleri olan 
beyaz-krem rengine sahiptir ve yaprakların üstünde ince dallar üzerinde belirmektedir. Yaz sonu 
açıp, Kışın büyük kısmı dayanmaktadır. Yeni sürgünler havanın ısısı neredeyse Yaz derecelerine 
ulaştığında yani İlkbaharın sonlarına doğru oluşmaktadır.

alopecuroides 'Red Head'

T 40-50 cm z 7 VIII-X AB
Yaz ortasına doğru cıkan geniş yeşil kavisli yapraklar, solmadan once acık kahverengi olan sayısız 
pembe-kırmızı cicek başakları. Buyuk kromatik etkiye sahiptir.
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Phalaris arundinacea ‘Picta’

Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’ 

Pennisetum alopecuroides var. viridescens, LV6

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

alopecuroides var.  viridescens

T 70-90 cm z6 VIII-X AB
Yaz sonunda koyu yeşil dar yapraklarının arasından cıkan tuylu mor ciceklere sahiptir.

massaicum 'Red Bunny Tails'

T 80 cm z 7 VII-X A
Koyu kırmızı-siyahımsı tonlarla buhar misali, tavşan kuyruğuna benzer siyahımsı koyu renkte 
çiçekler. Bordo kırmızısının tonları ile yeşil yaprakların tutamları.

orientalis ‘Karley Rose’

T 90 cm z5 VI-IX AB
Pembe-morumsu renkli, şatafatlı çiçek kurulu. Koyu yeşil renkli yapraklar, sonbaharda sarı renklenir.

villosum

T 45 cm z 7 IX-X A
Grimsi yeşil yapraklar, zarif beyaz başaklardan oluşan çiçek topluluğu içinde kaybolurlar.

Pennisetum - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Phalaris (Poaceae)

arundinacea ‘Picta’

T 60-100 cm z4 VI-VII AB
Çok güçlü bir gramine olup her tür toprakta iyi yetişir. Hafif, beyaz ve yeşil çizgili, genellikle tabanda 
pembe renkli yapraklar. Yeşil veya kahvemsi yeşil, kompakt, salkım çiçekler. Geçici olarak kalsa da 
eğimli toprağı takviye etmek ve akarsu mecralarındaki kıyılar için mükemmeldir.

 Clt.3     8,00

Poa (Poaceae)

labillardierei 'Glauca'

T 0,50-1 m z6 VII-X A
Küçük açık kahverengi çiçeklerin sivri uçlarıyla dar sarımsı yeşil yaprak tutamları oluşturan yaprak 
dökmeyen çimen.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Pennisetum (devam) 
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Stipa tenuissima, LV11

Stipa brachytricha

Sesleria autumnalis, LV11

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Otsu bitkiler 

Sesleria (Poaceae)

autumnalis

T 45 cm z 7 VII-IX AB
Güney Avrupa’ya özgüdür, ancak çok farklı iklimler icin uygundur ve kesinlikle en iyi yer örtücü saz 
türlerinden biridir.Yoğun, sarı bir yapraklanmaya sahip tür ilk baharda, olgunlaşıp altın sarısına 
dönüşmeden, solmadan önce dahi bozulmadan, hafif beyaz gümüşi renklerde çiçekleri üst üste 
gelir. Soğuk bölgeler veya alp iklimleri hariç, mükemmel bir kıyısı olan, herdemyeşil bir bitkidir. 
Herhangi bir toprağa uyum sağlayabilir.

 LV11     19,00

Stipa, Süs Çmi (Gramineae) (Poaceae)

brachytricha (Achnatherum brachytricha) (Calamagrostis brachytricha)

T 50-100 cm z5 VIII-X AB
İnce yeşil yapraklar. Pembemsi gri başaklar güneş altında gözalıcı parlaklığa ulaşır.

gigantea

T 150-200 cm z6 VII-VIII AB
Lineer yeşil yapraklar yoğun saçaklanır. Morumsu yeşil başaklar, olgunlaştıkça altın sarısı renge 
döner.

tenuissima

T 60-90 cm z6 VII-VIII AB
İnce canlı yeşil renkli yapraklar kavisli olarak saçaklanır. Yaz aylarında 30 cm boyunda gümüşi 
başaklar.

Stipa - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Uncinia (Cyperaceae)

Belinda Find EVERFLAME® (Cyperaceae)

T 20-23 cm z9 V-VI AB
Güneşte alevler gibi parıldayan, zarifçe asılı ve parlak kırmızı kenarları olan parlak renkli bronz 
kırmızısı, şerit benzeri yapraklardan küçük tutamlar oluşturur. Daha ılıman iklimlerde bordürler ve 
kaya bahçeleri için idealdir, saksılarda mükemmeldir.

rubra (Carex punicea)
Graminacea, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika ve güney okyanuslarının adalarına özgüdür. 
Yeşilimsi kırmızıdan kırmızıya ve mauna kadar değişen güzel tonlara sahip, uzun ve dar yapraklardan 
oluşan gösterişli tutamlar üretir. Nemli toprak ister.

 Clt.3     8,00
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Adiantum capillus-venerisAdiantum capillus-veneris

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Adiantum (Polypodiaceae)

capillus-veneris, Baldırıkara otu

R 40 cm T 15-40 cm z9  BC  
70 cm. veya daha uzun, solgun yeşil yaprakçıklardan oluşan, yaprak döken rizomlu EĞRELTİOTU. 
Kalkerli toprakları sever, nemli duvarlarda çok iyi gelişir.

 Clt.2     7,50

Perenialler 
ve şifalı bitkiler
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Allium shoenoprasumAjuga reptans

Allium shoenoprasumAnemone x hupensis ‘September Charm’

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Ajuga (Lamiaceae)

reptans

R 40 cm T 15-20 cm z5 IV-VII B cej 
Rizomlu, yayılan ve hızla genişleyen. Koyu mavi sivri uçlarla sonlanan uzun oval yapraklar. Bitkinin 
tüm bölgeleri harici kullanıldığında iltihap ve ağır kanamalarda son derece etkilidir.

 Clt.2     6,50

Allium (Amaryllidaceae)

schoenoprasum, Frenksoğanı

R 5 cm T 30-60 cm z5 VII-VIII AB hj 
Soğan formlu, yenilebilir yaprakları için ekilen, 35 cm uzunluğunda, yıldız şekilli, açık eflatun renkli 
çiçekler. Taze yapraklar balık, salata ve peynir tabaklarına hoş bir aroma katmak için kullanılır.

 Clt.2     6,50

Alyssum (Aurinia) (Brassicaceae)

saxatile 'Compactum'

R 40-50 cm T 15-25 cm z 7 IV-V A cfj 
Gri-yeşil tüylü yapraklar. Parlak sarı, çok sık dizilimli çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Anemone (Ranunculaceae)

Anemoni d’autunno, Kış anemonu

R 50-60 cm T 70-100 cm z4 IX-XI AB h 
Çentikli yapraklarla donanmış yaprak sapı üzerinde çanak şeklinde çiçekler üreten, güçlü, çok yıllık 
gruplar.

x hupehensis ‘September Charm’
Büyük açık pembe çiçekler.

x hybrida ‘Pamina’
Koyu pembe, yarı-katmerli çiçekler.

x hybrida ‘Whirlwind’
Beyaz, yarı-katmerli çiçekler.

Anemone - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.3     6,80
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Aquilegia vulgarisAquilegia vulgaris

Armeria maritima ‘Splendens’

Artemisia absinthiumArtemisia absinthium

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Aquilegia (Ranunculaceae)

vulgaris

R 40 cm T 60-80 cm z3 IV-VI AB h H
Karakteristik, canlı, çok renkli, huni formlu, kısa çıkıntıları olan çiçekler üreten yaprağımsı, çok yıllık 
gruplar.

hybrid ‘Blue Star’, melez ‘Blue Star’
Mavi ve beyaz çiçekler.

hybrid ‘Crimson Star’, melez ‘Crimson Star’
Kızıl ve beyaz çiçekler.

hybrid ‘Musik’, melez ‘Musik’
Kırmızı ve sarı çiçekler.

Aquilegia - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20

Arabis (Brassicaceae)

caucasica ‘Schneehaube’

R 50 cm T 15-20 cm z5 IV-V A cfj 
Herdemyeşil yer örtücü. Dört taçyapraklı, bol kokulu çiçekler.

 G9     3,20

Armeria (Plumbaginaceae)

maritima ‘Splendens’, İspanya çimi

R 20-30 cm T 5-8 cm z4 V-VI A cejr 
Dolu bir tarh oluşturan bodur, herdem yeşil bitki. Çim gibi yapraklar ve koyu pembe renkli 
çiçeklerden oluşan çok sık salkımlar.

 G9     3,20

Artemisia (Asteraceae)

absinthium, Pelinotu

R 60 cm T 90 cm z4 VIII-IX A fr 
Aromatik, gümüş-gri yapraklar. Sarımsı gri salkımlarda başaklardan oluşan çiçekler. Vermut ve 
hazmı kolaylaştıran likörlerin içeriğindeki maddeler arasında yer alır.
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Aster dumosus ‘Anneke’

Aubrieta x cultorum

Aster dumosus ‘Anneke’

Aster dumosus ‘Prof. A. Kippenberg’

Aubrieta x cultorumAubrieta x cultorum

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

dracunculus, Tarhun

R 30 cm T 120 cm z4 IX-X A fhr 
Açık yeşil, meyankökü ve kereviz kokan mızrak şeklinde yapraklarıyla aromatik özellikteki sık 
dokulu çalı. Krem rengi çiçekler. En çok balık, omlet ve sosları tatlandırmak için kullanılır.

Artemisia - ölçü ve fiyatları:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Aster dumosus (A. novi-belgii) (Asteraceae)
Tüm sonbahar boyunca bahçeleri renklendiren, sonbaharda çiçeklenen ve 
papatyaya benzer çok popüler çiçekler üreten, bodur bitkilerdir.

‘Anneke’
Büyük, erguvan-kırmızı çiçekler.

'Prof. A. Kippenberg’
Eflatun-mavi, yarı katmerli çiçekler.

‘Schneekissen’
Saf beyaz katmerli çiçekler. Geç çiçeklenme.

‘Wood’s Pink’
Koyu pembe katmerli çiçekler.

Aster dumosus - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20

Aubrieta (Brassicaceae) (Cruciferae)

x cultorum (A. deltoidea)

R 40-60 cm T 5-7 cm z 7 IV-VI A cj 
Nefis tırmanıcı veya sarmaşığa benzer çiçek tarhları oluşturan herdemyeşil bitkilerdir.

‘Blue King’
Gök mavisi çiçekler.

‘Cascade Blau’
Lacivert çiçekler.

‘Cascade Rot’
Karmen kırmızısı çiçekler.

'Rosen Garten'
Pembe çiçekler.

‘White’
Beyaz çiçekler.

Aubrieta - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20

Artemisia (devam) 
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Carlina acaulis

Campanula carpatica

Bergenia crassifolia

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Ballota (Lamiaceae)

pseudodictamnus

R 50cm T 50cm z 7 VI-VII AB ehj 
Bodur, çok yıllık, her dem yeşil tür, yuvarlak yeil-gri sarimsi yapraklara sahip, az yapraklı yeni 
vejetasyon yaprakları hafif tüylüdür.

 Clt.10     20,00

Bergenia (Saxifraga) (Saxifragaceae)

crassifolia (Saxifraga crassifolia)

R 50 cm T 40-50 cm z5 I-IV AB cefjr H
Oval veya yuvarlak, 18 cm’e varan uzunlukta, yeşil renkli, kışın kırmızımsı hareli, yürek formlu büyük 
yapraklardan meydan gelen ve tarhlar oluşturan herdem yeşil bitki. Yeşil mor çiçek sapı üzerinde 
lacivertimsi mor çiçekler.

 Clt.3     8,00

Campanula, Çan Çiçeği (Campanulaceae)

carpatica

R 30-60 cm T 30 cm z3 VI-VIII AB cfj 
Lacivert mor, çan şeklinde küçük çiçekli bitki.

persicifolia

R 30 cm T 90 cm z3 VI-VII AB cfh H
Dik duruşlu, kadeh şeklinde, sarkık kısa salkımlı mor çiçekler.

Campanula - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Carlina (Asteraceae)

acaulis, Carline devedikeni

R 25 cm T 10 cm z4 VI-IX A cj H
Kısa ömürlü, çalı formlu: 30 cm’e kadar uzayan, kenarları dikenli yapraklar.Disk şeklindeki beyaz 
çiçekler, gümüşi renkli, dar ve lineer brahtelerle çevrilidir. Kurumuş köklerde idrar söktürücü ve 
arındırıcı özellikler bulunur.

 Clt.2     6,80
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Carpobrotus edilis

Cerastium tomentosum

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’

Convallaria majalis

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Carpobrotus (Asteraceae)

edulis

T  15-20 cm z9 IV-V A c
Güney Afrika'ya özgü sukkulent ancak hemen hemen tüm Akdeniz kıyılarında çok yaygındır. İnce 
dişli kırmızımsı kenarlara sahip yoğun dik yapraklarla süslenmiş, secde duruşuna yol açan yatay 
olarak gelişen uzun, ince gövdelere sahiptir. İlkbahardan yaza, öğleden sonra uçuk sarı açan ve 
günün sonunda pembeye dönen iri ve çok gösterişli papatya benzeri çiçekler üretir. Çiçeklenmeyi 
incire benzer kahverengimsi, yenilebilir meyveler takip eder.

 Clt.2     6,50
 LV6   17,00

Cerastium, Boynuz otu (Caryophyllaceae)

tomentosum

R 1 m T 5-8 cm z6 IV-VI A cejr 
Neredeyse istila edici derecede gelişen yayılıcı bitkidir. Güzel, gümüşi keçe rengiyle kaplı 
yaprakçıklar. Sık, beyaz, yıldız şeklinde küçük çiçekler. Eğimli arazilerdeki güçsüz, kuru ve güneş 
alan topraklar için uygundur.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Convallaria (Asparagaceae)

majalis, MŸge

R 30 cm T 20-25 cm z3 IV-V AB  
Sarkýk, beyaz renkli, çok kokulu, mumsu, çan þeklinde çiçekleri yay formunda salkýmlar üreten 
rizomlu bitkilerdir.

Çalı Clt.3     8,00

Coreopsis, Büyük Kız Gözü (Asteraceae)

grandiflora ‘Early Sunrise’

R 50-60 cm T 50 cm z4 VI-IX A jr H
Çalımsı, ince, iğneye benzer yapraklar, parlak sarı katmerli çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50
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Dianthus plumarius ‘Annabelle’

Dianthus ‘Houndspool Ruby’

Dianella tasmanica ‘Variegata’

Delphinium ‘Galahad’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Delphinium, Düğün Çiçeğidiller (Ranuncolaceae)

Ibridi Geant Pacific, Geant Pacific Hibritleri

R 50-75 cm T 100-150 cm z5 VI-IX A h H
Mısır koçanı şeklinde çiçek kurulu oluşturan, dik duruşlu çalılardır. Geniş alana ihtiyaçları olup, tek 
başlarına veya diğer çok yıllık boylu bitkilerle birlikte ve güllerle de çok etkili gruplar oluşturur.

‘Astolat’
Koyu pembe çiçekler.

‘Blue Beauty’
Siyah noktalı açık mavi çiçekler.

‘Galahad’
Beyaz çiçekler.

 G9     5,00
 Clt.2   8,50

Dianella (Xanthorrhoeaceae)
Kök saplı, herdem yeşil, mızrak biçimli yapraklı ve yıldız şeklinde, lacivert küçük 
çiçekli salkımları açık mavi meyvelerin izlediği çok yıllık bitkiler. İyi drene edilmiş 
toprakları ister ve kuraklığa karşı iyi derecede direnç gösterirler.

tasmanica 'Variegata'

R 0,70-1,20 m T 0,70-1,20 m z9 V-VI AB fh 
Kenarları krem renginde yeşil, dil şeklinde uzun yapraklar.

 Clt.10     30,00

Dianthus, Karanfiller (Caryophyllaceae)

deltoides ‘Albus’

R 30 cm T 20 cm z3 V-VII A chj 
Yer örtücü, yeşil yapraklar, dik duruşlu çiçek sapları üzerinde beyaz çiçekler.

deltoides ‘Brilliant’

R 30 cm T 20 cm z3 VI-VIII  cj 
Yeşil yapraklar, morumsu kırmızı çiçekler.

‘Houndspool Ruby’

R 30-35 cm T 30-35 cm z3 VI-IX  hj H
Kesme çiçek olarak kullanılsa bile uzun süre devam eden kokusuyla, canlı pembe, katmerli çiçekler.

plumarius ‘Annabelle’

R 30-40 cm T 30 cm z3 V-VII A cj H
Boynu kırmızı halkalı, somon pembesi dalgalı taçyapraklarıyla, kokulu katmerli çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50
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Dicentra spectabilis

Echinacea purpurea ‘Magnus’

Erigeron karvinskianus

Felicia amelloides

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Dicentra (Papaveraceae)

spectabilis, Maria’nın Kalbi

R 45 cm T 80-120 cm z V-VI B g H
Kalp şeklinde, dış taç yaprakları pembe, iç taç yaprakları beyaz renkli çiçekler eğik çiçek sapından 
sarkar.

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Echinacea (Rudbekia) Papatyagiller (Asteraceae)

R 45 cm T 80-120 cm z3 VII-IX A h H

purpurea ‘Alba’
Beyaz taçyaprakları.

purpurea ‘Magnus’
Çalımsı, dik duruşlu; merkez diski kahverengimsi turuncu, kızıl taçyapraklı büyük çiçeklerde son 
bulan sert dallar.

Echinacea - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Erigeron (Vittadina) (Asteraceae)

karvinskianus (E. mucronatus) (Vittadina triloba)

R 100 cm T 20 cm z 7 VI-X A cefr 
Genişlemeye müsait küçük çalılar, kelime anlamına göre küçük pembemsi beyaz papatyalarla 
kaplanmıştır. Gerçek çiçekli çayırlar oluşturur.

 Clt.10     17,50

Felicia (Agathea) Felisya (Asteraceae)

amelloides (Agathea coelestis)

R 40-50 cm T 30-50 cm z9 VI-IX A fhjr 
Koyu yeşil, kadifemsi, oval yapraklarıyla geniş tarhlar oluşturur. İlkbahar sonundan başlayıp yaz 
boyunca kalan, ortası sarı, çok sayıda açık mavi çiçek.

 Clt.2     7,00
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Gerbera jamesonii

Gentiana lutea

Gaillardia ‘Dazzler’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Gaillardia, Gaylardia (Asteraceae)

R 40-50 cm T 30-50 cm z4 VI-IX AB chj H
Uzun süre dayanıklı papatya benzeri çok miktarda çiçek üretirler. Kuraklığa 
dayanıklıdırlar. Neşeli renk kümeleri oluşturmak için uygundurlar.

‘Bourgogne’
Hepsi kırmızımsı-kahverengi çiçekler.

‘Dazzler’
Taçyapraklarının uçları sarı kırmızı çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Gazania, Koyun Gözü (Asteraceae)

R 30 cm T 30 cm z9  A fhjr H
Genellikle tek yıllık gibi yetiştirilen uzun gümüşi yapraklarıyla rozet şeklinde 
yayılan çok yıllık bitkilerdir. Mayıs’tan Ekim’e kadar aralıksız açan, çok zarif 
çiçekler. Tümünün taç yapraklarının başlangıcında kahverengi izler bulunan 
beyaz, sarı, pembe.

 G9     5,00
 Clt.2   6,50

Gentiana, Yılan Otu (Gentianaceae)

acaulis

R 30 cm T 8 cm z6 V-VI B ej 
Zemini halı gibi saran,yoğun lacivert renkli trompet şeklinde büyük çiçeklere sahip bitkidir. 
Kayranlar ve orman altı örtüsü olarak kullanmak için oldukça uygundur.

lutea, Büyük Sarı Yılanotu

R 60 cm T 150 cm z5 V-VIII A h 
Sarı renkli, tepe ya da yanlarda kümelenen, yıldız şekilli çiçekler. Şarap, likör, tatlılar ve hazmı 
kolaylaştırıcı pastilleri tatlandırmak için kullanılır.

 Clt.2     6,50

Gerbera (Asteraceae)

jamesonii

R 40 cm T 60 cm z9 V-X AB fhjr H
Güney Afrika kökenli çok yıllık bitki; alt kısmı yumuşak, yeşil yaprakları vardır. Yapay gözüken 
çiçekleri, kumaş gibi olup, dik duruşlu çiçek sapları üzerinde yer alırlar. Uzun ve ince taç yaprakları; 
sarı, turuncu, kırmızı veya beyaz renklidir. Rustik değildir.

 G9     5,00
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Geum coccineum

Hedychium gardnerianum

Glycyrrhiza glabra

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Geum (Rosaceae)

coccineum (G. x borisii)

R 30 cm T 30-50 cm z5 V-VIII AB ch H
Düzensiz formda lobları olan ve ince tijlerin yükseldiği yapraklı, dallı, münferit olarak sarı saplı 
turuncu renkli çiçeklerin bulunduğu çimenlik.

‘Lady Stratheden’

R 45 cm T 45-60 cm z5 VI-VIII AB ch H
Dallı çiçek sapları, canlı sarı renkte kadeh şeklinde çiçekler.

‘Marmalade’

R 45-60 cm T 40 cm z4 V-VIII AB ch H
Sarı veya turuncuya bürünen taç yapraklarıyla soliter çiçekler.

Geum - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20

Glycyrrhiza (Fabaceae)

glabra, Meyankökü

R 90 cm T 120 cm z8 VI-VII A fh 
Uzun, koyu yeşil renkli, iki tarafı da tüysü yapraklar. Kelebek şeklinde ve salkımlarda toplanan açık 
eflatun ve beyaz çiçekler. Karakteristik tatlı ve aromalı, odunsu fibroz kökler. Tadlandırıcılar ve 
ilaçların hazırlanmasında kullanılan meyankökü esansı üretirler.

 Clt.2     6,50

Hedychium (Zingiberaceae)

gardnerianum

R 80-120 cm T 150 cm z9 VI-XI  fgh 
Subtropikal kökenli, egzotik yaprakları ve çok sıradışı çiçekleri nedeniyle popüler olan çok yıllık 
bitki. Yeşil renkli, 40 cm uzunluğunda oval yapraklar. Bütün yaz ve sonbahar boyunca kalıp, 
olağanüstü bir koku veren kırmızı stamenli parlak sarı veya turuncu devasa çiçekler.

 Clt.2     6,50
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Helianthemum 'Fire Dragon'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helianthemum 'Golden Queen'

Helianthemum 'Rhodanthe Carneum'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helleborus nigerHelleborus niger

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Helianthemum, Gün Gülü (Cistaceae)

R 20-30 cm T 10-30 cm z5 V-VIII A cehj 
Herdem yeşil, zayıf gövdeli ve yumuşak çiçekli, ilkbahardan sonbahara dayanan 
suffrutikozlar. Kuru toprak isterler.

‘Fire Dragon’
Skarlet turuncusu çiçekler.

‘Golden Queen’
Altın sarısı çiçekler.

‘Rhodanthe Carneum’
Pembe çiçekler.

‘Wisley Pink’
Açık pembe ortası turuncu çiçekler.

‘Wisley White’
Beyaz, ortası sarı çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Helleborus (Ranunculaceae)

niger, Noel Gülü, Siyah Helloborus

R 40 cm T 30 cm z3 XI-III BC  H
Herdem yeşil çalı formu. Kadeh şeklinde, sarkık, dore stamenli beyaz çiçekler. İyi drene edilmiş 
toprakta yetiştirilmek üzere, neme dayanıklı, ağaç altı örtüsü oluşturmak için kullanılan çok yıllık 
bitki.

 Clt.1,5     11,00
 Clt.3   25,00



648

Hemerocallis 'Mini Pearl'

Hemerocallis 'Jason Salter'

Hemerocallis 'Finest Hour'

Hemerocallis 'Little Wine Cup'

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Hemerocallis, Gün Güzeli (Xanthorrhoeaceae)

R 70-100 cm T 70-100 cm z5 V-IX AB fhj H
Yay formunda yaprakları ve huni formunda olup Mayıs’tan Eylül’e açan salkımlarda 
toplanmış çiçekleri vardır. Verimli toprak isterler. Saksıda yetiştirilebilirler.

‘All American Tiger’
Hafif kokulu, ortası ve kenarı kırmızı, gerisi yanık 
portakal rengi çiçekler.

‘Anzac’
Üçgen çiçekler, şarap kırmızısı.

'Apricot Beauty'
Merkezi noktası pembe-kırmızı, turuncu, 
katmerli çiçekler.

'Burning Daylight'
Fırfırlı yaprakları ile huni şeklinde, kokulu, 
yoğun turuncu sarı çiçekler.

‘Finest Hour’
Kiraz kırmızısı, boğaz kısmı sarı çiçekler.

‘Frans Hals’
Kırmızı eflatun hareli, boğaz kısmı sarı çiçekler.

‘Front Runner’
Pembe-turuncu, boğaz kısmı sarı ve somon 
rengi.

‘Golden Chimes’
Çok fazla sayıda, sarı renkli küçük çiçekler.

‘Grape Velvet’
Ortası yeşil, orta damarda daha soluk olan koyu 
mor çiçekler.

‘Jason Salter’
Erken açan, boğaz kısmı yeşil üzeri mor çizgili, 
sarı çiçekler.

‘Jockey Club’®
Ortası mor kenarları krem, lavanta rengi 
yapraklar.

'Little Bee'
Sınırlı gelişme sahip,  yeniden çiçek açan 
varyete.Basit, yoğun kayısı pembesi çiçekler.

‘Little Missy’
Kenarları beyaz ortası yeşil, koyu pembe hoş 
kokulu çiçkekler.

‘Little Wine Cup’
Ortası sarı gerisi koyu şarap rengi yapraklar.

‘Lynn Hall’
Karmen kırmızısı, boğaz kısmı dore renkli 
çiçekler.

‘Mini Pearl’
Ortası sarı, kayısı pembe gölgeli beyaz yapraklar.

‘Pardon Me’
Ortaları yeşil, canlı kırmızı çiçekler.

‘Pixie Parasol’
Ortaları yeşil, kayısı pembe rengi çiçekler.

‘Red Flag’
Boğaz kısmı sarı renkli, koyu kırmızı çiçekler.

‘Royal Robes’
Boğaz kısmı yeşil, koyu mor renkli çiçekler.

‘Sammy Russel’
Pembe üzeri, limon sarısı çizgili çiçekler.

‘Seurat’
Ortası sarı, pembe lekeli pembe-eflatun yapraklı 
büyük çiçek.

‘Splendid Orchid’
Sıklamen-orkide, boğaz kısmı sarı, büyük 
çiçekler.

‘Stella de Oro’
Çok sayıda canlı sarı renkte çiçekleri ile istisnai 
olup, Mayıs’tan Eylül’e aralıksız her sabah 
açarlar.

‘Top Billing’
Açelya pembesi üzeri kayısı rengi hareler, krem 
rengi çizgiler, boğaz kısmı sarı çiçekler.

‘Tricolor’
Çok fazla sayıda; somon rengi, şeftali pembesi 
ve sarı ton geçişlerine sahip küçük çiçekler.

Hemerocallis - ölçü ve fiyatları:

 Clt.3     8,00
 Clt.7     11,00
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Hyssopus officinalis

Iberis sempervirens ‘Snowflake’

Iris germanica ‘Sangreal’

Iris germanica ‘Bedtime Story’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Hyssopus, Zufa Otu (Lamiaceae)

officinalis, Hyssop

R 1 m T 60 cm z3 VII-IX A hj 
Yarı-yaprak döken, aromatik; doğrusal, 5 cm uzunluğunda ve koyu mavi, bal taşıyan, huni biçiminde, 
salkımlarda toplanmış çiçekler. Yaprakları tıpta ve mutfak sanatlarında, aynı zamanda likörleri 
tatlandırmak için kullanılabilir.

 Clt.1,2     5,00
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00

Iberis, Gümüş sepet (Brassicaceae)

sempervirens ‘Snowflake’

R 50 cm T 25 cm z 7 III-V AB hj 
Herdem yeşil kalan koyu yeşil renkte küçük yaprakları ile geniş bir yastık oluşturur ve ilkbaharda 
çok sayıda saf beyaz çiçek meydana getirir.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Iris (Iridaceae)

germanica, Iris, Zambaklar

T çeşitli z 7 IV-V AB 
İnanılmaz derecede çok farklı tonlar, renkler, kontrastlar ve kokular sunan bitkilerdir. Mayıs ayında 
başlayan çiçeklenme 15 gün sürmektedir.Boyları her türe göre değiştiği için, her türün yanında 
belirtilmektedir. Mümkün olan en güneşli bölgeye dikilmeleri önerilir. Bahçelerde çitler boyunca, 
çimenlerde kümeler halinde ve çiçekliklerin taban kısmında kullanılırlar. Karma bordürlerde Güller 
veya Hemerocallislerle birlikte karıştırılarak çok renkli etkiler elde edilebilir. Kesme çiçek ve 
saksılarda yetiştirmek için de uygundur.

'Bedtime Story'
Mavi-lila, mor püskül. ↑ 60 cm

'Blue Moon'
Mor, siyahi-mor, kadifemsi. ↑ 90 cm

'Harbour Blue'
Mor, siyahi-mor, kadifemsi. ↑ 140 cm

'Moonlight'®
Sarı, sarı püskül. ↑ 70 cm

'Sangreal'
Soluk sarı, sarı püskül. ↑ 80 cm

Misure e prezzi di Iris:

 Clt.2     8,00
 Clt.3   8,50
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Kniphofia ‘Nancy Red’

Leontopodium alpinum

Leucanthemum maximum

Liatris spicata

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Kniphofia (Xanthorrhoeaceae)

R 60-90 cm T 90-120 cm z 7 VI-IX A fghr H
Çok sayıda tür ve varyete barındıran tür. Aşağıda tanımlananlar, uzun ve 
lineer yeşil yapraklar, iri çiçek sapları üzerinde taşınan tüp formlu çiçeklerin 
oluşturduğu koçanlara sahip, çiçek verimi yüksek, çalı formlu varyetelerdir. Yere 
doğru kavislenme eğlimindedirler.

‘Bees’Sunset’
Koyu turuncu çiçekler.

‘Nancy Red’
Pembemsi kırmızı ve sarı çiçekler.

Kniphofia - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.3     9,50

Leontopodium (Asteraceae)

alpinum, Alp Yıldızı, Edelweiss

R 15-20 cm  T 15-20 cm z V-VII A cf H
İpeksi yaprak püskülleriyle formlanan, ufak çalı. Gümüşi beyaz renkli çiçekleri, yıldız formunda 
brahtelerle çevrilidir.

 G9     3,20

Leucanthemum (Chrysanthemum) Beyaz Ay Papatyası 
(Asteraceae)

maximum

R 60 cm T 80 cm z6 VI-VII A fhj H
Dik duruşlu püsküller oluşturur ve bunlardan mızrak biçimli yapraklarla donanmış katmerli, beyaz 
iri papatyaları taşıyan çiçek sapları çıkar.

 G9     3,20

Liatris, İşaret Çiçeği (Asteraceae)

spicata

R 30-40 cm T 80-90 cm z4 VII-IX A fhj H
Lineer-mızrak biçimli yapraklar ve dik duruşlu çiçek sapları. Tabandan tepeye kadar, kırmızı erguvan 
renkli çiçeklerle kaplanır.

 G9     3,20
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Lupinus polyphyllus

Meconopsis grandis

Mentha x piperita

Melissa officinalis

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Lupinus (Fabaceae)

polyphyllus

R 40-50 cm T 80 cm z4  AB hr H
Başaklar üzerinde büyük çiçek kurulları. Eflatun-mavi ve beyaz, sarı, pembe ve kiremit kırmızısı gibi 
renkleri mevcuttur.

 G9     3,20
 Clt.2     8,50

Meconopsis, Mavi gelincik (Papaveraceae)

grandis, Himalaya Gelinciği

R 40 cm T 60-80 cm z 7 VI-VII A h 
Altları kiremit kırmızısı, dik duruşlu, koyu yeşil yapraklarıyla çalı formlu. Çiçekleri 12-15 cm eninde, 
ortalarını sarı anter gruplarının aydınlattığı, 9 koyu mavi taç yaprağından oluşan, fincan şeklindedir.

 Clt.2     11,00

Melissa (Lamiaceae)

officinalis, Melisotu

R 30-45 cm T 60-120 cm z4 V-VIII A h 
Dik duruşlu, daha çok odunumsu, 6-7 cm uzunluğunda, ovuşturulurlarsa keskin limon kokusu veren, 
açık yeşil yapraklar. Düzensiz salkımlarda, daha sonra lila lekeli beyaz renk alan ve arıların çok 
sevdiği, açık sarı çiçekler. Yapraklarının birçok tedavi edici özelliği bulunur. Ayrıca mutfakta, yemek 
ve likörlere tad vermek için kullanılır.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Mentha (Lamiaceae)

x piperita, Nane

R 80-120 cm T 50 cm z5 VI-X A h 
Kare, mor hareli yeşil dallar. Uzun, tüysüz kenarları dişli, tepesi koyu yeşil, altları kırmızımsı, 
keskin kokulu aromatik yapraklar. 10-20 cm uzunluğundaki salkımlarda gayet düzgün toplanmış 
pembemsi mor çiçekler. Yapraklar ve çiçek uçlarının tedavi edici özelliği vardır, çok güçlü kokuları 
nedeniyle küçük dozlarda mutfaklarda da kullanılırlar.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00
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Nepeta x fassenii 'Kit Cat'

Ophiopogon japonicus

Origanum majorana

Mesembryanthemum cooperi

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Mesembryanthemum, Buz Çiçeği (Aizoaceae)

cooperi (Delosperma cooperi)

R 40 cm T 10-15 cm z 7 VI-IX A efjr 
Grimsi yeşil etli yapraklarıyla güçlü yer örtücü. Büyük, çok sık, papatyaya benzer, kırmızı çiçekler. 
Deniz iklimine dayanıklıdır.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Nepeta (Lamiaceae)

x faassenii 'Kit Cat'

R 30 cm T 30 cm z 7 V-IX AB fjl 
Dar oval veya mızrak şeklinde yaprakları olan, bahçecilik kökenli çalı benzeri çok yıllık güçlü 
aromatik bitki. Uzun dikenlerde toplanan güzel lavanta mavisi çiçekler. 'Kit Cat', türlerine göre daha 
dik bir yapıya sahiptir ve daha fazla yeniden çiçek açar.Bordüler için harikadır

florina

R 50-100 cm T 50-100 cm z6 VI-IX A ejl 
Yazdan sonbahara kadar koyu pembe çanal yapraklar ile açık pembe dikenlerde çiçeklenme ile 
karakterizedir.

Çalı Clt.3     8,00
 Clt.2     6,50

Ophiopogon (Convallaria) Kara Çim (Asparagaceae)

japonicus (Convallaria japonica)

R 30 cm T 20 cm z 7 V-VI AB efj 
Borumsu kökleri hızla gelişen; uzun (40 cm), dar (3mm en), göz alıcı kemerler yapan yapraklar 
geliştiren bitkidir. Beyaz ve lila renkli küçük çiçekler ve mavi yemişler kemerlenerek büyüyen bu 
form içinde zor görünür.

 G9     3,20
 Clt.2   8,00
 Clt.3     9,00

Origanum, Kekik (Lamiaceae)

majorana, Marjoram, İran

R 25-30 cm T 25-30 cm z 7 VI-IX A hr 
Yarı-herdemyeşil gri-yeşil, yumuşak tüycüklerle kaplanmış yumurta biçimli yapraklar. Salkımlarda 
toplanan beyaz ya da pembe çiçekler. Soslar, sebzeler, et, salata ve mantarları tatlandırmak için 
yaygın olarak kullanılır.
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Phlox paniculata ‘Omega’

Pachysandra terminalis

Phlox paniculata ‘Tenor’

Origanum vulgare

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

vulgare, Kekik

R 30-90 cm T 30-90 cm z5 VII-IX A hr 
Rizomları koyu yeşil, kadifemsi, oval yapraklar taşıyan, minik odunsu dallar üretir. Küçük eflatun 
çiçekleri terminal şemsiyelerde toplanmıştır. Pekçok yemek tarifinde yaygın olarak kullanılır.

Origanum - ölçü ve fiyatları:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.10     14,00

Pachysandra, Japon Süpürgesi (Buxaceae)

terminalis

R 50-60 cm T 20-30 cm z IV-V AB ce 
Herdem yeşil, stolonifer, toprağa yatan suffruktoz. Yumurta veya eşkenar dörtgen biçiminde, 6-10 
cm’lik, parlak yeşil yapraklar. Beyaz çiçekli terminal salkımlar. Çözünmüş, canlı ve nemli toprak ister. 
En iyi yer örtücülerden bir tanesidir, kayalık bahçelere de uyum sağlar.

terminalis ‘Variegata’
Krem beyaz kenarlı yeşil yapraklar.

Pachysandra - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50

Phlox, Alev Çiçeği (Polemoniaceae)

paniculata (P. decussata)

R 50 cm T 80-90 cm z4  A  H
Dik duruşlu ve dayanıklı çok yıllık bu bitkiler, sert bitki sapları üzerinde uzunlukları 30 cm’e varan 
çiçekli salkımlar üretirler. Canlı, nemli toprak ve ortam isterler. Bordürler ve avlular için farklı 
renklerdeki türleri ile kullanılırlar. Saksıda kullanıma uygundur.

‘Fanal’
Canlı, parlak kırmızı çiçekler.

‘Jacqueline Maille’
Saf beyaz çiçekler.

‘Omega’
Pembe çiçekler, kırmızı göz.

‘Orange Perfection’
Somon-yakut kırmızısı çiçekler.

‘Tenor’
Koyu pembe çiçekler.

Origanum (devam) 
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Phlox subulata ‘Daisy Hill’

Ruta graveolens

Rheum rhabarbarum

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

subulata

R 30-40 cm T 10-15 cm z2 IV-V AB cej
Yer örtücü duruş. Kelime anlamıyla ufacık denebilecek şekilde küçük, açık yeşil, yıldız formunda 
yapraklar.

‘Candy Stripes’
Beyaz kenarlı pembe çiçekler.

‘Daisy Hill’
Pembe-kırmızı çiçekler.

‘G. F. Wilson’
Beyaz çiçekler.

‘Moerheimii’
Pembe çiçekler.

Phlox - ölçü ve fiyatları:

 G9     4,80
 Clt.2   8,50

Rheum, Işgın Otu (Poligonaceae)

rhabarbarum

R 100-120 cm T 200-250 cm z6 VI-VII B fgh 
Rabarumun en uzun, en gösterişli ve en dekoratif olanıdır. Güçlü saplarda yer alan çok büyük, 
derin loblu, koyu yeşil yapraklar. Yoğun beyaz ya da krem çiçek demetleriyle biten dik duruşlu 
çiçek sapları. Tedavi edici özelliği ve mutfakta yaygın kullanımı vardır; kuru kökler likör yapımında, 
yaprakları reçel yapımında kullanılır.

 Clt.3     8,00

Ruellia (Acanthaceae)

macrantha

R 50 cm T 180 cm z9 III-X B fgh 
Brezilya’ya ozgu yarı odunsu yaprak dokmeyen bir calı. Yıl boyunca ılıman iklimlerde yenilenen 
pembe golgeli mor huni şeklindeki cicekleri vardır. Kışın duşuk sıcaklıklardan korunmalıdır. 
Saksıda ideal bitki, en soğuk aylarda guneşli gunlerde zaman zaman dışarıya taşınır ve boylece yaz 
aylarında daha bol ciceklenme izlenebilir.

 LV12     24,00
 LV14     29,00

Ruta (Rutaceae)

graveolens, Sedef otu

R 75 cm T 100 cm z5 V-VI A fhjr 
Herdemyeşil, kül rengi yapraklar, en son salkımlarda toplanan sarı çiçekler. Yapraklar ve çiçekler 
meşhur ‘grappa alla ruta’ yapımında kullanılır.

 Clt.3     8,00

Phlox (devam) 
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Sagina subulata

Sedum spectabilis ‘Brilliant’

Scabiosa caucasica

Satureja montana

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Sagina, Yıldız Çimi (Caryophyllaceae)

subulata

R 8-10 cm T 3-5 cm z4  AB ce 
Bütün yaz küçük beyaz çiçeklerle kaplı, yosun gibi incecik kümeler. Kayalık bahçelerde, yer örtücü 
olarak kullanılır.

subulata ‘Aurea’
Önceki gibidir ancak farkı sarı çiçekleridir.

 G9     4,80

Satureja (Lamiaceae)

montana, Geyik otu

R 20 cm T 40 cm z5 VI-IX A cfj 
Doğrusal, sert, kokulu, ince uzun yapraklı, çalı formlu. Beyaz boru şeklinde küçük çiçekler. Çok 
sıcak ve kuru ortamlarda gelişir, kireçli toprağı sever. Gıdaların lezzetlendirilmesi ve hazmı 
kolaylaştırmak için kullanılır.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Scabiosa, Zarif Uyuz Otu (Dipsacaceae)

caucasica

R 40-50 cm T 80 cm z4 VI-VIII A ghr H
Uzun çiçek sapları üzerinde, yassı kümeler halinde mavi çiçekler.

 G9     3,20

Sedum, Dam Koruğu (Crassulaceae)
Su depolayabilen kalın, etli yapraklarıyla ve bu nedenle kuraklığa çok dayanıklı 
olan, ayrıca çiçeklerinin zenginliğiyle tanınan, çeşit ve varyete konusunda çok 
zengin bir tür. Arıları çeker. 

acre, Güçlü
Yeşil yapraklar, sarı çiçekler.

album
Sonbaharda kırmızı olan yeşil yapraklar. Beyaz 
çiçekler.

‘Herbstfreude’ (‘Autumn Joy’)
Mavimsi yapraklar, kahverengimsi kırmızı 
çiçekler.

spectabilis ‘Brilliant’
Mavi-yeşil yapraklar. Kırmızı çiçekler.

spurium
Yere uzanan, kapatıcı. Genellikle kırmızı benekli, 
koyu yeşil herdem ya da yarıherdemyeşil 
yapraklar. Pembe, düz çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50
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Thymus officinalis

Stachys byzantina

Sempervivum ciliosum borisii

Sempervivum arachnoideum

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Sempervivum (Crassulaceae)
Sempervivumlar zarif formlu, simetrik düzende yapraklı ve birbirlerine dişli bir 
şekilde kenetlenmiş bitkilerdir, Sukkulent ve etli görünümleri yılın her döneminde 
aynıdır. Yapay gibi gözüken mükemmel yer örtücüler oluşturmaktadırlar. Saksıda 
iyi gelişirler.

arachnoideum
Gümüşi gri yapraklar, pembe kırmızı çiçekler.

ciliosum borisii
Gümüşi gri yapraklar. Sarı çiçekler.

hybrid ‘Silberkarneol’
Tabanda zümrüt yeşili, sonrasında gümüş renkli 
tüyleri olan kırmızı yapraklar. Pembe çiçekler.

tectorum
Uç ve kenar kısımları kırmızı, yeşil renkli rozet 
yapraklar.

 G9     3,20

Stachys, Takson (Lamiaceae)

byzantina (S. lanata)

R 40-50 cm T 30-40 cm z5 VI-VII AB efjr 
Rustik özellikte mükemmel yer örtücü. Gümüşi gri, kadifemsi yapraklar, karmen pembesi çiçekler.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Thymus, Dağ Kekiği (Lamiaceae)

mastichina, Kekik

R 20-30 cm T 20-50 cm z3 V-VII A cj 
Dik duruşlu, bodur; silindir formunda küçük, tüylü yapraklar. Beyazımsı çiçekler.

officinalis (T. vulgaris), Kekik

R 40 cm T 10-30 cm z 7 VI-VIII A cefj 
Çok dallı yarı-çalı. Kokulu, yeşil doğrusal yapraklar. Açık lila rengi çiçekler. Sos ve etleri tadlandırırlar.

serpyllum, Vahşi kekik

R 40-50 cm T 15 cm z4 VII-IX A cefj 
Parlak yeşil yapraklar. Leylak-pembe çiçekler. Yemeklerde kullanılır. Etlerinin daha hoş kokması için 
tavşanlara yedirilir.

Thymus  - ölçü ve fiyatları:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00
 Clt.5     15,00
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Tradescantia andersoniana ‘Rubra’

Tradescantia pallida ‘Purpurea’

Vinca major

Vinca minor

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Perenialler ve şifalı bitkiler

Tradescantia, Telgraf (Commelinaceae)

R 30-40 cm T 20-30 cm z9 VI-X fhj 
Çok değişik duruşu, yaprak ve çiçek rengi olan Amerikan orijinli sukulent türü. 
Çiçekleri kısa ömürldür ama Mayıs’tan Eylül’e kadar aralıksız açarlar.

andersoniana ‘Rubra’
Koyu mor renkli çiçekler.

pallida ‘Purpurea’
Koyu leylak rengi yapraklar ve çiçekler.

Tradescantia  - ölçü ve fiyatları:

 Clt.2     6,80

Verbena (Verbenaceae)

bonariensis

R 20-50 cm T 100-150 cm z 7 V-X A fgh 
En dinç ve yaygın olanlar arasında. Sert dik gövdelerin taşıdığı buruşuk yeşil yapraklara sahiptir; 
haziran-ekim ayları arasında, kelebekleri çeken 5 cm çapında düz salkımlarda toplanan mavi-mor 
yıldız şeklinde çiçekler üretir. Sınırlar için mükemmel ve gayri resmi bahçelerde kuru ve iyi drene 
toprak ister.

 Clt.10     17,50
 Clt.20     36,00

Vinca, Menekşe (Apocynaceae)

major

R 80-100 cm T 40-60 cm z 7 V-IX AB ce 
3-7 cm’lik tırmanıcı, parlak yeşil renkli herdem yeşil oval yapraklar ve 3-4 cm genişliğinde lacivert 
çiçekler. Canlı ve nemli toprakları severler. Saksıda iyi yetişir ve eğimli arazilerin kaplanmasında 
oldukça uygundur.

major ‘Variegata’
Major gibidir fakat yapraklarının çevresi beyazdır.

minor

R 30-50 cm T 10-30 cm z5 V-IX AB ce 
Yaprakları ve çiçekleri major’den daha küçüktür.

Vinca  - ölçü ve fiyatları:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50
 Clt.2   9,50
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Acorus gramineus ‘Variegatus’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Su bitkileri ve sulak bitkiler

Acorus (Acoraceae)

gramineus 'Ogon' (A. g.'Wogon')

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Yarı yaprak döken suda yaşayan uzun ömürlü bitki. Açık yeşil ve krem rengi damarlara sahip yoğun 
parlak yaprak kümeleri oluşturur.

gramineus ‘Variegatus’

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Çok yıllık, yarı-yaprak döken, sığ kenar bataklık bitkileridir. Dar, yay şeklinde, 30 cm uzunluğunda, 
krem rengi-beyaz çizgili yeşil yapraklı sık dokulu çalılardır.

 Clt.3     8,00

 → Cyperus papyrus = Genel ürün yelpazesine göz atın

Su bitkileri 
ve sulak bitkiler
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Eichhornia crassipes

Houttuynia cordata ‘Chameleon’

Nelumbo nuciferaNelumbo nucifera

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Su bitkileri ve sulak bitkiler

Eichhornia (Pontederiaceae)

crassipes, Su sümbülü

R 100 cm T 50 cm z9 VI-IX A
Parlak yeşil, yuvarlak güzel yaprakları taşıyan şişkin çok hafif yaprak sapları sayesinde batmazlar. 
Değişik taç yapraklarından meydana gelen lila-açık mavi çiçek başakları da çok güzeldir. Bunlardan 
en uzununun ortasında sarı bir leke vardır. Her gün üç ay için yenilenen çiçekler. Yumuşak iklimlerde 
açıkta kalabilirler.

Rizomlar, adedi       5,50

Houttuynia (Saururaceae)

cordata ‘Chameleon’ (H. cordata ‘Tricolor’)

R 50 cm T 50 cm z5 VI-VII AB
Yer örtücü formda gösterişli, yaprak döken bataklık bitkisidir. Sarı, pembe ve turuncu yapraklar. 
Küçük beyaz çiçekler.

 Clt.3     8,50

Nelumbo, Lotus Çiçeği (Nelumbonaceae)

R 180-200 cm T 100-150 cm z8 VII-IX AB
Yaprak döken, çok yıllık, güzel yaprakları ve muhteşem çiçekleri için üretilen su 
bitkisi türü. 1-7°C, arasında sıcaklık, açık ve güneşli konum, 60 cm su derinliği 
isterler. Sararmış yaprakları uzaklaştırılmalıdır.

nucifera, Hint lotusu
Fuşya pembesi iri çiçekler.

nucifera ‘Alba Grandiflora’
Bembeyaz çiçekler.

 Clt.5     55,00
 Clt.12   65,00
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Nymphaea ‘Marliacea Carnea’

Nymphaea ‘Gonnère’

Nymphaea ‘Charles de Meurville’

Nymphaea ‘Attraction’ Nymphaea ‘Sulphurea’

Detaylar Yükseklik (m) Çevre (cm) Birim fiyat €
Su bitkileri ve sulak bitkiler

Nymphaea, Nilüfer (Nimpheaceae)

R 80-150 cm z5 V-IX A
Suda yüzen, rizomlu, çok güzel yuvarlak yapraklı (sarardıktan sonra uzaklaştırılmak 
üzere) ve çok değişik renkte çiçeklere sahip olma özellikleri ile doğada yer alan 
türler arasında en çekici olanlarıdır. İyi çiçeklenme için güneşe ve ısıya ihtiyaçları 
vardır. Çeşitlerine göre değişen derinliklerde sakin su isterler. Geniş yüzeylere 
(80’den 150 cm’e varan) yayılabilir ve Mayıs’tan Eylül’e kadar çiçek verir.

MEVCUT NYMPHAEA (RUSTIK):

‘Alba’
Saf beyaz, kokulu çiçekler.

'Albatross'
Uzun sivri yaprakları olan çiçekler saf beyazdır.

'Attraction'
Canak yaprakları beyaz alacalı kırmızı-pembe 
cicekler.

'Charles de Meurville'
Kırmızı cicekler.

'Colorado'
Şeftali pembesi cicekler.

'Fire Opal'
Yoğun pembe çift çiçek.

‘Gonnère’
Katmerli, saf beyaz cicekler.

'Lemon Mist'
Yeşil yapraklar genellikle bordo kırmızı, benekli 
ve çizgili, çiçekler çok narin açık, sarı.

‘Madame Wilfron Gonner’
Çok katmerli açık pembe çiçekler.

‘Marliacea Carnea’
Acık pembe cicekler.

‘Marliacea Chromatella’
Acık sarı renkte, yoğun ciceklenme.

‘René Gérard’®
Kırmızı cicekler.

‘Sioux’
Başlangıcta pembe daha sonra şeftali turuncusu 
cicekler.

‘Sulphurea’
Sarı, hoş kokulu cicekler.

 Clt.5     38,00

Typha (Typhaceae)

latifolia

T 200-250 cm z6 VI-IX AB
Büyük yeşil yaprak tutamları oluşturan marjinal, yaprak döken su bitkisi. Bej çiçeklerin sivri uçları, 
ardından çiçekçiler tarafından kurutulmuş çiçek kompozisyonları için çok aranan koyu kahverengi 
kapsüller üretir. Zamanında yakalanırlarsa oluştukları anda yıllarca saklanabilirler. Asitli topraklar 
isterler.

 Clt.1,5     3,60
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Vannucci Lines

Formlandirilmiş, büyük bitkiler
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Gövde yüksekliği

mini 
gövde

1/4 gövde 1/2 gövde 3/4 gövde yüksekten 
dallı

ESPALYER ÖLÇÜLERI
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Carpinus betulus, Clt.110

Platanus x acerifolia, Clt.240

Carpinus betulus, Clt.200
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YARIM GÖVDELİ ESPALYERLERİN
ÖLÇÜLERİ
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çeş
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YÜKSEKTEN DALLI ÇATI
FORMLARIN ÖLÇÜLERİ

YÜKSEKTEN DALLI ESPALYER 
FORMLARIN ÖLÇÜLERİ
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Ligustrum japonicum Clt.240

Clt.240, 300
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Vannucci Lines

YÜKSEKTEN DALLI KÜP 
FORMLARIN ÖLÇÜLERI

ARKLARIN ÖLÇÜLERI

çeşitli güller, LVC60
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NEW LINE SLIM

Vannucci Lines

PORTATİF ÇİTLERİN SAKSI ÖLÇÜLERİ

LVC60  L 70 cm x W 30 cm x H 37 cm
LVC80  L 80 cm x W 35 cm x H 33 cm
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“Bulut” şeklinde olup, antik kökenli, süs bitkisi olarak ilginç formlar oluşturan 
ve yapraklanması dal ucunda yoğunlaşan bazı bitki türlerine uygulanan 
geleneksel budama yöntemidir. Günümüzde; tutku, yetenek ve büyük bir 
sabır gerektiren bu sanatı devam ettiren çok az bahçıvan kalmıştır. Bu teknik, 
neredeyse her zaman,  aile mirası olarak nesilden nesile aktarılmaktadır. 
Bir neslin başlattığı ve diğer neslin sonuca ulaştırdığı nadir uğraşılardan 
biridir; çünkü oksimoron sanatından yola çıkarak adlandırdığımız, gerçek 
nitelikte bitkisel heykeller yaratmak için yıllar gerekmektedir: DEV BAHÇE 
BONSAİLERİ. Tür, form ve boyut çeşitliliği sebebiyle; Avrupa’nın en geniş 
koleksiyonuna sahibiz. 

Ilex crenata ‘Kinme’

◀ 4
-4

,50
 m

 ▶

z 7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 5-6 m ▶
Açık dore renkte oluşan ve hemen  benzersiz parlaklıkta bir yeşile dönen daha sık yapraklar.  
Bahçeler için Dev Bonzailer elde etmek için kullanılan bir çeşittir. 
 
 Clt.35   210,00
 LJ50 0,80/1,00  500,00
 LJ100 1,25/1,50  990,00
 LJ165 1,80/2,00  2100,00
 LJ215 1,80/2,00  3000,00
 LJ390 2,50/3,00  5500,00

Vannucci bahçesinden
devasa bonsailer
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ANIT AĞAÇ FORMUNDA MEVCUT TÜRLER:
Camellia sasangua, Chamaecyparis obtusa, Ilex crenata ‘Kinme’, Pinus densiflora 'Pendula', Pinus nigra austriaca, 

Pinus parviflora 'Glauca', Pinus pentaphylla, Pinus sylvestris, Pinus sylvestris 'Glauca',  
Rhododendron (Azalea Japonica), Taxus cuspidata var. intermedia.

Mevcut ölçüler ve fiyatlar, talep üzerine verilecektir
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BU TÜRLERDEN OLUŞAN 2000'DEN
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MEVCUT ÖLÇÜLER VE FIYATLAR, TALEP ÜZERINE VERILECEKTIR
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nurserycampus.it

Eğitim ve 
karşılama

Fidanlık Parkımız’ın dolambaçlı yollarından  Fidanlık Kampüsüne varıyoruz: meydana gelen çok 

hızlı değişimler sürecinde bize eşlik edecek ve destek verecek yeni nesillere adanmış bir araştırma 

ve eğitim yeri. Pistoia Fidanlığı Kampüsü, iş etkinlikleri ve turistik misafirperverlik için de idealdir. 

10 hektarlık bir parkın içinde multimedya sınıfları, toplantı odaları, spor alanları ile işlevsel bir 

mimari yapıdır.
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WINE RESORT'UMUZ
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Bir bitkinin dayanıklılığını (bu, yaşadığı bölgede oluşabilecek asgari sıcaklıkta yaşama kapa-
sitesi anlamına gelir) belirtmek için en önemli faktör asgari sıcaklıktır. 
Bu prensip 1960 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Tarım Departmanı tarafından 
çalışılmış ve akabinde Heinz ve Schreiber tarafından Avrupa’ya adapte edilmiştir. 

Bunu temel alarak Avrupa 11 adet Sertlik Bölgesi’ne bölünmüştür (HARİTA 1).
5-6-7-8. bölgelere konumlanan Orta Avrupa ek çalışmalara tabi tutulmuş olup bahsi geçen 
her bir bölge iki alt bölgeye ayrılmıştır : A ve B (HARİTA 2).

ÖNEMLİ: Bir bitki tatmin edici koşullarda olmak üzere 5 (veya daha fazla) bölgede yaşay-
abilir. Örneğin 3 numaralı bölgeye ait bir bitki hiç bir problem olmaksızın 4,5,6,7,8 nu-
maralı bölgelerde de yaşayabilir (muhtemelen 9 ve 10 numaralı bölgelerde de). 2 numaralı 
bölgede yaşayamaz. Aynı bölge içerisindeki mikroklima belirli bölümlerde belirgin biçimde 
değişebilir; ayrıca bir bitkinin dayanıklılığını belirleyen en önemli unsur sıcaklık olmakla 
birlikte diğer unsurlar da gerekli olmaktadır; nem oranı, atmosfer kirliliği, rüzgar, tuz oranı, 
vb. Bu nedenlerden dolayı yukarıda belirtilen sınıflandırmalar sadece indikatif değer taşı-
maktadırlar. 

Dayanıklılık bölgeleri
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QUELLE: PROF. HEINZE / PROF. SCHREIBER AUS BÄRTELS, GARTENGEHÖLZE 1991, ULMER

1 < -45,5

2 –45,50 / -40,1

3 –40,00 / -34,50

4 –34,40 / -28,90

5 –28,80 / -23,40 

6 –23,30 / -17,80

7 –17,70 / -12,30

8 –12,20 / -6,70 

9 –6,60 / -1,20

10 –1,10 / +4,40

11 > +4,40 

5B -26,00 / -23,40

6A -23,30 / -20,60

6B -20,50 / -17,80

7A -17,70 / -15,00

7B -14,90 / -12,30 

8A -12,20 / -9,50

8B -9,40 / -6,70

HARİTA 1
Avrupa'daki bitkiler için sertlik 

bölgeleri 
°C cinsinden yıllık minimum sıcaklıklar

Bölge °C

HARİTA 2
Sertlik alt bölgeleri 

°C cinsinden yıllık minimum sıcaklıklar

Bölge °C

Dayanıklılık bölgeleri
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FİYATLAR VE MİKTARLAR 
Bu katalogda yer alan fiyatlar, genel olarak hammaddelerde ve dağıtım maliyetlerinde önemli bir artış olması durumunda 
revizyona tabi olacaktır. 
Verilen fiyatlar KDV hariç fabrika çıkışı olup, aşağıdaki asgari miktarlar için geçerlidir:
1. Küçük saksıda fide ve küçük saksıda bitkiler: Aynı büyüklükte ve aynı çeşitte 50 adet için aynı koşullar geçerli olarak 
teslim edilir. Daha düşük bir sipariş durumunda % 20 oranında ek ücret uygulanır.
2. 3-5 litrelik saksıdaki bitkiler: Aynı büyüklükte ve aynı çeşitte 10 adet için aynı koşullar geçerli olarak teslim edilir. Daha 
dşük bir sipariş durumunda % 20 oranında ek ücret uygulanır.
3. 7-10 litrelik saksıdaki bitkiler: Aynı büyüklükte ve aynı çeşitte 5 adet için aynı koşullar geçerli olarak teslim edilir. Daha 
düşük bir sipariş durumunda % 10 oranında ek ücret uygulanır.  

DEĞİŞTİRME
Belirtilen koşulların aksi durumunda, mevcut olmayan çeşit ve ölçüleri talep edilene en yakın ölçü ve çeşitlerle değiştirme 
hakkı saklı tutulmaktadır. 

FATURALAR
Faturalarımız Euro cinsinden olup, Euro dışındaki para birimlerinde düzenlenecek herhangi bir fatura nakliye sırasında 
geçerli kur baz alınarak düzenlenecektir.  

ÖDEMELER
Satış şartları Alıcı ile kararlaştırılacak, ayrıca sipariş teyidi ve faturada belirtilecektir. Alıcı’nın ödemeyi geciktirmesi Van-
nucci’ye, ödemenin tamamı ulaşana kadar, sevkiyatı durdurma yetkisi verir. Alıcı’nın finansal durumunun, anlaşılan şartların 
devamına elverişli olmadığı durumlarda Vannucci, Alıcı’nın kredi koşullarını değiştirebilir ve sevkiyat için önceden ödeme 
isteyebilir. Mutabık kalınan sürelerde ödenmeyen tutarlar oluşacak her aylık gecikme için güncel banka faizleri dikkate 
alınarak hesaplanacaktır. 
Yukarıda belirtilen terminlere göre eksik kalan bir ödeme için ayrıca tedarik edilen rakam üzerinden % 20 oranında bir 
cezaya tabi tutulacaktır. 
Sadece ve münhasıran fatura düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılan ödemeler için %2 oranında bir 
iskonto yapılacaktır. 

MALIN ÖZELLİKLERİ
Teslim edilen tüm mallarımız ödemeleri tam olarak yapılana kadar firmamıza aittir.

PAKETLEME
Palet vb. özel paketlemeler için doğacak maliyetler alıcıya ait olacaktır.

GARANTİLER VE ŞİKAYETLER 
Satıcı, satılan çiçeklerin çiçeklenmesinden veya eklenmesinden sorumlu değildir.
Ürünler alıcının riski altında seyahat eder. Belirtilen teslim süreleri bize bağlı olmayan nedenlerden değişebilir.
Buna bağlı olarak, teslim süresine bağlı ürün ziyanı kabul edilemez.Eksik veya kusurlu ürünlere ilişkin şikayetler 48 saat 
içerisinde yazılı olarak fa ilgili şikayetler, teslimattan sonraki 48 saat içinde yazılı +39 0573 735975  numaralı faxa ya da 
info@vannuccipiante.it adresine posta yoluyla fotoğraflar eşliğinde bildirilmelidir.
Belirtilen sürede ve yöntemle bildirilmeyen bir şikayet hiç bir şartla dikkate alınmaz.Alıcı eksik bir kazanç durumunda 
hiçbir zaman tazminat talep edemez ve her halükarda talep edilecek tazminat ürünün değerini aşamaz.

UYGULANABİLİR YASA VE HUKUK DÜZENİ
Satışlarımız, geleneksel menşeli diğer yasal hükümlerin hariç tutulmasıyla birlikte, sadece İtalyan kanunlarına tabidir. 
Ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf durumunda Pistoia Mahkemesinin yasa ve yargı yetkisine tabidir.

BU KATALOG TEDADİKÇİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP BİR ÖNCEKİ ADETL VE FİYATLARI İPTAL 
EDERKEN YENİLERİNİ SİZLERE SUNUYORUZ.

© Vannucci Piante az. agr., via Vecchia Pratese, 238 - 51100 PISTOIA (ITALIA)
Elektronik ortamda olanlar dahil olmak üzere bu katalogda yer alan fotoğraf ve metinlerin ve herhangi bir deste gin kısmen dahi çoğaltılma 
hakkı saklı tutulmuştur.
Bu katalogda yer alan bitki özelliklerine ilişkin bilgiler her ne kadar titizlikle ve itinayla hazırlanmış olsa da, istem dışı yapılan bazı olası hata 
ve kusurlar spesifık sorumluluklar gerektirmez.
Autorizzazione Provincia di Pistoia N. 2361 del 10/10/1996

Satış koşulları



681

A
ABELIA 
‘Confetti’® ‘Conti’ cov. 106
x grandiflora 105
 ‘Compacta’ 106
 ‘Edward Goucher’ 105
 ‘Happy Daydream’® 106
 ‘Kaleidoskope’ 106
 ‘Prostrata’ 106
 'Sparkling Silver’® 106
‘Hopley’ 106
x 'Raspberry Profusion’® 105

ABIES 
alba  107
concolor  107
nordmanniana  109
 'Fastigiata' 109
 ‘Pendula’ 110
 ‘Robusta’ 110
numidica  110
pinsapo  112
 ‘Glauca’  112
procera ‘Glauca’  112

ABUTILON 
‘Feuerglocke’ 113

ACACIA  
dealbata  113
 ‘Les Gaulois’ 113
semperflorens  113

ACCA (FEIJOA) 
sellowiana  114

ACER  
amoenum ‘Sumi nagashi’ 135
buergerianum  116
campestre  116
 ‘Elsrijk’ 117
 ‘Huibers Elegant’ 117
 ‘Lienco’® 118
 ‘Nanum’  118
 ‘Queen Elisabeth’ 118
 ‘Red Shine’ 119
capillipes  119
cappadocicum  119
 ‘Rubrum’  119
circinatum 120
davidii 'Mindavi'  120
x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’ 120
x freemanii 'Sienna Glen'®  121
ginnala  121
griseum 121
japonicum ‘Aconitifolium’ 135
japonicum ‘Vitifolium’ 135
monspessulanum  122
negundo  122
 ‘Flamingo’ 123
 'Kelly's Gold' 123
 'Variegatum'  123
palmatum 135
 '9001' 135
 'Aoyagi' 135
 ‘Asahi zuru’ 135
 ‘Atropurpureum’ 135
 'Autumn Glory'  136
 'Beni Hagoromo' 136
 'Beni-komachi' 136
 'Beni-maiko'® 136
 'Beni Otake' 136
 ‘Beni shichi henge’ 136
 'Bi-Ho'® 136
 ‘Bloodgood’ 136
 ‘Butterfly’ 136
 ‘Chisio’ 136
 ‘Corallinum’ 136
 var. coreanum   136
 ‘Crippsii’ 138
 ‘Deshojo’ 138
 ‘Fireglow’ 138

 'Higasayama' 138
 'Hondoshi' 138
 ‘Jerre Schwartz’ 138
 ‘Katsura’ 138
 'Kogane-nishiki' 138
 'Korean Gem'® 138
 Koto no ito’ 138
 'Limelight'® 138
 ‘Linearilobum Atropurpureum’ 138
 'Little Princess' 138
 'Masu kagami' 140
 'Mikawa Yatsubusa' 140
 'Moonfire' 140
 'Nicholsonii' 140
 ‘Okagami’ 140
 'Okushimo' 140
 'Omure yama' 140
 ‘Orange Dream’ 140
 ‘Oregon Sunset’ 140
 'Oridono nishiki' 140
 ‘Osakazuki’  140
 'Pixie' 140
 'Red Emperor' 141
 ‘Red Flash’ 141
 ‘Red Pygmy’ 141
 ‘Roseomarginatum' 141
 'Ryusen'® 141
 ‘Sangokaku’  141
 'Sazanami' 141
 ‘Scolopendrifolium’  141
 'Seiun Kaku' 141
 'Shaina' 141
 'Shindeshojo' 141
 ‘Shirazz’ 141
 'Shirazz Dream' 142
 ‘Shishigashira'  142
 ‘Skeeters Broom’ 142
 'Sode-nishiki' 142
 ‘Summergold’ 142
 'Tsukuma-no' 142
 'Ukon'  142
palmatum dissectum ‘Crimson Princess’ 145
palmatum dissectum ‘Crimson Queen’ 145
palmatum dissectum ‘Flavescens’ 145
palmatum dissectum ‘Garnet’ 145
palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’ 145
palmatum dissectum 'Orangeola' 145
palmatum dissectum ‘Ornatum’  145
palmatum dissectum ‘Seiryu’ 145
palmatum dissectum ‘Tamukeyama’ 145
palmatum dissectum ‘Viride’  145
platanoides  123
 'Cleveland' 124
 ‘Columnare’ 124
 ‘Crimson King’  124
 ‘Crimson Sentry’ 125
  ‘Deborah’ 126
 ‘Drummondii’ 126
 ‘Emerald Queen’ 126
 ‘Globosum’ 127
 ‘Princeton Gold’ 127
 ‘Royal Red’ 127
pseudoplatanus  128
 ‘Atropurpureum’  128
 'Bruchem' 128
rubrum 129
 ‘Armstrong’  129
 ‘Autumn Flame’ 129
 'Brandywine' 129
 ‘Fairview Flame’ 130
 ‘Morgan’  130
 ‘October Glory’ 130
 ‘Red Sunset’® 131
 ‘Scanlon’ 131
 'Schlesingeri' 131
 'Summer Red'® 131
 'Sun Valley' 132
saccharinum   132
 ‘Laciniatum Wieri’  132
 ‘Pyramidale’ 133
saccharum  133
shirasawanum ‘Aureum’ 142
shirasawanum ‘Jordan’ 142

‘Trompenburg’  142
'Warrenred' PACIFIC SUNSET®  133

ACORUS 
gramineus 'Ogon'  658
gramineus ‘Variegatus’ 658

ACTINIDIA 
arguta 149
 ‘Issai’ 149
 ‘Ken’s Red’ 149
 ‘Weiki’ 149
chinensis   148
 ‘Hayward’ 148
 ‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov. 148
 ‘Solo’® 148
 ‘Tomuri’ 148

ADIANTUM 
capillus-veneris  637

AESCULUS 
x arnoldiana 149
x carnea  150
 ‘Briotii’ 150
hippocastanum  150
 ‘Baumannii’  151
pavia var. discolor 'Koehnei' 151

AGAPANTHUS 
africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 153
africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161' 153
'Black Pantha'® 153
'Blue Infinity'® 'PANAGA' 153
'Blue Storm'® 153
'Blue Thunder'® 153
'Brilliant Blue'® 153
'Ever Sapphire'® 153
'Ever White'® 153
'Fireworks'® 154
'Hanneke' 154
x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL' 154
'Northern Star' 154
'Peter Pan' 154
'Poppin' Purple'® 154
'Poppin Star'® 154
'Purple Delight' 154
'Regal Beauty'® 154
'Silver Baby' 155
'Snow Storm'® 155
'Snow White'® 155
umbellatus ovatus 152
 ‘Albus’ 152

AGAVE 
americana 157
 ‘Mediopicta’ 157
 ‘Variegata’ 157
attenuata 157
'Burnt Burgundy' 158
chrysantha 158
colorata 158
deserti var. simplex 158
filifera 158
franzosinii 158
garciae mendozae 158
geminiflora 158
 'Rasta Man' 158
kerchovei 'Huajuapan Red' 159
lophantha 'Quadricolor' 159
lophantha 'Splendida' 159
montana 159
multifilifera 159
ocahui 159
ovatifolia 159
parrasana 159
 'Meat Claw' 159
parryi ssp. parryi 160
purpusorum 160
x romanii 160
'Royal Spine' 160
schidigera 160
sisalana 160
titanota 'Blue' 160
victoriae-reginae 157

AILANTHUS 
altissima   161
 ‘Purple Dragon’ 161

AJUGA 
reptans 638

AKEBIA 
quinata 161

ALBIZIA  
julibrissin  162
 'Chocolate Fountain'® 163
 'Evey's Pride'® 163
 ‘Ombrella’® 163
 'Rouge de Tuilière'® 163
 ‘Summer Chocolate’® 164
lebbeck 164

ALLIUM 
schoenoprasum  638

ALNUS 
cordata  165
glutinosa  165
x spaethii 165

ALOCASIA 
macrorrhiza  166

ALOE  
arborescens  166
polyphylla 166
saponaria  166
x spinosissima 166
vera    166

ALOYSIA 
triphylla   167

ALYSSUM (AURINIA) 
saxatile 'Compactum' 638

AMELANCHIER 
alnifolia 'Saskatoon Berry'  167
canadensis 'October Flame' 167
laevis 'Snowflakes' 168
lamarckii  168
spicata  169

ANEMONE 
Anemoni d’autunno 638

AQUILEGIA 
vulgaris 639

ARABIS 
caucasica ‘Schneehaube’ 639

ARAUCARIA 
araucana  169
heterophylla   169

ARBUTUS 
unedo  170
 ‘Atlantic’ 171
 ‘Compactum’ 171
 'Roselily'® 171
 ‘Rubra’ 171

ARCHONTOPHOENIX 
alexandrae  172

ARISTOLOCHIA 
grandiflora  172
macrophylla   172

ARMERIA 
maritima ‘Splendens’  639

ARTEMISIA 
absinthium  639
dracunculus  640

ARUNDO 
donax  623

ASIMINA 
triloba  173

ASPIDISTRA 
elatior 173

ASTER DUMOSUS (A. NOVI-BELGII) 
‘Anneke’ 640
'Prof. A. Kippenberg’ 640
‘Schneekissen’ 640
‘Wood’s Pink’ 640

ATRIPLEX 
halimus 173

AUBRIETA  
x cultorum  640

AUCUBA 
japonica ‘Crotonifolia Gold’ 174
japonica ‘Rozannie’ 174

B
BALLOTA 
pseudodictamnus 641

BAMBUSA 
Bambusa metake   177
 ‘Variegata’  177
Bambusa multiplex  177
Bambusa nana   181
 'Aureostriata'  181
 'Longifolia'  181
 shibuyanus ‘Tsuboï’  181
 Variegata'  181
Bambusa ventricosa 'Kimmei' 177
Dendrocalamus gigantea  176
Fargesia 179
 angustissima 179
 murielae ‘Dino’ 179
 murielae ‘Jumbo’ 179
 murielae ‘Trifina’  179
 robusta ‘Campbell’ 179
 rufa  179
 'Winter Joy' 180
Phyllostachys aurea 177
Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’ 178
Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’ 178
Phyllostachys bissetii 178
Phyllostachys humilis 179
Phyllostachys nigra 179
Phyllostachys viridis  176
Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’ 176
Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu' 176
Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’ 179
Sasa palmata 'Nebulosa' 180

BELOPERONE 
guttata  181

BERBERIS 
darwinii 182
x frikartii 'Amstelveen'  182
julianae 182
x media ‘Red Rocket’ 182
x ottawensis ‘Superba’  183
thunbergii ‘Atropurpurea’ 183
thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ 183
thunbergii ‘Coronita’ 183
thunbergii ‘Maria’® 183

BERGENIA (SAXIFRAGA) 
crassifolia  641

BETULA 
pendula    184
 'Magical® Globe' 185
 ‘Youngii’  185
utilis ‘Doorenbos’   186
utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’ 186
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BIGNONIACEAE
Bignonia capensis  187
Bignonia capreolata  187
Bignonia 'Contessa Sara'  187
Bignonia semperflorens  187
 'Alba'  187
 ‘Lady Di’  187

BOUGAINVILLEA 
x buttiana ‘Barbara Karst’ 188
x buttiana ‘California Gold’ 188
x buttiana ‘Jamaica White’ 188
x buttiana 'Poultonii' 188
‘Glabra Sanderiana’ 188
‘Scarlett O’Hara’  188
‘Terracotta’ 188

BRACHYCHITON 
acerifolius  190
rupestris  190

BRUGMANSIA (DATURA) 
arborea  190
candida f. plena  190
hybrida 'Pink Queen' 190

BUDDLEJA (BUDDLEIA) 
'Adonis Blue'® 191
‘Black Knight’ 191
‘Empire Blue’ 191
'Lochinch' 191
‘Miss Ruby’® 191
‘Nanho Blue’ 191
‘Nanho Purple’ 191
'Peacock'® 191
‘Pink Delight’ 191
‘Rêve de Papillon Blue’® 191
‘Royal Red’ 191
'White Ball' 191
'White Chip'® 191
‘White Profusion’ 191

BUTIA (COCOS) 
capitata   192

BUXUS 
microphylla ‘Faulkner’ 192
sempervirens 195
 ‘Arborescens’ 195
  'Rotundifolia' 195
 ‘Suffruticosa’   196

C
CALAMAGROSTIS 
x acutiflora 'Overdam' 624
acutifolia 'Karl Foerster' 624
brachytricha   624

CALLICARPA 
bodinieri var. giraldii 196
bodinieri ‘Profusion’ 196

CALLISTEMON 
‘Captain Cook’ 197
citrinus  197
 'Splendens' 197
laevis 197
masotti ‘Mini Red’® 197

CALOCEDRUS (L IBOCEDRUS)  
decurrens ‘Aureovariegata’  198

CALYCANTHUS 
floridus  198
x raulstonii 'Aphrodite'® 198

CAMELLIA 
japonica 199
 ‘Black Lace’ 199
 ‘Bonomiana’ 199
 'Brushfield's Yellow' 199
 ‘California’ 199
 ‘Comte de Gomer’ 199

 'Contessa Lavinia Maggi' 199
 'Debbie' 199
 'Desire' 199
 ‘Doctor Burnside’ 199
 'Dr. King' 199
 'General G. Patton' 199
 ‘Hagoromo’ 199
 'Il Tramonto' 199
 ‘Kramer’s Supreme’ 199
 'Laura Walker' 199
 'Margaret Davis' 199
 'Marie Bracey' 199
 ‘Mrs. Charles Cobb’ 199
 ‘Mrs. Tingley’ 199
 ‘Nuccio’s Gem’ 199
 ‘Nuccio’s Pearl’ 199
 'Paolina Maggi' 199
 ‘Pearl Maxwell’ 199
 ‘Perfection White’ 199
 'Prof. Giovanni Santarelli' 199
 ‘Purity’ 199
 'Rosedale's Beauty' 199
 ‘Sacco Vera’ 199
 ‘Snowball’ 199
sasangua 202
 ‘Cleopatra’ 202
 'Hana Jiman' 202
 'Hino de Gumo' 202
 ‘Hiryu’ 202
 ‘Kanjiro’ 202
 ‘Plantation Pink’ 202
 ‘Yuletide’ 202
'Spring Festival'  203

CAMPANULA 
carpatica 641
persicifolia 641

CAMPSIS 
grandiflora 203
radicans ‘Flamenco’ 203
radicans ‘Flava’  203
radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’ 203
radicans ‘Stromboli’ 203
x tagliabuana ‘Mme Galen’ 203
x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire 203

CAPPARIS 
spinosa  204

CAREX 
buchananii 624
flagellifera ‘Bronze Form’ 624
morrowii 'Vanilla Ice'® 624
oshimensis ‘Evergold’  625
testacea 625

CARICA PAPAYA 603-

CARISSA 
grandiflora ‘Tuttlei’ 204

CARLINA 
acaulis  641

CARPINUS 
betulus  204
 ‘A. Beekman’ 207
 ‘Fastigiata’   207
 ‘Monumentalis’  208

CARPOBROTUS 
edulis 642

CARYOPTERIS 
x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris 208
x clandonensis 'Heavenly Blue' 208
x clandonensis 'Lissteph' STEPHI® 208

CASSIA (SENNA)  
corymbosa  209

CASTANEA 
sativa   209
 'Bouche de Betizac' 209
 'Bournette' 209

 'Dorée de Lyon'  209
 'Maraval' 209
 'Marradi' 210
 'Marsol' 210
 'Précoce de Migoule' 210

CATALPA 
bignonioides  210
 ‘Aurea’ 211
 ‘Nana’  211
x erubescens ‘Purpurea’  212

CEANOTHUS 
x delilianus ‘Gloire de Versailles’ 212
x impressus ‘Victoria’ 213
x pallidus ‘Marie Simon’ 213
thyrsiflorus 'Repens' 213

CEDRELA (TOONA) 
sinensis ‘Flamingo’  213

CEDRUS 
atlantica  214
 'Compacta' 214
 ‘Glauca’  215
 ‘Glauca Pendula’  216
 ‘Glauca Pyramidalis’  217
 'Silberspitz' 217 
deodara  217
 ‘Aurea’ 218
 ‘Bush Electra’ 219
 ‘Feelin’ Blue’® 220
 ‘Golden Horizon’ 220
 'Kelly Gold'® 221
 ‘Pendula’  221
 'Prostrata' 222
 ‘Robusta Glauca’ 222
libani 'Blue Fontain' 222
libani subs. brevifolia 'Epstein' 223
libani 'Sargentii' 223

CEIBA (CHORISIA) 
speciosa  223

CELTIS 
australis  224
occidentalis 224

CERASTIUM 
tomentosum 642

CERATONIA  
siliqua  224

CERATOSTIGMA 
willmottianum 225

CERCIDIPHYLLUM 
japonicum 225
 f. pendulum  226

CERCIS  
canadensis 226
 'Eternal Flame'®   226
 ‘Forest Pansy’ 226
 ‘Lavander Twist’® ‘Covey’ 227
 'Merlot'® 227
 'Ruby Falls'® 227
 'Traveller'®  227
chinensis ‘Avondale’ 229
chinensis 'Shirobana' 229
siliquastrum  230

CESTRUM 
nocturnum ‘Galant de Nuit’ 230

CHAENOMELES (CYDONIA)  
japonica 'Alba' 231
japonica 'Rosea Plena' 231
speciosa 'Rubra' 231

CHAMAECYPARIS 
lawsoniana ‘Columnaris’  231
lawsoniana ‘Yvonne’ 231
obtusa ‘Nana Gracilis’ 232

CHAMAEROPS 
humilis  232
 'Compacta' 233

CHILOPSIS 
linearis 'Burgundy' 233

CHIMONANTHUS 
praecox   234

CHIONANTHUS 
retusus 234
virginicus 234

CHOISYA 
‘Aztec Pearl’ 234
x dewitteana 'White Dazzler'®  235

CINNAMOMUM 
camphora  235

CISTUS 
x argenteus 'Silver Pink' 236
x corbariensis 236
crispus 236
x florentinus 236
x obtusifolius 236
x purpureus 236
 ‘Alan Fradd’ 236
x purverulentus ‘Sunset’ 236
salvifolius 236
x skanbergii 236

CITRUS 
arcobal®  238
aurantiifolia  238
aurantium  238
australasica   238
australis   238
bergamia  238
deliciosa    238
faustrime    238
x floridana    238
fortunella ‘Margarita’  238
hystrix  238
limetta ‘Pursha’  239
limon 'Delle Quattro Stagioni'  239
limon meyeri  239
medica  239
 ‘Digitata’  239
mitis   239
myrtifolia  239
x paradisi  239
sinensis  239
unshiu  239
volkameriana  239
yuzu   239

CLEMATIS 
armandii 242
‘Comtesse de Bouchaud’ 241
‘Jackmanii’ 241
‘Jan Pawel II’ 241
‘Justa’ 241
‘Mme Le Coultre’ 241
montana 242
 ‘Broughton Star’ 242
 'Giant Star'® 242
 ‘Grandiflora’ 242
 ‘Rubens’ 242
 var. rubens 'Mayleen' 242
 ‘Tetrarose’ 242
 'Van Gogh' 242
 var. wilsonii 242
‘Mrs. Cholmondeley’ 241
‘Multi Blue’ 241
‘Nelly Moser’ 241
‘Niobe’ 241
‘Polish Spirit’ 241
‘Pülu’ 241
‘Snow Queen’ 241
‘The President’ 241
‘Ville de Lyon’ 241

CLERODENDRUM 
trichotomum 243

COLOCASIA 
esculenta 243
 'Black Magic'  243
 'Black Sapphire Gecko'® 243
 'Kona Coffee' 243
 'Pink China' 243
 ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha' 243
 ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold' 243

CONSOLEA 
rubescens  244

CONVALLARIA 
majalis  642

CONVOLVULUS 
cneorum 244

CORDYLINE (DRACAENA) 
australis  245
'Can Can'® 246
'Paso Doble'® 246
'Peko'® 246
‘Red Star’ 246
‘Southern Splendour’  246
‘Torbay Dazzler’  246

COREOPSIS 
grandiflora ‘Early Sunrise’ 642

CORNUS 
alba ’Argenteomarginata’  247
alba 'Aurea' 247
alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov. 247
alba ‘Gouchaultii’ 247
alba 'Kesselring' 247
alba ‘Sibirica’  247
x Aurora®  247
capitata 248
x Constellation®  248
controversa ‘Pagoda’ 248
controversa ‘Variegata’ 248
elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA®  249
florida 252
 ‘Barton’s White’ 252
 ‘Cherokee Chief’ 252
 ‘Cherokee Daybreak’ 252
 ‘Cloud Nine’ 252
 ‘Rainbow’ 252
 ‘Red Sunset’ 252
 ‘Rubra’ 252
kousa 253
 'Beni Fuji' 253
 ‘China Girl’ 253
 'Galzam' GALILEAN® 253
 kousa var. chinensis 253
 'Milky Way' 253
 'Robert's Select' 253
 ‘Samaritan’ 253
 ‘Satomi’   253
 ‘Schmetterling’ 253
 ‘Teutonia’ 253
 'Weisse Fontaine' 253
 'Wieting's Select' 253
mas  249
sanguinea 'Midwinter Fire' 250
sanguinea ‘Winter Beauty’® 250
sericea 'Kelseyi'  250
stolonifera ‘Flaviramea’ 250
Venus® 255

CORTADERIA (GYNERIUM)  
selloana  625

CORYLOPSIS 
pauciflora 256

CORYLUS 
avellana  256
 ‘Contorta’  257
 ‘Contorta Red Majestic’® 257
 'Géant de Halle' 256
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 'Nottingham' 256
 'Scooter' 258
 'Tonda di Giffoni' 257
 'Tonda Gentile' 257
 ‘Tonda Romana’ 257
 'Webb's Prize Cob' 256
colurna  258

COTINUS 
coggygria   258
 ‘Flame' 258
 ‘Golden Spirit’® 259
 ‘Royal Purple’ 259
 'Young Lady'® 259
x ‘Grace’ 259

COTONEASTER 
dammeri 'Major'  259
franchetii 259
horizontalis 260
lacteus 260
salicifolius 'Repens' 260

CRASSULA 
ovata  260
portulacea 260

CRATAEGUS 
‘Carrierei’  261
x grignonensis 261
laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 261
monogyna ‘Stricta’ 262

CRATAEGUS AZAROLUS 604 

CRYPTOMERIA 
japonica ‘Globosa Nana’ 262
japonica 'Little Champion' 263
japonica 'Vilmoriniana' 263

X CUPRESSOCYPARIS 
leylandii   263
 ‘2001’   265
 ‘Blue Jeans’ 266
 ‘Castlewellan Gold’  266
 ‘Excalibur Gold’  269
 ‘Gold Rider’  269
 'Pyramidalis Aurea' 270
 ‘Variegatus’  270
 ‘Vito’  271

CUPRESSUS 
arizonica ‘Fastigiata’   271
arizonica ‘Fastigiata Aurea’ 272
macrocarpa ‘Goldcrest’ 273
sempervirens  274
  ‘Pyramidalis’   274
 ‘Pyramidalis Garda’®  275
 ‘Pyramidalis Monrovia’® 277
 ‘Totem’ 277

CYATHEA (ALSOPHILA) 
australis  277
cooperi 277

CYCAS 
revoluta 278
taitungensis 278

CYDONIA OBLONGA 604

CYPERUS 
alternifolius 279
papyrus  279

CYTISUS 
‘Albus’ 279
‘Allgold’ 279
'Fulgens' 279
‘La Coquette’ 279
‘Lena’ 279
'Luna' 279
‘Palette’ 279
‘Roter Favorit’ 279
‘Tuscania’ 279
‘Zeelandia’ 279

D
DAPHNE 
odora ‘Aureomarginata’ 280

DASYLIRION 
longissimum 280
serratifolium 280
wheeleri 280

DAVIDIA 
involucrata  280

DECAISNEA 
fargesii 281

DELPHINIUM 
Ibridi Geant Pacific 643
 ‘Astolat’ 643
 ‘Blue Beauty’ 643
 ‘Galahad’ 643

DESCHAMPSIA 
cespitosa 626
 'Goldschleier'  626
 ‘Goldtau’ 627
 'Tardiflora' 627

DIANELLA 
tasmanica 'Variegata' 643

DIANTHUS 
deltoides ‘Albus’ 643
deltoides ‘Brilliant’ 643
‘Houndspool Ruby’ 643
plumarius ‘Annabelle’ 643

DICENTRA 
spectabilis  644

DICKSONIA 
antarctica 281

DIOSPYROS 
kaki  282
 ‘Cioccolatino’ 282
 'Hana Fuyu'  282
 'Jiro'  282
 'O'Gosho'  282
 ‘Royo Brillante’ 282
 'Sharon' 282
 ‘Tipo’ 283
 ‘Vaniglia’ 283

DODONAEA 
viscosa 283
 ‘Purpurea’ 283

DRACAENA 
draco  283

DRYOPTERIS 
affinis 284
erythrosora 284
filix-mas  284

E
ECHINACEA (RUDBEKIA) 
purpurea ‘Alba’ 644
purpurea ‘Magnus’ 644

ECHIUM 
fastuosum  284

EDGEWORTHIA 
chrysantha  284

EICHHORNIA 
crassipes  659

ELAEAGNUS 
angustifolia  285
x ebbingei 285
 ‘Compacta’ 286

 ‘Eleador’® 287
 ‘Gilt Edge’ 287
 ‘Limelight’ 287
 'Maryline'® 287
 ‘Viveleg’® 287
pungens ‘Maculata’   287

ELSHOLTZIA 
stauntonii 288

ENKIANTHUS 
campanulatus 288
perulatus 288

EQUISETUM 
hyemale var. japonicum 289

ERIGERON (VIT TADINA) 
karvinskianus   644

ERIOBOTRYA 
‘Coppertone’® 289
japonica  290

ERYTHRINA  
crista-galli 290

ERYTHROSTEMON 
(CAESALPINIA) (POINCIANA) 
gilliesii  291

ESCALLONIA 
'Apple Blossom' 291
'C.F. Ball' 291
‘Crimson Sentry’ 291
‘Dart’ Rosyred’ 291
‘Donard Radiance’ 291
‘Donard Seedling’ 291
‘Iveyi’ 291
‘Pride of Donard’ 291
‘Red Dream’ 292
rubra ‘Crimson Spire’ 292
rubra var. macrantha 292

EUCALYPTUS 
camaldulensis  292
globulus 292
gunnii  293
pulverulenta 'Baby Blue' 293

EUGENIA (SYZYGIUM) 
myrtifolia ‘Etna Fire’®  294
myrtifolia ‘Nana’  294
myrtifolia ‘Newport’ 294
myrtifolia ‘Newport Variegata’ 294

EUONYMUS 
alatus 295
 ‘Compactus’ 295
europaeus ‘Red Cascade’ 296
fortunei 296
 ‘Emerald Gaiety’ 296
 'Emerald Gem' 296
 ‘Emerald Gold’ 296
 ‘Micaela’ 296
japonicus  296
 ‘Albomarginatus’ 297
 ‘Benkomasaki’ 297
 ‘Bravo’ 297
 ‘Elegantissimus Aureus’  298
 ‘Kathy’ 298
 ‘Mediopictus’    298
 ‘Président Gauthier’ 298
 'White Spire'® 298
pulchellus 299
 ‘Argenteovariegatus’ 299
 ‘Aureovariegatus’ 299

EUPHORBIA 
abyssinica  300

EXOCHORDA 
x macrantha ‘The Bride’ 300
racemosa 'Niagara' 300

F
FAGUS 
sylvatica  301
 ‘Aspleniifolia’  301
 ‘Dawyck’   302
 ‘Dawyck Gold’  302
 ‘Dawyck Purple’  302
 ‘Pendula’  302
 ‘Purple Fountain’  303
 ‘Purpurea’   303
 ‘Purpurea Pendula’  303
 ‘Riversii’  304
 ‘Tricolor’  304

FATSIA (ARALIA) 
japonica  305
 'Spider's Web'® 305

FELICIA (AGATHEA) 
amelloides  644

FESTUCA 
'Elijah Blue' 627
glauca  627
ovina 627

FICUS 
australis 309
carica 306
 'Breva' 306
 ‘Brogiotto Bianco’ 306
 ‘Brogiotto Nero’ 306
 ‘Brown Turkey’ 306
 'Brunswick' 306
 'Cuello de Dama Blanco' 306
 ‘De Dalmatie’ 306
 ‘Del Portogallo’ 306
 'Dottato' 306
 'Fiorone Bianco' 307
 ‘Gentile’ 307
 ‘Grise de Saint-Jean’ 307
 ‘Ice Crystal’ 307
 'Little Miss Figgy' 307
 ‘Longue d’Août’ 307
 ‘Madeleine Des Deux Saisons’ 307
 ‘Noire De Caromb’ 307
 'Osborn Prolific'® 307
 ‘Panachée’ 307
 'Parisienne'  307
 'Ronde de Bordeaux' 307
 ‘Rouge de Bordeaux’  307
 'Sucre Vert' 307
 'Sucrette' 307
 'Tena' 307
 ‘Turca’ 308
 ‘Verdino’ 308
 'Violette Dauphine' 308
repens 309
retusa 309

FORSYTHIA 
x intermedia ‘Lynwood’ 310
x intermedia ‘Spectabilis’ 310
‘Week-end’® ‘Courtalyn’ 310

FOTHERGILLA 
major  310

FRAXINUS 
americana  310
 ‘Autumn Purple’  311
angustifolia  311
 ‘Raywood’  311
excelsior  312
 ‘Altena’®  312
 ‘Atlas’ 312
 ‘Jaspidea’ 312
 ‘Westhof’s Glorie’ 313
ornus  313
 ‘Louisa Lady’ 313
 ‘Meczek’  314
pennsylvanica ‘Cimmzam’  314
pennsylvanica ‘Summit’ 315

pennsylvanica ‘Zundert’ 315
velutina 315

G
GAILLARDIA 
‘Bourgogne’ 645
‘Dazzler’ 645

GARDENIA 
augusta 315
jasminoides ‘Kleim’s Hardy’ 315

GAURA 
lindheimeri 'Coccinea' 316
lindheimeri 'Rosea' 316

GAZANIA  604

GENTIANA 
acaulis 645
lutea  645

GERBERA 
jamesonii 645

GEUM 
coccineum  646
‘Lady Stratheden’ 646
‘Marmalade’ 646

GINKGO 
biloba 316
 'Autumn Gold' 317
 'Eiffel' 319
 ‘Fastigiata Blagon’® 319
 ‘Golden Globe’® 321
 ‘Horizontalis’ 321
 ‘Mariken’ 321
 ‘Princeton Sentry’® 322
 ‘Saratoga’ 322
 'Tilt' 322

GLEDITSIA  
triacanthos 322
 'Green Glory' 323
 ‘Inermis’ 323
 ‘Skyline’ 324
 ‘Sunburst’  324

GLYCYRRHIZA 
glabra 646

GREVILLEA 
x 'Bon Accord'  325
'Johnsonii' 325
juniperina 325
lanigera ‘Mount Tamborita’ 325
'Mason's Hybrid' 325
‘Robin Gordons’ 325
rosmarinifolia 325

GRISELINIA 
littoralis 325
 'Whenuapai' GREEN HORIZON® 325

GUNNERA  
manicata  326

H
HAKONECHLOA 
macra 627
 ‘Aureola’ 627

HALESIA 
carolina 326

HAMAMELIS 
x intermedia 326
 ‘Arnold Promise’ 326
 ‘Diane’ 326
 'Feuerzauber' 327
 'Jelena'  327
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 'Pallida'  327
 ‘Westerstede’ 327

HARDENBERGIA  
‘Violacea’ 327

HEDERA 
algeriensis 329
 ‘Gloire de Marengo’ 329
colchica ‘Dentata Variegata’ 330
colchica ‘Sulphur Heart’   330
helix  329
 ‘Arborescens’ 330
 ‘Elegantissima’  329
 ‘Oro di Bogliasco’  330
 ‘Sagittifolia’ 329
hibernica   329

HEDYCHIUM 
gardnerianum 646

HELIANTHEMUM 
‘Fire Dragon’ 647
‘Golden Queen’ 647
‘Rhodanthe Carneum’ 647
‘Wisley Pink’ 647
‘Wisley White’ 647

HELLEBORUS 
niger  647

HEMEROCALLIS 
‘All American Tiger’ 648
‘Anzac’ 648
'Apricot Beauty' 648
'Burning Daylight' 648
‘Finest Hour’ 648
‘Frans Hals’ 648
‘Front Runner’ 648
‘Golden Chimes’ 648
‘Grape Velvet’ 648
‘Jason Salter’ 648
‘Jockey Club’® 648
'Little Bee' 648
‘Little Missy’ 648
‘Little Wine Cup’ 648
‘Lynn Hall’ 648
‘Mini Pearl’ 648
‘Pardon Me’ 648
‘Pixie Parasol’ 648
‘Red Flag’ 648
‘Royal Robes’ 648
‘Sammy Russel’ 648
‘Seurat’ 648
‘Splendid Orchid’ 648
‘Stella de Oro’ 648
‘Top Billing’ 648
‘Tricolor’ 648

HEPTACODIUM 
miconioides 331

HESPERALOE 
parviflora  331

HIBISCUS 
syriacus  332
 'Ardens' 333
 'Blue Chiffon'® 333
 'Diana'® 332
 'Duc de Brabant' 333
 'Eleonore' 332
 First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov. 332
 'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov. 333
 'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov. 333
 'French Point'® 'Minfren' cov. 334
 'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR 334
 'Hamabo' 332
 'Hélène' 333
 'Lavender Chiffon'® 334
 'Magenta Chiffon'® 334
 'Marina' 333
 'Oiseau Bleu'  333
 'Pink Chiffon'® 334
 'Pink Giant’® 333

 ‘Purple Ruffles’® 334
 'Red Heart' 333
 ‘Rose Moon’®  333
 'Russian Violet Floru'® 333
 'Starburst Chiffon'® 334
 'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov. 333
 'Totus Albus' 333
 'Ultramarine'® Minultra cov. 333
 'White Chiffon'® 334
 'Woodbridge' 333

HOUT TUYNIA 
cordata ‘Chameleon’  659

HYDRANGEA 
arborescens ‘Annabelle’ 337
aspera subsp. 'Sargentiana' 337
aspera ssp villosa 337
macrophylla   335
 'Alpenglühen' 335
 'Bela'® 336
 BELLE SEDUCTION® 'Bodalan' 336
 ‘Blaumeise’ 336
 'Blue Enchantress'® 336
 ‘Candy Heart’® 336
 ‘Dishinni’® 336
 'Early Blue'® 'HBA 202911' cov. 336
 'Endless Summer® BloomStar' 336
 ‘Endless Summer® The Bride’ 336
 Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'® 337
 'Frisbee'® PETTICOAT 337
 'Hot Red'® 336
 'Immaculata' 335
 'Lanarth White' 336
 'Leuchtfeuer' 335
 ‘Maman Blue’ 335
 ‘Maman Rose’ 335
 ‘Maréchal Foch’ 335
 'Mathilda Gutges'  335
 ‘Nizza Blue’ 336
 ‘Nizza Rose’ 336
 'Pink Sensation'® 336
 'Quadricolor' 336
 'Rosita' 335
 'Schneeball'® 336
 ‘Soeur Thérèse’ 335
 'Teller Rotschwanz' 336
 ‘Tivoli’ 335
 ‘Tricolor’ 336
 'Wudu'® 336
 ‘Zaffiro’ 335
 'Zorro'® Blue 337
 'Zorro'® Rose 337
paniculata ‘Bobo’® 337
paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov. 338
paniculata ‘Grandiflora’ 337
paniculata 'Kyushu' 338
paniculata ‘Limelight’® 338
paniculata 'Little Lime'® Jane 338
paniculata ‘Phantom’ 338
paniculata ‘Pinky Winky’® 338
paniculata 'Polar Bear'® 338
paniculata 'Renba' FRAISE MELBA® 338
paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov. 338
paniculata ‘Sundae Fraise’® 338
paniculata ‘Tardiva’ 338
paniculata ‘Vanille Fraise’® 338
petiolaris  339
quercifolia 339
 'Alice' 339
 'Munchkin'® 339
 'Snow Queen'® 339
serrata 'Preziosa' 337

HYPERICUM 
calycinum 340
‘Hidcote’  340

HYSSOPUS 
officinalis  649

I
IBERIS 
sempervirens ‘Snowflake’ 649

ILEX 
aquifolium  340
 ‘Alaska’ 341
 ‘Argenteomarginata’ 342
cornuta ‘Dazzler’ 343
crenata 'Caroline Upright' 343
crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov 344
crenata ‘Convexa’ 344
crenata 'Dark Green'® 344
crenata ‘Fastigiata’ 344
crenata ‘Glory Gem’  345
crenata ‘Golden Gem’ 345
crenata 'Green Hedge' 345
crenata 'Kinme' 347
crenata 'LUXUS®Globe' 347
crenata 'Patti'O'® 347
'Emerald Colonnade'® 348
'Mary Nell'  348
maximowicziana 348
x meserveae 'Heckenfee'® 349
x meserveae ‘Heckenstar’® 349
x meserveae 'Little Rascal'® 349
mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ 349
pernyi 351
rotunda RED DOT® 'Minzong' 351

IMPERATA 
cylindrica ‘Red Baron’ 628

IR IS 
germanica  649

J
JACARANDA 
mimosifolia  352

JASMINUM 
azoricum  352
grandiflorum  352
humile  352
mesnyi  352
nudiflorum  352
officinale  352
polyanthum 352
sambac  352

JUBAEA  
chilensis 353

JUGLANS 
nigra  353
regia  353
 'Chandler' 354
 ‘Di Sorrento’ 354
 'Franquette' 354

JUNIPERUS 
chinensis ‘Blue Alps’ 356
chinensis ‘Gold Star’ 356
chinensis ‘Hetzii’ 356
chinensis ‘Kaizuka’  358
chinensis ‘Keteleeri’ 358
chinensis 'Spartan' 358
chinensis ‘Stricta’ 358
chinensis ‘Stricta Variegata’ 358
communis ‘Green Carpet’ 356
communis ‘Hibernica’  358
communis ‘Repanda’ 356
communis 'Suecica' 359
conferta ‘Blue Pacific’ 356
conferta ‘Schlager’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’ 356
horizontalis ‘Blue Chip’ 356
horizontalis 'Ice Blue'® 356
horizontalis ‘Prince of Wales’ 356
x media ‘Gold Coast’ 356

x media ‘Gold Star’ 356
x media ‘Mint Julep’ 356
x media ‘Old Gold’ 356
x media 'Pfitzeriana' 356
x media ‘Pfitzeriana Aurea’ 356
x media ‘Pfitzeriana Compacta’ 356
x media ‘Pfitzeriana Glauca’ 357
oxycedrus 359
procumbens ‘Nana’ 357
sabina 'Rockery Mixed' 357
sabina ‘Tamariscifolia’ 357
squamata ‘Blue Carpet’ 357
squamata ‘Blue Star’ 357
virginiana ‘Blue Arrow’  359
virginiana ‘Grey Owl’ 357
virginiana ‘Moonglow’  359
virginiana ‘Skyrocket’  359

K
KALMIA 
latifolia  362

KNIPHOFIA 
‘Bees’Sunset’ 650
‘Nancy Red’ 650

KOELREUTERIA 
paniculata 362
 ‘Coral Sun’® 363
 ‘Fastigiata’ 363

L
LABURNUM 
anagyroides 363

LAGERSTROEMIA 
indica 364
 'Bianco Grassi' 365
 'Black Diamond'® Best Red 368
 'Black Diamond'® Lavender Lace 368
 BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' 369
 BLACK SOLITAIRE®‘Shell Pink’  369
 'Burgundy Cotton'® 367
 'Cardinale' 365
 'Caroline Beauty' 365
 'Coccinea' 365
 'Double Dynamite’® 367
 'Double Feature'® 367
 'Durant Red' 365
 'Dynamite'® 367
 'Enduring Summer'® Red 367
 'Eveline'® LAGE001 367
 'Lilac Grand Sud'® 367
 'Lipan'  367
 x 'Muskogee'  365
 'Natchez'  365
 'Nivea' 365
 'Pink Velour'® 367
 'Raspberry Sorbet' HOCH631® 367
 'Rhapsody in Blue'® 367
 'Rhapsody in Pink'® 367
 'Rosea' 365
 'Rosea Grassi' 365
 'Rosea Nova' 365
 'Rosso Grassi' 365
 'Rubra Magnifica' 365
 ’Sioux’  365
 'Superviolacea' 365
 'Tonto'  367
 x 'Tuskegee'  365
 'Violacea Grassi' 365
indica nana 364
 'Berlingot Menthe' 369
 'Berry Dazzler'® 369
 ‘Petite Orchid’ 369
 ‘Petite Pink’ 369
 ‘Petite Red’ 369
 ‘Petite Snow’ 369
 ‘Red Imperator’ 369

LAGUNARIA 
patersonii 370

LANTANA 
camara 370
montevidensis  370
 ‘Alba’ 370

LAURUS 
nobilis  371

LAVANDULA 
angustifolia     372
 ‘Edelweiss’  372
 'Hidcote' 372
 ‘Munstead’  372
 PLATINUM BLONDE®  372
dentata 372
x intermedia ‘Grosso’ 372
stoechas ssp. pedunculata  372

LEONTOPODIUM 
alpinum  650

LEPTOSPERMUM 
scoparium 373

LESPEDEZA 
thunbergii ‘Edo Shibori’  373

LEUCANTHEMUM 
maximum  650

LEUCOPHYLLUM 
frutescens 373
 ‘Green Cloud’® 373
 'Silver Green' 373

LIATRIS 
spicata 650

LIGUSTRUM 
delavayanum  374
ibota Musli® 'Muster' 375
japonicum  376
 'Excelsum Superbum'  376
 'Korean Dwarf'® 377
ovalifolium 377
 'Aureum'  377
 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND® 378
sinense 378
texanum  378
 'Argenteum'  380
vulgare 'Atrovirens' 380

LIQUIDAMBAR 
orientalis 380
styraciflua 381
 'Andrew Henson' 383
 'Golden Sun' 383
 'Gum Ball' 383
 'Rotundiloba' 384
 'Slender Silhouette' 384
 'Stella' 385
 'Variegata' 385
 'Worplesdon' 385

LIRIODENDRON 
tulipifera  386
 'Aureomarginatum' 386
 'Fastigiatum'  387

LIRIOPE  
muscari   628

LIVISTONA 
australis  387
chinensis  387
decipiens 387

LONICERA 
x brownii ‘Dropmore Scarlet’ 389
caerulea var. kamtschatica   388
caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika' 388
caprifolium 389
fragrantissima 388
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x heckrottii 389
 ‘Goldflame’ 389
henry 389
 ‘Cooper Beauty’® 389
japonica ‘Halliana’ 389
japonica var. chinensis 389
nitida 388
 'Elegant'  388
 'Maigrün' 389
similis var. delavayi 389

LOROPETALUM 
chinense 390
 'Black Pearl'® 390
 'Fede' 390
 'Rubrum Fire Dance' 390

LUPINUS 
polyphyllus 651

M
MAGNOLIA 
BLACK TULIP®  395
denudata 'Yellow River' 396
‘Galaxy’ 396
'Genie'® 396
'George Henry Kern' 397
grandiflora 'François Treyve' 393
grandiflora 'Gallisoniensis' 392
grandiflora ‘Goliath ’  394
grandiflora ‘Semperflorens’  394
‘Heaven Scent’ 397
kobus 397
liliiflora  397
 ‘Betty’ 398
 ‘Nigra’ 398
x loebneri ‘Léonard Messel’ 398
x loebneri ‘Merril’ 398
x loebneri 'Wildcat' 399
sieboldii 399
x soulangeana 399
 'Alba Superba' 400
 'Alexandrina' 400
 ‘Lennei’ 401
 'Rustica Rubra'  401
stellata 401
 ‘Rosea’ 401
 ‘Royal Star’ 402
 'Waterlily' 402
‘Susan’ 402
'Sweet Valentine'® 403
tripetala 403
virginiana ‘Glauca’  404
'Vulcan' 404
x ‘Yellow Bird’ 404
yulan  404

MAHONIA 
aquifolium 405
'Cabaret'®  405
confusa ‘Narihira’ 405
eurybracteata 'Sweet Winter'® 406
japonica  406
x media ‘Charity’ 406
x media 'Winter Sun' 406

MALUS
Ballerina®  606
'Butterball' 407
‘Coccinella’®  407
'Director Moerland' 407
domestica  604, 605
‘Evereste’® 408
‘Golden Hornet’ 408
‘John Downie’ 408
moerlandsii 'Profusion' 408
'Mokum' 408
‘Red Sentinel’ 408
'Royalty' 409
‘Rudolph’ 409
toringo 'Brouwers Beauty' 409
toringo 'Scarlett'® 409

'Veitch's Scarlet' 409
'Winter Gold' 409

MANDEVILLA 
x amabilis ‘Alice du Pont’  410
'Diamantina®Agathe Scarlet' 410
'Diamantina®Agathe White' 410
sanderi ‘Scarlet Pimpernel’   410

MANGIFERA 
indica  410
 'Keitt' 410

MECONOPSIS 
grandis  651

MEDICAGO 
arborea 411

MELIA 
azedarach  411

MELISSA 
officinalis  651

MENTHA 
x piperita  651

MESEMBRYANTHEMUM 
cooperi  652

MESPILUS GERMANICA 606

METASEQUOIA 
glyptostroboides 412

METROSIDEROS 
excelsus  412
robustus ‘Thomasii’ 412

MICHELIA 
'Fairy Cream'®  413
'Fairy White'®  413

MISCANTHUS 
giganteus   628
sinensis ‘Adagio’ 629
sinensis 'Blütenwunder' 629
sinensis ‘Cabaret’ 629
sinensis ‘Cosmopolitan’ 629
sinensis ‘Ferner Osten’ 629
sinensis 'Flamingo' 630
sinensis ‘Gracillimus’ 630
sinensis ‘Graziella’ 630
sinensis ‘Herman Mussel’ 630
sinensis ‘Kleine Fontäne’ 630
sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 630
sinensis ‘Malepartus’ 631
sinensis ‘Morning Light’ 631
sinensis 'Purpurascens' 631
sinensis ‘Red Chief’ 631
sinensis 'Red Cloud'® 631
sinensis ‘Strictus’ 631
sinensis ‘Variegatus’ 631
sinensis ‘Yaku Jima’ 631
sinensis ‘Zebrinus’ 631

MOLINIA 
caerulea 'Heidebraut' 632
caerulea 'Moorhexe' 632
'Heidezwerg' 632

MORUS 
alba  413
 ‘Pendula’  413
nigra  414
platanifolia  414
 ‘Fruitless’   415
rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY® 415
rubra  415

MUEHLENBECKIA 
complexa 416

MUHLENBERGIA 
capillaris 632

MURRAYA 
paniculata  416

MUSA 
basjoo   416
ensete ‘Maurelli’  417
x paradisiaca 417

MYOPORUM 
laetum 417

MYRSINE 
africana 418

MYRTUS 
communis  418
 'Pumila'  419
 subs. tarentina  419

N
NANDINA 
domestica 419
 'Blush Pink'® 420
 ‘Firepower’ 420
 ‘Gulf Stream’ 420
 MAGICAL® 'Lemon-Lime' 420
 'Moon Bay' 421
 ‘Obsessed’® 421
 'Twilight'® 421

NELUMBO 
nucifera 659

NEPETA 
x faassenii 'Kit Cat'  652
florina 652

NERIUM 
oleander  422
 ‘Alsace’ 422
 ‘Altini’ 422
 'Angiolo Pucci' 422
 'Belle Hélène' 422
 ‘Dottor Attilio Ragionieri’ 422
 ‘Grandiflorum’ 422
 ‘Italia’ 422
 'Jannoch' 422
 ‘Magali’ 422
 'Margarita' 422
 ‘Maria Gambetta’ 422
 ‘Papà Gambetta’ 422
 ‘Pasadena’ 422
 ‘Soeur Agnes’  422
 ‘Tito Poggi’  422
 ‘Virginie’ 422

NYMPHAEA 
‘Alba’ 660
'Albatross' 660
'Attraction' 660
'Charles de Meurville' 660
'Colorado' 660
'Fire Opal' 660
‘Gonnère’ 660
'Lemon Mist' 660
‘Madame Wilfron Gonner’ 660
‘Marliacea Carnea’ 660
‘Marliacea Chromatella’ 660
‘René Gérard’® 660
‘Sioux’ 660
‘Sulphurea’ 660

NYSSA  
sylvatica 425

O
OLEA 
europaea  426
 'Arbequina' 429
 FAVOLOSA®  429
 ‘Frangivento’  428
 'Leccio del Corno' 429

OPHIOPOGON 
planiscapus ‘Nigrescens’ 632

OPHIOPOGON (CONVALLARIA) 
japonicus  652

OPUNTIA 
ficus indica   430
macrocentra 430
vulgaris 430

ORIGANUM 
majorana  652
vulgare  653

OSMANTHUS 
aquifolium 431
armatus 431
x burkwoodii  432
fragrans  432
 ‘Rubra’  433
heterophyllus  433
  'Gulftide'  434
 'Purpureus'  434
 ‘Tricolor’   434

OSTRYA 
carpinifolia  435

P
PACHYCEREUS 
pringlei 435

PACHYSANDRA 
terminalis 653
 ‘Variegata’ 653

PAEONIA 
lactiflora    435
suffruticosa   436

PANICUM 
virgatum ‘Heavy Metal’ 633
virgatum 'Northwind' 633
virgatum 'Prairie Sky' 633
virgatum ‘Rehbraun’ 633
virgatum ‘Squaw’ 633

PARROTIA 
persica 436
 'Globosa' 437
 ‘Pendula’ 437
 PERSIAN SPIRE® 438
 ‘Vanessa’  438

PARTHENOCISSUS 
quinquefolia   439
 ‘Engelmannii’ 439
tricuspidata ‘Veitchii’   439
 ‘Veitchii Robusta’ 439

PASSIFLORA 
x belotii ‘Imperatrice Eugenia’ 440
caerulea  440
‘Coccinea’ 440
edulis 440
quadrangularis 440
vitifolium 440

PAULOWNIA 
fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE® 440
tomentosa  441

PENNISETUM 
alopecuroides 634
 ‘Hameln’ 634
 ‘Little Bunny’ 634
 'Little Honey' 634
 'Red Head' 634
 var. viridescens 635
massaicum 'Red Bunny Tails' 635
orientalis ‘Karley Rose’ 635
villosum 635

PEROVSKIA 
atriplicifolia ‘Blue Spire’ 441
atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE® 441

PERSEA 
americana   442

PHALARIS 
arundinacea ‘Picta’ 635

PHELLODENDRON 
amurense 442

PHILADELPHUS  
‘Virginalis’  442

PHILLYREA 
angustifolia 443

PHILODENDRON 
selloum  443
xanadu 443

PHLOMIS 
fruticosa 444

PHLOX 
‘Candy Stripes’ 654
‘Daisy Hill’ 654
‘Fanal’ 653
‘G. F. Wilson’ 654
‘Jacqueline Maille’ 653
‘Moerheimii’ 654
‘Omega’ 653
‘Orange Perfection’ 653
paniculata  653
subulata 654
‘Tenor’ 653

PHOENIX 
canariensis  444
roebelinii 444

PHORMIUM  
'Apricot Queen' 446
'Black Adder' 446
'Bronze Baby' 446
colensoi 'Platt's Black' 446
'Dark Delight'  446
'Duet'  447
'Gold Sword' 447
‘Golden Ray’  447
‘Jester’  447
‘Pink Panther’ 447
‘Pink Stripe’  447
'Rainbow Queen' 447
‘Rainbow Sunrise’  447
'Special Red' 447
tenax 445
  ‘Atropurpureum’ 445
 ‘Variegatum’ 445
‘Yellow Wave’ 447

PHOTINIA 
dummeri 'Winchester' 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ 452
x fraseri 'Chico '®  453
x fraseri 'Corallina'® 453
x fraseri ‘Little Red Robin’  451
x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca” 453
x fraseri ‘Pink Marble’® 454
x fraseri ‘Red Robin’  448
serratifolia 'Pink Crispy'® 455
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PHYSOCARPUS 
opulifolius ‘Dart’s Gold’ 455
opulifolius ‘Diabolo’® 455

PICEA 
abies   455
 ‘Inversa’  456
 'Nidiformis' 456
 ‘Tompa’ 456
 ‘Wills Zwerg’ 456
alcoquiana  457
breweriana 457
glauca ‘Conica’  457
omorika ‘Nana’ 457
orientalis ‘Aurea’  458
pungens 'Blue Diamond'® 458
pungens 'Edith' 458
pungens ‘Fat Albert’ 459
pungens ‘Glauca Globosa’  459
pungens ‘Hoopsii’ 459
pungens ‘Iseli Fastigiate’ 460

PIERIS 
floribunda ‘Forest Flame’ 460
japonica 'Bonfire' 460
japonica ‘Flaming Silver’ 460
japonica 'Katsura'® 460
japonica ‘Mountain Fire’ 460

PINUS 
brevifolia 461
cembra  461
densiflora ‘Alice Verkade’ 461
densiflora ‘Low Glow’ 462
‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO® 462
halepensis  462
heldreichii 'Compact Gem'  463
heldreichii 'Malinkii'  463
heldreichii 'Satellit'  463
heldreichii 'Smidtii'   464
monticola ‘Ammerland’ 464
mugo 'Benjamin' 464
mugo ‘Columbo’  464
mugo ‘Gnom’ 465
mugo ‘Laurin’ 465
mugo ‘Mops’ 465
mugo ‘Mughus’ 466
mugo 'Picobello' 466
mugo ‘Sherwood Compact’ 466
mugo subsp. uncinata 'Heideperle' 467
mugo 'Varella' 467
mugo ‘Winter Gold’  467
nigra austriaca    468
nigra ‘Green Tower’ 469
nigra 'Helga' 469
nigra ‘Hornibrookiana’ 469
nigra 'Marie Bregeon'® 470
nigra ‘Nana’ 470
nigra ‘Oregon Green’ 470
nigra 'Pierrick Bregeon'® 471
nigra 'Robusta'  471
parviflora ‘Glauca’ 472
parviflora ‘Negishi’ 472
pinaster  472
pinea  473
strobus  474
 'Green Curls' 474
 ‘Macopin’ 474
 'Minima' 475
 ‘Nana’  475
sylvestris  476
 'Chantry Blue' 476
 ‘Fastigiata’ 476
 'Glauca' 477
 ‘Repens’ 477
 ‘Watereri’   478
thunbergii ‘Sayonara’ 478
thunbergii 'Thunderhead' 478
wallichiana    479

PISTACIA 
chinensis 479
lentiscus  480

PIT TOSPORUM 
crassifolium 480
heterophyllum 481
tenuifolium 481
 ‘Emerald Dome’® 481
 'Silver Queen' 481
tobira  481
 ‘Nanum’  482
 ‘Variegatum’  482

PLATANUS 
x acerifolia   483
 ‘Alphen’s Globe’  484
 'Tremonia'  484
orientalis 484
 ‘Cuneata’ 485
 'Minaret' 485

PLUMBAGO 
auriculata  485
 ‘Alba’  486
 ‘Imperial Blue’  486
capensis 'Bleu Foncè' 486

POA 
labillardierei 'Glauca' 635

POLYGALA 
myrtifolia 486

POLYGONUM 
baldschuanicum   486

PONCIRUS 
trifoliata   487

POPULUS 
alba ‘Nivea’  487
bolleana   487
nigra ‘Italica’   488
simonii 488
tremula  488

POTENTILLA 
‘Abbotswood’ 489
fruticosa 489
‘Goldfinger’ 489
'Kobold' 489
'Lovely Pink'®  489
‘Red Ace’ 489

PRUNUS 
‘Accolade’  490
armeniaca 607
avium 490, 608, 609
 ‘Plena’ 491
caroliniana 491
cerasifera ‘Pissardii’  491
domestica  610
dulcis (P. amygdalus) 611
fruticosa ‘Globosa’ 493
x hillieri ‘Spire’ 493
x incam 'Okamé' 493
laurocerasus ‘Caucasica’  494
laurocerasus ‘Etna’®  494
laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’ 496
laurocerasus 'Greentorch'® 496
laurocerasus 'Kleopatra'® 496
laurocerasus 'Miky' 497
laurocerasus 'Mount Vernon'® 497
laurocerasus ‘Novita’® 495
laurocerasus ‘Otto Luyken’ 496
laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo 497
lusitanica ‘Angustifolia’ 497
lusitanica 'Brenelia''® 499
mume ‘Pendula’ 499
padus  499
persica 612, 613
persica var. nucipersica  613, 614
sargentii 500
serrulata ‘Amanogawa’   500
serrulata ‘Kanzan’   500
serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’  501
serrulata 'Pink Perfection' 501
serrulata ‘Royal Burgundy’  502

serrulata ‘Shiro-fugen’   502
serrulata ‘Sunset Boulevard’ 502
serrulata 'Taihaku' 503
subhirtella ‘Autumnalis’ 503
subhirtella 'Autumnalis Rosea' 503
subhirtella ‘Fukubana’ 503
subhirtella ‘Pendula’ 504
subhirtella 'Pendula Alba' 504
subhirtella ‘Pendula Rosea’ 504
subhirtella 'Pendula Rubra' 504
’Umineko’  505
virginiana ‘Schubert’ 505
x yedoensis   505

PSEUDOCYDONIA 
sinensis  506

PSEUDOPANAX 
lessonii 'Dark Star'® 506

PTEROCARYA 
fraxinifolia  506

PUNICA 
granatum  507
 ‘Legrelliae’  508
 'Maxima Rubra' 508
 ‘Nana Gracilissima’  508
 ‘Plena’  508
 'Wonderful' 507

PYRACANTHA 
'Mohave' 509
‘Navaho’ 510
‘Orange Glow’ 509
'Red Cushion'   509
'Red Star'®  509
‘Soleil d’or’ 509
‘Ventoux Red’ 509

PYRUS 
calleryana ‘Chanticleer’  510
communis  614, 615
pyrifolia 615
salicifolia ‘Pendula’ 511

Q
QUERCUS 
alba  511
bicolor 511
castaneifolia 512
cerris  512
coccinea  512
frainetto    513
x hispanica 513
ilex 514
imbricaria 517
x kewensis 518
macrocarpa 518
nigra 518
palustris  519
 ‘Green Dwarf’ 520
 ‘Green Pillar’ 520
phellos  520
pubescens  521
robur   521
 ‘Crimson Spire’®  522
 'Fastigiata'  522
 ‘Fastigiata Koster’  523
rubra    524
suber  524
x turneri ‘Pseudoturneri’ 525
velutina  526

R
RHAMNUS 
alaternus  526
frangula ‘Fine Line’®  526

RHAPHIOLEPIS 
indica ‘Springtime’ 527
umbellata ‘Ovata’  527
umbellata 'Southern Moon'®  527

RHEUM 
rhabarbarum  654

RHODODENDRON 
Azalea japonica 529, 530
 ‘Aladdin’ 529
 'Amoena' 529
 'Beni Kirishima' 529
 ‘Blaauw’s Pink’ 529
 'Canzonetta' 529
 'Darkness' 529
 'Dorothy Hayden' 529
 'Girard's Kathy Ann' 529
 ‘Hino-Crimson’ 529
 ‘Johanna’ 529
 'Kermesina Rose' 529
 'Kirin'  529
 'Königstein' 529
 'Little Red' 529
 'Madame Galle' 530
 'Madame van Hecke' 530
 'Maischnee'® 530
 'Maruschka' 530
 'Mrs. Kint White' 530
 ‘Palestrina’ 530
 ‘Purple Splendour’ 530
 ‘Silvester’ 530
 ‘Snow White’ 530
 'Stewartstonian' 530
Azalea mollis 530, 531
 'Cecile' 531
 'Daviesii' 531
 'Fireball' 531
 'Gold Topaz' 531
 'Homebush' 531
 'Jolie Madame' 531
 'Klondyke' 531
 'Nabucco' 531
 'Sunny Boy' 531
 'Villosa' 531
 'Windsor Sunbeam' 531

RHUS 
typhina 532
 ‘Dissecta’  532

RIBES 616

RIBES UVA-CRISPA 616

ROBINIA 
elliottii    533
x margaretta ‘Casque Rouge’    533
pseudoacacia  534
 ‘Bessoniana’ 534
 ‘Frisia’ 535
 ‘Monophylla’  535
 'Nyirsegi' 535
 'Pyramidalis'  536
 ‘Umbraculifera’   536

ROSA 537-541
banksiae 540

ROSMARINUS 
officinalis   542
 'Boulè' 542
 ‘Prostratus’ 542

RUBUS FRUTICOSUS 616, 617

RUBUS IDAEUS 617

RUELLIA 
macrantha 654

RUTA 
graveolens  654

S
SAGINA 
subulata 655
 ‘Aurea’ 655

SALIX 
alba  543
babylonica  543
 ‘Aurea’   543
caprea ‘Kilmarnock’  545

SALVIA 
x jamensis 545
 ‘Blue Armor’® 545
 ‘Flammenn'® 545
 ‘Hotlips’® 545
 'La Luna' 545
 'La Siesta' 545
 ‘Melen’® 545
 ‘Pluenn’® 545
 'Violette de Loire'® 545
microphylla 546
 'Blue Monrovia' 546
 'Pink Blush' 546
 'Pink Pong'® 546
 'Porthos' 546
 'Royal Bumble' 546
officinalis  546

SAMBUCUS 
nigra  547
 'Black Lace'® 547

SARCOCOCCA 
ruscifolia 547

SATUREJA 
montana  655

SCABIOSA 
caucasica 655

SCHEFFLERA 
actinophylla  547

SCHINUS 
molle  548
terebinthifolius 548

SCIADOPITYS 
verticillata 548

SEDUM 
acre 655
album 655
‘Herbstfreude’  655
spectabilis ‘Brilliant’ 655
spurium 655

SEMPERVIVUM 
arachnoideum 656
ciliosum borisii 656
hybrid ‘Silberkarneol’ 656
tectorum 656

SEQUOIADENDRON 
giganteum   549

SESLERIA 
autumnalis 636

SOLANUM 
jasminoides 549
 ‘Album’ 549
rantonnetii  550

SOPHORA 
japonica  550
 ‘Pendula’  550
 'Princeton Upright' 551
 ‘Regent’ 552
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SORBUS 
aucuparia  552
 var. edulis   553
 'Pendula' 553
 'Sheerwater Seedling' 553
commixta 'Dodong' 553
domestica 617

SPARTIUM 
junceum  554

SPIRAEA 
x billiardi ‘Triumphans’ 554
japonica 'Albiflora' 554
japonica ‘Anthony Waterer’ 554
nipponica ‘Snowmound’ 555
x vanhouttei 555

STACHYS 
byzantina  656

STACHYURUS 
praecox 555

STEWARTIA 
pseudocamellia 556

STIPA  
brachytricha  636
gigantea 636
tenuissima 636

STRELITZIA 
nicolai  556
reginae  556
 'Mandela's Gold' 557

STYRAX 
japonicus 557
 f. pendulus 557
 'Fragrant Fountain' 558
 'June Snow'® 558

SYAGRUS 
romanzoffianum   558

SYRINGA 
‘Beauty of Moscow’ 559
'Belle de Nancy' 559
‘Charles Joly’ 559
josikaea 559
‘Katherine Havemeyer’ 559
meyeri ‘Palibin’ 559
‘Michel Buchner’ 559
‘M.me Lemoine’ 559
‘Prince Wolkonsky’ 559
‘Sensation’ 559
‘Souvenir de Alice Harding’ 559
‘Souvenir de Louis Spath’ 559

T
TAMARIX 
gallica  560
ramosissima    560
 'Hulsdonk White'® 560
 'Rosea'  560
 'Rubra'   560
tetrandra   561

TAXODIUM 
distichum 561
 ‘Pevé Minaret’ 561

TAXUS 
baccata  562
 ‘Dovastoniana Aurea’ 564
 ‘Fastigiata’   564
 ‘Fastigiata Aurea’  565
 ‘Fastigiata David’  566
 ‘Fastigiata Robusta’ 566
x media ‘Hicksii’ 566
x media ‘Hillii’ 566

TETRADIUM (EUODIA) (EVODIA)  
daniellii 567

TETRAPANAX 
papyrifer  567

TEUCRIUM 
fruticans 567

THUJA 
occidentalis 'Danica' 568
occidentalis 'Golden Smaragd'® 568
occidentalis 'Mirjam' 568
occidentalis ‘Smaragd’  568
orientalis ‘Aurea Nana’   570
orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ 571
plicata ‘Atrovirens’ 571
plicata ‘Whipcord’ 571

THUNBERGIA 
grandiflora 572

THYMUS 
mastichina  656
officinalis   656
serpyllum  656

TIBOUCHINA 
urvilleana   572
 ‘Piera’ 572

TILIA 
americana 'Redmond' 573
cordata   573
 'Winter Orange' 573
x euchlora  574
x europaea ‘Pallida’   574
x flavescens 'Glenleven' 574
‘Greenspire’  575
hybrida ‘Argentea’  575
platyphyllos   577
tomentosa  577

TRACHELOSPERMUM 
(RHYNCOSPERMUM) 
jasminoides   578
 'Pink Showers'   579
 WINTER RUBY®  579
‘Tricolor’  579

TRACHYCARPUS 
fortunei CHAMAEROPS EXCELSA  580
wagnerianus 581

TRADESCANTIA 
andersoniana ‘Rubra’ 657
pallida ‘Purpurea’ 657

TRITHRINAX 
acanthocoma  582

TULBAGHIA 
violacea 582

TUSSILAGO (FARFUGIUM) 
tussilaginea   582

TYPHA 
latifolia 660

U
ULMUS 
campestris    583
'Columella'® 583
glabra ‘Pendula’   583
'Lobel'  583
minor 'Jaqueline Hillier' 584
minor VADA® 'Wanoux' 584
pumila  584
'San Zanobi' 584
'Sapporo Autumn Gold'®  585

UNCINIA 
Belinda Find EVERFLAME®  636
rubra  636

V
VACCINIUM CORYMBOSUM  618

VERBENA 
bonariensis  657

VIBURNUM 
bodnantense 'Charles Lamont' 585
x bodnantense ‘Dawn’ 585
x burkwoodii 586
 ‘Anne Russel’ 586
davidii 586
farreri  586
x globosum 'Jermyns Globe' 587
lucidum 587
odoratissimum 587
 'Coppertop'® 587
opulus 588
 'Compactum' 588
 ‘Roseum’   588
plicatum 'Grandiflorum'  588
plicatum ‘Lanarth’ 589
plicatum ‘Mariesii’ 589
plicatum tomentosum  589
 ‘Kilimanjaro’® 590
plicatum ‘Watanabe’  590
x pragense 590
rhytidophyllum 590
tinus ‘Eve Price’  591
tinus ‘Lisarose’® 'Loren' 592
tinus ‘Spirit’® 592

VINCA 
major 657
 ‘Variegata’ 657
minor 657

VITEX 
agnus-castus 593
  ‘Alba’ 593
 'Delta Blues'®  593
 ‘Latifolia’ 593
 'Pink Pinnacle'®  593

VITIS VINIFERA  618, 619

W
WASHINGTONIA 
robusta 594

WEIGELA 
‘Abel Carrière’ 594
‘Black and White’® 594
'Bristol Ruby' 594
florida ‘Alba’ 594
florida ‘Minor Black’® 594
florida ‘Nana Variegata’ 594
florida ‘Purpurea’ 594
‘Newport Red’ 594

WESTRINGIA 
fruticosa  595
 ‘Wynyabbie Gem’ 595

WISTERIA 
brachybotrys 'Golden King' 595
brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ 595
brachybotrys 'Yokoama Fuji' 595
floribunda 'Eranthema' 596
floribunda 'Macrobotrys'  596
floribunda ‘Rosea’  596
floribunda ‘Royal Purple’  596
floribunda ‘Showa Beni’  596
frutescens 'Amethyst Fall'® 596
frutescens 'Longwood Purple' 596
'Jissai’  596
sinensis   596

  ‘Alba’   597
 'Blue Sapphire' 597
 'Prolific' 597

X
XANTHORRHOEA 
johnsonii 599

Y
YUCCA 
elephantipes  599
filamentosa 599
 ‘Bright Edge’ 599
 ‘Color Guard’ 599
gloriosa 600
 'Bright Star'®  600
 ‘Variegata’ 600
linearis 600
rostrata 601

Z
ZELKOVA 
serrata  601
 ‘Green Vase’ 601

ZIZIPHUS 
jujuba ‘Lang’ 602
zizyphus   602
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Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Malus domestica ‘Idared’
Malus domestica ‘Granny Smith’
Prunus amygdalus 'Genco'
Prunus armeniaca ‘Bergeron’
Prunus armeniaca ‘Polonais’
Prunus avium ‘Bigarreau Napoleone’
Prunus avium 'Lapins'
Prunus persica ‘Redhaven’
Prunus persica ‘Saturn’
Prunus persica ‘Springcrest’
Prunus persica var. nucipersica ‘Fantasia’
Prunus persica var. nucipersica ‘Stark Redgold’
Pyrus communis 'Decana del Comizio'

Pyrus pyrifolia ‘Kosui’
Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
Vitis vinifera ‘Moscato d’Amburgo’

Helleborus niger © Meneerke bloem
Malus domestica ‘Cox’s Orange’ © Genet
Mespilus germanica ‘A frutto grosso’ © Rwrimmer
Ribes 'Wellington xxx' © Jerzy Opiota
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lejand

Balkon ve teras
dekorasyonu amaçlı,
saksı ve çiçekliklerde
yetiştirmeye uygunluk
sembolü

Yüzey kaplayıcı ve yer
örtücü sembolü

Soliter bitki sembolü

Kaya bahçelerine
uygunluk sembolü

Heyelan alanları ve
eğimli alanlara uygunluk
sembolü

Küçük bahçelere
uygunluk sembolü

Parklar ve büyük
bahçelere uygunluk
sembolü

Şekilli çit yaratmaya
uygunluk sembolü

Sert zeminler için uygun 
türler

Bordür bitkisi olarak
kullanmaya uygunluk
sembolü

Çiçekli ve serbest
formlu çitler yaratmaya
uygunluk sembolü

Renk lekesi yaratmaya
ve ağaçlık alanlarda
kullanmaya uygunluk
sembolü (birden fazla
varyete)

SARILICI BİTKİLER

Kullanım alanlarına bakıldığında “sarılıcı bitkiler” 
tanımı biraz sıınırlı kalıyor. Her ne kadar hepsi ortak 
olarak tek bir kullanıma hizmet etse de “istenilen 
herhangi bir yüzeyi güzel bir örtü ile kaplamak, deniz 
etkisi ya da kirliliğe dayanıklılık vs.” gibi, tanımlarda 
ayrıca belirtilen özelliklere sahiptir.

SERTLIK BÖLGESI

BÜYÜME HIZI
YAVAŞ

ORTA

HIZLI

ÇOK HIZLI

RN Çıplak kök

M Rootball

G Godet

LV - LVQ - LVC - LCI - LJ - LL 
Kırmızı, dekoratif, plastik saksılarımızı tanımlar

Clt. - LV - LVQ - LVC - LCI - LJ – LL
Akronimini takip eden numaralar, saksı litresini
ifade eder

IŞIK MARUZIYETI

TAM GÜNEŞ YARI GÖLGE

TAM GÖLGE

KISALTMALAR  -  DETAYLAR

Deniz etkisine dayanıklılık
sembolü

Hava kirliliğine
dayanıklılık sembolü

Asfalt etkisine dayanıklılık
sembolü

Geniş olmayan yol,
meydan ve sokak
ağaçlandırmasında
kullanmaya uygunluk
sembolü

Rüzgar etkisine
dayanıklılık sembolü

Rürgar perdesi olarak
kullanmaya uygunluk
sembolü

Geniş yol, meydan ve
sokak ağaçlandırmasında
kullanmaya uygunluk
sembolü

Asidik toprak sembolü

Kuş çekme özelliği
sembolü

Kesme çiçek için uygun 
tür

Kokulu çiçek sembolü

Bal hammaddesi çiçek
sembolü

Kokulu yaprak sembolü

Bitki grubu kurmaya
uygunluk sembolü (aynı
varyeteden birçok birey)

M/G Meshile çevrili

Clt Saksılı

2-3-4 x tr. Repikaj
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	Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
	Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
	Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)

	Beloperone (Acanthaceae)
	guttata (Justicia brandegeana)

	Berberis (Berberidaceae)
	darwinii
	x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
	julianae
	x media ‘Red Rocket’
	x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)
	thunbergii ‘Atropurpurea’
	thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
	thunbergii ‘Coronita’
	thunbergii ‘Maria’®

	Betula (Betulaceae)
	pendula (B. alba) (B. verrucosa), Beyaz Huş, Genel Huş
	pendula 'Magical® Globe'
	pendula ‘Youngii’, Ağlayan Huş
	utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), Himalaya Huşu
	utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’

	Bignoniaceae
	Bignonia capensis (Tecoma capensis)
	Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
	Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
	Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
	Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
	Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)

	Bougainvillea, Begonvil (Nyctaginaceae)
	x buttiana ‘Barbara Karst’
	x buttiana ‘California Gold’
	x buttiana ‘Jamaica White’
	x buttiana 'Poultonii'
	‘Glabra Sanderiana’
	‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
	‘Terracotta’

	Brachychiton, Şişe ağacı (Malvaceae)
	acerifolius (Sterculia acerifolia)
	rupestris, Queensland şişe ağacı

	Brugmansia (Datura) (Solanaceae)
	arborea (B. cornigera)
	candida f. plena (B. cornigera "Knightii")
	hybrida 'Pink Queen'

	Buddleja (Buddleia) (Scrophulariaceae)
	'Adonis Blue'®
	‘Black Knight’
	‘Empire Blue’
	'Lochinch'
	‘Miss Ruby’®
	‘Nanho Blue’
	‘Nanho Purple’
	'Peacock'®
	‘Pink Delight’
	‘Rêve de Papillon Blue’®
	‘Royal Red’
	￼'White Ball'
	'White Chip'®
	‘White Profusion’

	Butia (Cocos) (Palmae)
	capitata (B. australis) (Cocos australis)

	Buxus, Şimşir (Buxaceae)
	microphylla ‘Faulkner’
	sempervirens
	sempervirens ‘Arborescens’
	sempervirens 'Rotundifolia'
	sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), sempervirens ‘Sufrutikoz’

	Callicarpa (Lamiaceae)
	bodinieri var. giraldii
	bodinieri ‘Profusion’, Mor İnci

	Callistemon, Fırça Çalısı (Myrtaceae)
	‘Captain Cook’
	citrinus (lanceolatus), fırça çalısı
	citrinus 'Splendens'
	laevis
	masotti ‘Mini Red’®

	Calocedrus (Libocedrus), Su Sediri (Cupressaceae)
	decurrens ‘Aureovariegata’, Sarı Alacalı Su Sediri

	Calycanthus, Kalikantus, Kadeh Çiçeği (Calycanthaceae)
	floridus, Yaz kalikantusu
	x raulstonii 'Aphrodite'®

	Camellia, Kamelya (Theaceae)
	‘Black Lace’
	‘Bonomiana’
	￼'Brushfield's Yellow'
	‘California’
	‘Comte de Gomer’
	'Contessa Lavinia Maggi'
	'Debbie'
	￼'Desire'
	‘Doctor Burnside’
	'Dr. King'
	'General G. Patton'
	‘Hagoromo’
	'Il Tramonto'
	‘Kramer’s Supreme’
	'Laura Walker'
	'Margaret Davis'
	'Marie Bracey'
	‘Mrs. Charles Cobb’
	‘Mrs. Tingley’
	‘Nuccio’s Gem’
	‘Nuccio’s Pearl’
	'Paolina Maggi'
	‘Pearl Maxwell’
	‘Perfection White’
	￼'Prof. Giovanni Santarelli' 
	‘Purity’
	'Rosedale's Beauty'
	‘Sacco Vera’
	‘Snowball’
	‘Cleopatra’
	'Hana Jiman'
	'Hino de Gumo'
	‘Hiryu’
	‘Kanjiro’
	‘Plantation Pink’
	‘Yuletide’
	'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')

	Campsis, Rustik Acem Borusu (Bignoniaceae)
	grandiflora
	radicans ‘Flamenco’
	radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow Trumpet’)
	radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
	radicans ‘Stromboli’
	x tagliabuana ‘Mme Galen’
	x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire

	Capparis, Kapari, Kapari Çiçeği (Capparidaceae)
	spinosa, dikenli, Duvar dibinde yetişen kapari

	Carissa (Apocynaceae)
	grandiflora ‘Tuttlei’

	Carpinus, Gürgen (Betulaceae)
	betulus, Adi Gürgen
	betulus ‘A. Beekman’
	betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Ehrami Gürgen
	betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)

	Caryopteris, Karyopiteris (Lamiaceae)
	x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris
	￼x clandonensis 'Heavenly Blue'
	￼x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®

	Cassia (Senna) Sinameki (Fabaceae) (Leguminosae)
	corymbosa (Senna corymbosa)

	Castanea, Kestane (Fagaceae)
	sativa (C. vesca), Anadolu Kestanesi, Avrupa Kestanesi, Adi Kestane
	sativa 'Bouche de Betizac'
	￼sativa 'Bournette'
	sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
	￼sativa 'Maraval'
	sativa 'Marradi'
	￼sativa 'Marsol'
	￼sativa 'Précoce de Migoule'

	Catalpa, Katalpa-Sigara Ağacı (Bignoniaceae)
	bignonioides, Adi Katalpa, Leylak Yapraklı Katalpa
	bignonioides ‘Aurea’
	bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)
	x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’)

	Ceanothus, Cehrigiller (Rhamnaceae)
	çalı çeşitleri
	x delilianus ‘Gloire de Versailles’
	x impressus ‘Victoria’
	x pallidus ‘Marie Simon’
	thyrsiflorus 'Repens'

	Cedrela (Toona) (Meliaceae)
	sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis)

	Cedrus, Sedir (Pinaceae)
	atlantica, Atlas sediri
	atlantica 'Compacta'
	atlantica ‘Glauca’, Mavi Atlas Sediri
	atlantica ‘Glauca Pendula’, Sarkık Dallı Mavi Atlas Sediri
	atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)
	atlantica 'Silberspitz'
	deodara, Himalaya Sediri
	deodara ‘Aurea’
	deodara ‘Bush Electra’
	deodara ‘Feelin’ Blue’®
	deodara ‘Golden Horizon’
	deodara 'Kelly Gold'®
	deodara ‘Pendula’, Sarkık dallı Himalaya Sediri
	deodara 'Prostrata'
	deodara ‘Robusta Glauca’
	￼libani 'Blue Fontain'
	￼libani subs. brevifolia 'Epstein'
	libani 'Sargentii'

	Ceiba (Chorisia) Floş Ağacı (Bombacaceae)
	speciosa (Ceiba insignis), Floş Ağacı

	Celtis, Çitlenbik (Ulmaceae)
	australis, Adi Çitlenbik
	occidentalis

	Ceratonia, Keçi boynuzu (Fabaceae) (Leguminosae)
	siliqua

	Ceratostigma (Plumbaginaceae)
	willmottianum

	Cercidiphyllum, Katsura Ağacı (Cercidiphyllaceae)
	japonicum
	japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’), Ağlayan formlu Japon Katsura Ağacı

	Cercis, Erguvan (Fabaceae) (Leguminosae)
	canadensis, Kanada Erguvanı
	￼canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
	canadensis ‘Forest Pansy’
	canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’
	canadensis 'Merlot'®
	canadensis 'Ruby Falls'®
	canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')
	chinensis ‘Avondale’
	chinensis 'Shirobana'
	siliquastrum, Yahuda Ağacı

	Cestrum, Mercan, Kibrit Çalısı (Solanaceae)
	nocturnum ‘Galant de Nuit’

	Chaenomeles (Cydonia) Bahar Dalı (Rosaceae)
	japonica 'Alba'
	japonica 'Rosea Plena'
	speciosa 'Rubra'

	Chamaecyparis, Yalancı Serviler (Cupressaceae)
	lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca)
	lawsoniana ‘Yvonne’
	obtusa ‘Nana Gracilis’

	Chamaerops, Palmiye (Arecaceae)
	humilis, Bodur Akdeniz Yelpaze Palmiyesi
	humilis 'Compacta'

	Chilopsis (Bignoniaceae)
	linearis 'Burgundy'

	Chimonanthus, Kış Tatlısı, Kadeh Çiçeği (Calycanthaceae)
	praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), Kış Tatlısı, Kadeh Çiçeği

	Chionanthus (Oleaceae)
	retusus
	virginicus

	Choisya (Rutaceae)
	‘Aztec Pearl’
	￼x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
	Chorisia = Ceiba

	Cinnamomum, Tarçın (Lauraceae)
	camphora, Kafur

	Cistus, Laden (Cistaceae)
	x argenteus 'Silver Pink'
	x corbariensis
	crispus
	x florentinus
	x obtusifolius
	x purpureus
	x purpureus ‘Alan Fradd’
	x purverulentus ‘Sunset’
	salvifolius
	x skanbergii

	Citrus, Turunçgiller (Rutaceae)
	aurantium, TURUNÇ
	arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
	aurantiifolia
	australasica (Microcitrus australasica), MİNYATÜR CITRUS
	australis (Microcitrus australis), MİNYATÜR AVUSTRALYA CITRUS’U
	bergamia
	deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), MANDALINA
	faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime)
	x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
	fortunella ‘Margarita’, OVAL KUMKAT
	hystrix
	limetta ‘Pursha’
	limon 'Delle Quattro Stagioni', 4 MEVSİM LİMONU
	limon meyeri
	medica, AĞAÇ KAVUNU
	medica ‘Digitata’, BUDA’NIN ELİ
	mitis (C. madurensis), CALAMONDIN
	myrtifolia, TURUNÇ
	x paradisi, GREYFURT
	sinensis, TATLI PORTAKAL
	unshiu
	volkameriana
	yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)

	Clematis, Yaban Asması (Ranunculaceae)
	‘Comtesse de Bouchaud’
	‘Jackmanii’
	‘Jan Pawel II’
	‘Justa’
	‘Mme Le Coultre’
	‘Mrs. Cholmondeley’
	‘Multi Blue’
	‘Nelly Moser’
	‘Niobe’
	‘Polish Spirit’
	‘Pülu’
	‘Snow Queen’
	‘The President’
	‘Ville de Lyon’
	armandii
	montana
	montana ‘Broughton Star’
	montana 'Giant Star'®
	montana ‘Grandiflora’
	montana ‘Rubens’
	montana var. rubens 'Mayleen'
	montana ‘Tetrarose’
	montana 'Van Gogh'
	montana var. wilsonii

	Clerodendrum, Kısmet Ağacı (Lamiaceae)
	trichotomum

	Colocasia (Araceae)
	￼esculenta
	￼esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
	￼esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
	esculenta 'Kona Coffee'
	esculenta 'Pink China'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'

	Consolea (Cactaceae)
	￼rubescens (Opuntia rubescens)

	Convolvulus, Gündüz Güzeli (Convolvulaceae)
	cneorum

	Cordyline (Dracaena) Drasena (Asparagaceae)
	australis (Dracaena indivisa)
	'Can Can'®
	'Paso Doble'®
	'Peko'®
	‘Red Star’
	‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
	‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)

	Cornus, Kızılcık (Cornaceae)
	alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)
	alba 'Aurea'
	alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov.
	alba ‘Gouchaultii’
	alba 'Kesselring'
	alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’), Kırmızı Kabuklu Beyaz Meyveli Kızılcık
	x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)
	capitata
	x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
	controversa ‘Pagoda’
	controversa ‘Variegata’
	elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
	mas, Sarı Çiçekli Kızılcık
	sanguinea 'Midwinter Fire'
	sanguinea ‘Winter Beauty’®, Kırmızı Meyveli Kızılcık’Winter Beauty’®
	sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera “Kelsey”)
	stolonifera ‘Flaviramea’
	CORNUS FLORIDA
	‘Barton’s White’
	‘Cherokee Chief’
	‘Cherokee Daybreak’
	‘Cloud Nine’
	‘Rainbow’
	‘Red Sunset’
	‘Rubra’
	KOUSA
	'Beni Fuji'
	‘China Girl’
	'Galzam' GALILEAN®
	kousa var. chinensis
	'Milky Way'
	'Robert's Select'
	‘Samaritan’
	‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
	‘Schmetterling’
	‘Teutonia’
	'Weisse Fontaine'
	￼'Wieting's Select'
	Venus®

	Corylopsis (Hamamelidaceae)
	pauciflora

	Corylus, Fındık (Betulaceae)
	avellana, Fındık
	avellana 'Géant de Halle'
	avellana 'Nottingham'
	avellana 'Webb's Prize Cob'
	avellana 'Tonda di Giffoni'
	avellana 'Tonda Gentile'
	avellana ‘Tonda Romana’
	avellana ‘Contorta’, Adi Fındık
	avellana ‘Contorta Red Majestic’®
	avellana 'Scooter'
	colurna, Türk Fındığı

	Cotinus, Bulut Ağacı (Anacardiaceae)
	coggygria (Rhus cotinus), Boyacı Sumağı
	coggygria ‘Flame'
	coggygria ‘Golden Spirit’®
	coggygria ‘Royal Purple’
	coggygria 'Young Lady'®
	x ‘Grace’

	Cotoneaster, Dağ muşmulası (Rosaceae)
	dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)
	franchetii Tibet Dağ Muşmulası
	horizontalis, Yayılıcı Dağ Muşmulası
	lacteus
	salicifolius 'Repens'

	Crassula (Crassulaceae)
	ovata (C. argentea)
	portulacea

	Crataegus, At dikeni (Rosaceae)
	‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)
	x grignonensis
	laevigata ‘Paul’s Scarlet’
	monogyna ‘Stricta’, Geyik Dikeni ‘Stricta’

	Cryptomeria, Kadife Çamı (Cupressaceae)
	japonica ‘Globosa Nana’, Kadife Japon Çamı ‘Globosa Nana’
	japonica 'Little Champion'
	japonica 'Vilmoriniana'

	x Cupressocyparis, Melez Selvi (Cupressaceae)
	leylandii (aşılama ile), Leylandi Melez Selvisi
	leylandii ‘Blue Jeans’
	leylandii ‘Castlewellan Gold’ (aşılama ile), Sarı Leyland Selvisi
	leylandii ‘Excalibur Gold’ (aşılama ile)
	leylandii ‘Gold Rider’ (aşılama ile), Leyland Melez Selvisi ‘Gold Rider’
	leylandii 'Pyramidalis Aurea'
	leylandii ‘Variegatus’ (aşılama ile), Alacalı Leyland melez Selvisi
	leylandii ‘Vito’ (aşılama ile)

	Cupressus, Selvi (Cupressaceae)
	arizonica ‘Fastigiata’ (aşılama ile), Arizona Selvisi ‘Fastigiata’
	arizonica ‘Fastigiata Aurea’, Arizona Selvisi ‘Fastigiata Aurea’
	macrocarpa ‘Goldcrest’, Limoni Selvi
	sempervirens, Tohumdan üretim kara Selvi
	sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Piramit Selvi (aşılama ile)
	sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)
	sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®
	sempervirens ‘Totem’, Akdeniz Selvisi ‘Totem’

	Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)
	australis (Alsophila australis)
	cooperi

	Cycas, Sıkas (Cycadaceae)
	revoluta, Japon Sıkası, Yalancı Palmiye
	taitungensis

	Cyperus (Cyperaceae)
	alternifolius
	papyrus, Papirus

	Cytisus, Katır Tırnağı (Fabaceae)
	‘Albus’
	‘Allgold’
	'Fulgens'
	‘La Coquette’
	‘Lena’
	'Luna'
	‘Palette’
	‘Roter Favorit’
	‘Tuscania’
	‘Zeelandia’

	Daphne (Thymelacaceae)
	odora ‘Aureomarginata’

	Dasylirion (Asparagaceae)
	longissimum
	serratifolium
	wheeleri

	Davidia, Mendil Ağacı (Cornaceae)
	involucrata, Mendil Ağacı

	Decaisnea (Lardizabalaceae)
	fargesii

	Dicksonia, Ağacımsı Eğrelti Otu (Dicksoniaceae)
	antarctica

	Diospyros, Trabzon Hurması (Ebenaceae)
	kaki
	‘Cioccolatino’
	'Hana Fuyu', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
	￼'Jiro', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
	￼'O'Gosho', Cennet elması (Trabzon hurmasının elmaya benzeyeni)
	‘Royo Brillante’
	'Sharon'
	‘Tipo’
	‘Vaniglia’

	Dodonaea (Sapindaceae)
	viscosa, Viskon Dodonaea
	viscosa ‘Purpurea’, Viskon Dodonaea ‘Purpurea’

	Dracaena, Drasena (Asparagaceae)
	draco, Ejder Kanı Ağacı

	Dryopteris (Dryopteridaceae)
	affinis
	erythrosora
	filix-mas, eril eğrelti̇otu

	Echium, Engerek Otu (Boraginaceae)
	fastuosum (E. candicans)

	Edgeworthia (Thymelaeaceae)
	chrysantha (E. papyrifera)

	Elaeagnus, İğde (Elaeagnaceae)
	angustifolia, Kuş İğdesi, Yabani İğde
	x ebbingei
	x ebbingei ‘Compacta’
	x ebbingei ‘Eleador’®
	x ebbingei ‘Gilt Edge’
	x ebbingei ‘Limelight’
	x ebbingei 'Maryline'®
	x ebbingei ‘Viveleg’®
	pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’), Alaca Yapraklı Gümüşi İğde

	Elsholtzia (Lamiaceae)
	stauntonii

	Enkianthus (Ericaceae)
	campanulatus
	perulatus

	Equisetum (Equisetaceae)
	hyemale var. japonicum

	Eriobotrya, Yeni Dünya (Rosaceae)
	‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)
	Eriobotrya ‘Coppertone’ (hatalı) adıyla İtalya’da tanınmıştır. Gerçek adı, sinonim olarak belirtilen isimdir. 
	japonica, Malta Eriği

	Erythrina, Alev Ağacı (Fabaceae) (Leguminosae)
	crista-galli

	Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana), Bodur Akasya (Caesalpiniaceae)
	gilliesii, Aslan Bıyığı, Cennet Çiçeği/Cennet Kuşu Çalısı

	Escallonia, Eskalonya (Escalloniaceae)
	'Apple Blossom'
	'C.F. Ball'
	‘Crimson Sentry’
	‘Dart’ Rosyred’
	‘Donard Radiance’
	‘Donard Seedling’
	‘Iveyi’
	‘Pride of Donard’
	‘Red Dream’
	rubra ‘Crimson Spire’
	rubra var. macrantha

	Eucalyptus, Okaliptüs (Myrtaceae)
	camaldulensis (E. rostrata)
	globulus
	gunnii (E. divaricata)
	pulverulenta 'Baby Blue'

	Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
	myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)
	myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)
	myrtifolia ‘Newport’
	myrtifolia ‘Newport Variegata’

	Euonymus, Taflan, Papaz Külahı (Celastraceae)
	alatus
	alatus ‘Compactus’
	europaeus ‘Red Cascade’
	fortunei
	fortunei ‘Emerald Gaiety’
	fortunei 'Emerald Gem'
	fortunei ‘Emerald Gold’
	fortunei ‘Micaela’
	japonicus, Japon Taflanı, Papaz Külahı
	japonicus ‘Albomarginatus’
	japonicus ‘Benkomasaki’
	japonicus ‘Bravo’
	japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’)
	japonicus ‘Kathy’
	japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’)
	japonicus ‘Président Gauthier’
	japonicus 'White Spire'®
	pulchellus
	pulchellus ‘Argenteovariegatus’
	pulchellus ‘Aureovariegatus’

	Euphorbia (Euphorbiaceae)
	abyssinica (E. eritrea)

	Exochorda (Rosaceae)
	x macrantha ‘The Bride’
	racemosa 'Niagara'

	Fagus, Kayın (Fagaceae)
	sylvatica, Avrupa Kayını
	sylvatica ‘Aspleniifolia’
	sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’)
	sylvatica ‘Dawyck Gold’
	sylvatica ‘Dawyck Purple’, Kırmızı yapraklı konik kayın
	sylvatica ‘Pendula’
	sylvatica ‘Purple Fountain’
	sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Tohumdan üretim Kırmızı
	sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Kırmızı yapraklı ağlayan formlu kayın
	sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major)
	sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

	Fatsia (Aralia) Fatsiya (Araliaceae)
	japonica (Aralia sieboldii)
	japonica 'Spider's Web'®

	Ficus, İncir (Moraceae)
	carica, İncir Ağacı
	￼'Breva'
	‘Brogiotto Bianco’
	‘Brogiotto Nero’
	‘Brown Turkey’
	'Brunswick'
	'Cuello de Dama Blanco'
	‘De Dalmatie’
	‘Del Portogallo’
	'Dottato'
	'Fiorone Bianco'
	‘Gentile’
	‘Grise de Saint-Jean’
	‘Ice Crystal’
	￼'Little Miss Figgy'
	‘Longue d’Août’
	‘Madeleine Des Deux Saisons’
	‘Noire De Caromb’
	'Osborn Prolific'®
	‘Panachée’
	'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
	'Ronde de Bordeaux'
	‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
	'Sucre Vert'
	'Sucrette'
	'Tena'
	‘Turca’
	‘Verdino’
	'Violette Dauphine'
	australis (F. rubiginosa ‘Australis’)
	repens (F. pumila)
	retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)

	Forsythia, Altın Çanağı (Oleaceae)
	x intermedia ‘Lynwood’
	x intermedia ‘Spectabilis’
	‘Week-end’®, ‘Courtalyn’

	Fothergilla, Fotergila (Hamamelidaceae)
	major (F. monticola)

	Fraxinus, Dişbudak (Oleaceae)
	americana
	americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
	angustifolia (F. oxycarpa)
	angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’)
	excelsior
	excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)
	excelsior ‘Atlas’
	excelsior ‘Jaspidea’
	excelsior ‘Westhof’s Glorie’
	ornus
	ornus ‘Louisa Lady’
	ornus ‘Meczek’
	pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)
	pennsylvanica ‘Summit’
	pennsylvanica ‘Zundert’
	velutina

	Gardenia, Gardenya (Rubiaceae)
	augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)
	jasminoides ‘Kleim’s Hardy’

	Gaura (Onagraceae)
	lindheimeri 'Coccinea'
	lindheimeri 'Rosea'

	Ginkgo, Mabet Ağacı (Ginkgoaceae)
	biloba
	biloba 'Autumn Gold'
	biloba 'Eiffel'
	biloba ‘Fastigiata Blagon’®
	biloba ‘Golden Globe’®
	biloba ‘Horizontalis’
	biloba ‘Mariken’
	biloba ‘Princeton Sentry’®
	biloba ‘Saratoga’
	biloba 'Tilt'

	Gleditsia, Gladiçya (Fabaceae) (Leguminosae)
	triacanthos
	triacanthos 'Green Glory'
	triacanthos ‘Inermis’
	triacanthos ‘Skyline’
	triacanthos ‘Sunburst’, dore yapraklı Glediçya

	Grevillea (Proteaceae)
	x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x wilsonii "Bon Accord")
	'Johnsonii'
	juniperina
	lanigera ‘Mount Tamborita’
	'Mason's Hybrid'
	‘Robin Gordons’, Pembemsi kırmızı. İlkbahar-yaz.
	rosmarinifolia

	Griselinia (Griseliniaceae)
	littoralis
	littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®

	Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)
	manicata (G. brasiliensis)

	Halesia (Styracaceae)
	carolina

	Hamamelis (Hamamelidaceae)
	‘Arnold Promise’
	‘Diane’
	'Feuerzauber'
	'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
	'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
	‘Westerstede’

	Hardenbergia (Fabaceae) (Leguminosae)
	‘Violacea’

	Hedera, Orman Sarmaşığı (Araliaceae)
	algeriensis
	algeriensis ‘Gloire de Marengo’
	helix, Adi Orman Sarmaşığı
	helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
	helix ‘Sagittifolia’
	hibernica (H. ibernica), İrlanda Orman Sarmaşığı
	colchica ‘Dentata Variegata’
	colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
	helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
	helix ‘Arborescens’, sarmal ‘Arborescens’

	Heptacodium (Caprifoliaceae)
	miconioides

	Hesperaloe (Asparagaceae)
	parviflora

	Hibiscus (Malvaceae)
	syriacus
	'Diana'®
	'Eleonore'
	￼First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
	'Hamabo'
	'Hélène'
	'Marina'
	'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
	'Pink Giant’®
	'Red Heart'
	‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
	'Russian Violet Floru'®
	￼'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov.
	'Totus Albus'
	'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
	'Woodbridge'
	'Ardens'
	'Blue Chiffon'®
	'Duc de Brabant'
	￼'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
	￼'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
	￼'French Point'® 'Minfren' cov.
	￼'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
	'Lavender Chiffon'®
	'Magenta Chiffon'®
	'Pink Chiffon'®
	‘Purple Ruffles’®
	'Starburst Chiffon'®
	'White Chiffon'®

	Hydrangea, Ortanca (Hydrangeaceae)
	macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
	'Alpenglühen'
	'Immaculata'
	'Leuchtfeuer'
	‘Maman Blue’
	‘Maman Rose’
	‘Maréchal Foch’
	￼'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal Purple')
	'Rosita'
	‘Soeur Thérèse’
	‘Tivoli’
	‘Zaffiro’
	'Bela'®
	BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
	'Blue Enchantress'®
	‘Candy Heart’®
	‘Dishinni’®
	￼'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
	'Hot Red'®
	'Pink Sensation'®
	'Schneeball'®
	'Wudu'®
	'Endless Summer® BloomStar'
	‘Endless Summer® The Bride’
	‘Blaumeise’
	'Lanarth White'
	‘Nizza Blue’
	‘Nizza Rose’
	￼'Quadricolor'
	'Teller Rotschwanz'
	‘Tricolor’
	'Frisbee'® PETTICOAT
	'Zorro'® Blue
	'Zorro'® Rose
	Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
	arborescens ‘Annabelle’
	aspera subsp. 'Sargentiana'
	aspera ssp villosa
	serrata 'Preziosa'
	paniculata ‘Grandiflora’
	paniculata ‘Bobo’®
	paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
	paniculata 'Kyushu'
	paniculata ‘Limelight’®
	paniculata 'Little Lime'® Jane
	paniculata ‘Phantom’
	paniculata ‘Pinky Winky’®
	paniculata 'Polar Bear'®
	paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
	￼paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
	paniculata ‘Sundae Fraise’®
	paniculata ‘Tardiva’
	paniculata ‘Vanille Fraise’®
	petiolaris (H. anomala subs. petiolaris)
	quercifolia, meşe yapraklı ortanca
	quercifolia 'Alice'
	quercifolia 'Snow Queen'®
	￼quercifolia 'Munchkin'®

	Hypericum, Koyun Kıran (Hypericaceae)
	calycinum
	‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)

	Ilex, Çoban Püskülü (Aquifoliaceae)
	aquifolium
	aquifolium ‘Alaska’
	aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium ‘Argenteovariegata’)
	cornuta ‘Dazzler’
	crenata 'Caroline Upright'
	crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov
	crenata ‘Convexa’
	crenata 'Dark Green'®
	crenata ‘Fastigiata’
	crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)
	crenata ‘Golden Gem’
	crenata 'Green Hedge'
	crenata 'Kinme'
	crenata 'LUXUS®Globe'
	crenata 'Patti'O'®
	'Emerald Colonnade'®
	'Mary Nell' (x 'Mary Nell')
	maximowicziana
	x meserveae 'Heckenfee'®
	x meserveae ‘Heckenstar’®
	x meserveae 'Little Rascal'®
	mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
	pernyi
	rotunda RED DOT® 'Minzong'

	Jacaranda (Bignoniaceae)
	mimosifolia (J. acutifolia)

	Jasminum, Yasemin (Oleaceae)
	azoricum
	grandiflorum, İspanya Yasemini
	humile (J. italicum)
	mesnyi (J. primolinum)
	nudiflorum, Kış yasemini
	officinale, Adi yasemin
	polyanthum
	sambac, Arap Yasemini

	Jubaea (Arecaceae) (Palmae)
	chilensis

	Juglans (Juglandaceae)
	nigra, Kara Ceviz, Amerikan Cevizi
	regia, Adi ceviz
	'Chandler'
	‘Di Sorrento’
	'Franquette'

	Juniperus, Ardıç (Cupressaceae)
	chinensis ‘Blue Alps’
	chinensis ‘Gold Star’
	chinensis ‘Hetzii’
	communis ‘Green Carpet’
	communis ‘Repanda’
	conferta ‘Blue Pacific’
	conferta ‘Schlager’
	horizontalis ‘Andorra Compacta’
	horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
	horizontalis ‘Blue Chip’
	horizontalis 'Ice Blue'®
	horizontalis ‘Prince of Wales’
	x media ‘Gold Coast’
	x media ‘Gold Star’
	x media ‘Mint Julep’
	x media ‘Old Gold’
	x media 'Pfitzeriana'
	x media ‘Pfitzeriana Aurea’
	x media ‘Pfitzeriana Compacta’
	x media ‘Pfitzeriana Glauca’
	procumbens ‘Nana’
	sabina 'Rockery Mixed'
	sabina ‘Tamariscifolia’
	squamata ‘Blue Carpet’
	squamata ‘Blue Star’
	virginiana ‘Grey Owl’
	chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
	chinensis ‘Keteleeri’
	chinensis 'Spartan'
	chinensis ‘Stricta’
	chinensis ‘Stricta Variegata’
	communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
	communis 'Suecica'
	oxycedrus
	virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
	virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
	virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)

	Kalmia (Ericaceae)
	latifolia

	Koelreuteria, Güvey Kandili (Sapindaceae)
	paniculata
	paniculata ‘Coral Sun’®
	paniculata ‘Fastigiata’

	Laburnum, Sarı Salkım (Fabaceae) (Leguminosae)
	anagyroides (L. vulgare)

	Lagerstroemia (Lythraceae)
	INDICA, Oya Ağacı
	'Bianco Grassi'
	'Cardinale'
	'Caroline Beauty'
	'Coccinea'
	'Durant Red'
	￼x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Natchez' (hybrida – indica x fauriei)
	'Nivea'
	'Rosea'
	'Rosea Grassi'
	'Rosea Nova'
	'Rosso Grassi'
	'Rubra Magnifica'
	’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
	'Superviolacea'
	￼x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Violacea Grassi'
	'Burgundy Cotton'®
	'Double Dynamite’®
	'Double Feature'®
	'Dynamite'®
	'Enduring Summer'® Red
	￼'Eveline'® LAGE001
	'Lilac Grand Sud'®
	'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
	'Pink Velour'®
	￼'Raspberry Sorbet' HOCH631®
	￼'Rhapsody in Blue'®
	'Rhapsody in Pink'®
	'Tonto' (hybrida – indica x fauriei)
	'Black Diamond'® Best Red
	'Black Diamond'® Lavender Lace
	￼BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE)
	BLACK SOLITAIRE ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK)
	'Berlingot Menthe'
	'Berry Dazzler'®
	‘Petite Orchid’
	‘Petite Pink’
	‘Petite Red’
	‘Petite Snow’
	‘Red Imperator’

	Lagunaria (Malvaceae)
	patersonii

	Lantana, Ağaç Mine (Verbenaceae)
	camara, mine çalısı
	montevidensis (L. sellowiana montevidensis)
	montevidensis ‘Alba’

	Laurus, Defne (Lauraceae)
	nobilis, Akdeniz defnesi

	Lavandula, Lavanta (Lamiaceae)
	angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Gerçek Lavanta
	angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
	angustifolia 'Hidcote'
	angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
	￼angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
	dentata
	x intermedia ‘Grosso’
	stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)

	Leptospermum (Myrtaceae)
	scoparium

	Lespedeza, Japon Tırfılı (Fabaceae) (Leguminosae)
	thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

	Leucophyllum (Scrophulariaceae)
	frutescens
	frutescens ‘Green Cloud’®
	frutescens 'Silver Green'

	Ligustrum, Kurtbağrı (Oleaceae)
	delavayanum (L. ionandrum)
	ibota Musli® 'Muster'
	japonicum (L. lucidum), Japon Kurtbağrı
	japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
	japonicum 'Korean Dwarf'®
	ovalifolium
	ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum')
	ovalifolium 'Josalig 1' GREEN DIAMOND®
	sinense
	texanum (L. japonicum 'Texanum')
	texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')
	vulgare 'Atrovirens'

	Liquidambar, Sığla Ağacı (Altingiaceae)
	orientalis
	styraciflua
	styraciflua 'Andrew Henson'
	styraciflua 'Golden Sun'
	styraciflua 'Gum Ball'
	styraciflua 'Rotundiloba'
	styraciflua 'Slender Silhouette'
	styraciflua 'Stella'
	styraciflua 'Variegata'
	styraciflua 'Worplesdon'

	Liriodendron, Lale Ağacı (Magnoliaceae)
	tulipifera, Lale ağacı
	tulipifera 'Aureomarginatum'
	tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

	Livistona (Palmae)
	australis (Corypha australis)
	chinensis (Latania borbonica)
	decipiens

	Lonicera, Hanımeli (Caprifoliaceae)
	￼caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica), Sibirya yabanmersini
	￼caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
	fragrantissima
	nitida
	nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)
	nitida 'Maigrün'
	x brownii ‘Dropmore Scarlet’
	caprifolium
	x heckrottii
	x heckrottii ‘Goldflame’
	henry
	henry ‘Cooper Beauty’®
	japonica var. chinensis
	japonica ‘Halliana’
	similis var. delavayi

	Loropetalum (Hamamelidaceae)
	chinense
	chinense 'Black Pearl'®
	chinense 'Fede'
	chinense 'Rubrum Fire Dance'

	Magnolia, Manolya (Magnoliaceae)
	grandiflora 'Gallisoniensis'
	grandiflora 'François Treyve'
	grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)
	grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)
	BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)
	denudata 'Yellow River'
	‘Galaxy’
	'Genie'®
	'George Henry Kern'
	‘Heaven Scent’
	kobus
	liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)
	liliiflora ‘Betty’
	liliiflora ‘Nigra’
	x loebneri ‘Léonard Messel’
	x loebneri ‘Merril’
	x loebneri 'Wildcat'
	sieboldii
	x soulangeana
	x soulangeana 'Alba Superba'
	x soulangeana 'Alexandrina'
	x soulangeana ‘Lennei’
	x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')
	stellata, yaprak döken manolya
	stellata ‘Rosea’
	stellata ‘Royal Star’
	stellata 'Waterlily'
	‘Susan’
	'Sweet Valentine'®
	tripetala
	virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)
	'Vulcan'
	x ‘Yellow Bird’
	yulan (M. denudata)

	Mahonia, Mahonya (Berberidaceae)
	aquifolium
	￼'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')
	confusa ‘Narihira’
	eurybracteata 'Sweet Winter'®
	japonica (M. bealei)
	x media ‘Charity’
	x media 'Winter Sun'

	Malus, Elma (Rosaceae)
	'Butterball'
	‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®)
	'Director Moerland'
	‘Evereste’®
	‘Golden Hornet’
	‘John Downie’
	moerlandsii 'Profusion'
	'Mokum'
	‘Red Sentinel’
	'Royalty'
	‘Rudolph’
	toringo 'Brouwers Beauty'
	toringo 'Scarlett'®
	'Veitch's Scarlet'
	￼'Winter Gold'

	Mandevilla (Apocynaceae)
	x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
	'Diamantina®Agathe Scarlet'
	'Diamantina®Agathe White'
	sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville ‘Hardy Red’)

	Mangifera (Anacardiaceae)
	indica, Mango
	indica 'Keitt'

	Medicago (Fabaceae)
	arborea

	Melia, Tespih Ağacı (Meliaceae)
	azedarach

	Metasequoia (Cupressaceae)
	glyptostroboides

	Metrosideros (Myrtaceae)
	excelsus (M. tomentosus)
	robustus ‘Thomasii’

	Michelia (Magnoliaceae)
	'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
	'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)

	Morus, Dut (Moraceae)
	alba, Beyaz dut
	alba ‘Pendula’
	nigra
	platanifolia
	platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Çınar yapraklı, meyvesiz dut
	rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®
	rubra

	Muehlenbeckia (Polygonaceae)
	complexa

	Murraya (Rutaceae)
	paniculata (M. exotica)

	Musa, Muz (Musaceae)
	basjoo (M. japonica), Sahici muz
	ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)
	x paradisiaca

	Myoporum (Scrophulariaceae)
	laetum

	Myrsine (Myrsinaceae)
	africana

	Myrtus, Mersin (Myrtaceae)
	communis, Yabani Mersin
	communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Microphylla')
	communis subs. tarentina

	Nandina, Cennet Bambusu (Berberidaceae)
	domestica
	domestica 'Blush Pink'®
	domestica ‘Firepower’
	domestica ‘Gulf Stream’
	domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'
	domestica 'Moon Bay'
	domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®
	domestica 'Twilight'®

	Nerium, Zakkum (Apocynaceae)
	oleander
	‘Alsace’
	‘Altini’
	'Angiolo Pucci'
	￼'Belle Hélène'
	‘Dottor Attilio Ragionieri’
	‘Grandiflorum’
	‘Italia’
	'Jannoch'
	‘Magali’
	￼'Margarita'
	‘Maria Gambetta’
	‘Papà Gambetta’
	‘Pasadena’
	‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
	‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
	‘Virginie’

	Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)
	sylvatica

	Olea, Zeytin (Oleaceae)
	europaea, Zeytin ağacı
	europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)
	europaea 'Arbequina'
	europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
	europaea 'Leccio del Corno'

	Opuntia (Cactaceae)
	ficus indica (O. engelmanii)
	macrocentra
	vulgaris

	Osmanthus, Osmantus (Oleaceae)
	aquifolium
	armatus
	x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)
	fragrans (Olea fragrans)
	fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus)
	heterophyllus (O. ilicifolius)
	heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')
	heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')
	heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

	Ostrya, Kayacık (Betulaceae)
	carpinifolia, Gürgen yapraklı kayacık

	Pachycereus (Cactaceae)
	pringlei

	Paeonia, Şakayık (Paeoniaceae)
	lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis)
	suffruticosa (P. arborea), Odunsu şakayık

	Parrotia (Hamamelidaceae)
	persica
	persica 'Globosa'
	persica ‘Pendula’
	persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)
	persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

	Parthenocissus, Duvar Sarmaşığı (Vitaceae)
	quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia)
	quinquefolia ‘Engelmannii’
	tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii)
	tricuspidata ‘Veitchii Robusta’

	Passiflora (Passifloraceae)
	caerulea, Tutku Çiçeği
	x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
	‘Coccinea’
	edulis
	quadrangularis
	vitifolium

	Paulownia, Pavlonya (Scrophulariaceae)
	fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®
	tomentosa (P. imperialis)

	Perovskia (Lamiaceae)
	atriplicifolia ‘Blue Spire’
	￼atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

	Persea (Lauraceae)
	americana (P. gratissima), Avokado

	Phellodendron (Rutaceae)
	amurense

	Philadelphus (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)
	‘Virginalis’ (P. x virginalis)

	Phillyrea, Akçakesme (Oleaceae)
	angustifolia

	Philodendron (Araceae)
	selloum (P. bipinnatifidum)
	xanadu

	Phlomis (Lamiaceae)
	fruticosa

	Phoenix (Palmae)
	canariensis, Kanarya Palmiyesi
	roebelinii

	Phormium (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)
	tenax
	tenax ‘Atropurpureum’
	tenax ‘Variegatum’
	'Apricot Queen'
	'Black Adder'
	'Bronze Baby'
	colensoi 'Platt's Black'
	'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
	'Duet' (P. tenax 'Duet')
	'Gold Sword'
	‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
	‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
	‘Pink Panther’
	‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
	'Rainbow Queen'
	‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
	'Special Red'
	‘Yellow Wave’

	Photinia, Alev Ağacı (Rosaceae)
	x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)
	x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)
	￼dummeri 'Winchester'
	x fraseri ‘Carrè Rouge’
	x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)
	x fraseri 'Corallina'®
	x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”
	x fraseri ‘Pink Marble’®
	serratifolia 'Pink Crispy'®

	Physocarpus (Rosaceae)
	opulifolius ‘Dart’s Gold’
	opulifolius ‘Diabolo’®

	Picea, Ladin (Pinaceae)
	abies (P. excelsa), Kırmızı Ladin, Noel Ağacı
	abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)
	abies 'Nidiformis'
	abies ‘Tompa’
	abies ‘Wills Zwerg’
	￼alcoquiana (P. bicolor)
	breweriana
	glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica)
	omorika ‘Nana’
	orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)
	pungens 'Blue Diamond'®
	pungens 'Edith'
	pungens ‘Fat Albert’
	pungens ‘Glauca Globosa’, Lacivert Bodur Ladin
	pungens ‘Hoopsii’
	pungens ‘Iseli Fastigiate’

	Pieris (Ericaceae)
	floribunda ‘Forest Flame’
	japonica 'Bonfire'
	japonica ‘Flaming Silver’
	japonica 'Katsura'®
	japonica ‘Mountain Fire’

	Pinus, Çam (Pinaceae)
	brevifolia
	cembra, çembra çamı
	densiflora ‘Alice Verkade’
	densiflora ‘Low Glow’
	‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
	halepensis, Halep Çamı, Ak Çam
	heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem')
	heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki')
	heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit')
	￼heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')
	monticola ‘Ammerland’
	mugo 'Benjamin'
	mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)
	mugo ‘Gnom’
	mugo ‘Laurin’
	mugo ‘Mops’
	mugo ‘Mughus’
	mugo 'Picobello'
	mugo ‘Sherwood Compact’
	￼mugo subsp. uncinata 'Heideperle'
	mugo 'Varella'
	mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
	nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Avusturya Çamı
	nigra ‘Green Tower’
	nigra 'Helga'
	nigra ‘Hornibrookiana’
	nigra 'Marie Bregeon'®
	nigra ‘Nana’
	nigra ‘Oregon Green’
	nigra 'Pierrick Bregeon'®
	nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)
	parviflora ‘Glauca’
	parviflora ‘Negishi’
	pinaster (P. maritima)
	pinea
	strobus, Beyaz çam, Veymut çamı
	￼strobus 'Green Curls'
	strobus ‘Macopin’
	strobus 'Minima'
	strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)
	sylvestris, Sarı Çam
	￼sylvestris 'Chantry Blue'
	sylvestris ‘Fastigiata’
	sylvestris 'Glauca'
	sylvestris ‘Repens’
	sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Bodur Sarı Çam
	thunbergii ‘Sayonara’
	thunbergii 'Thunderhead'
	wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), Himalaya Çamı

	Pistacia, Fıstık (Anacardiaceae)
	chinensis
	lentiscus, Sakız Ağacı

	Pittosporum (Pittosporaceae)
	crassifolium
	heterophyllum
	tenuifolium
	tenuifolium ‘Emerald Dome’®
	tenuifolium 'Silver Queen'
	tobira
	tobira ‘Nanum’, Bodur Pittosporum
	tobira ‘Variegatum’, Alacalı pitosporum

	Platanus, Çınar (Platanaceae)
	x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)
	x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)
	x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)
	orientalis
	orientalis ‘Cuneata’
	orientalis 'Minaret'

	Plumbago (Plumbaginaceae)
	auriculata (P. capensis)
	auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
	auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)
	capensis 'Bleu Foncè'

	Polygala (Polygalaceae)
	myrtifolia

	Polygonum (Polygonaceae)
	baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii)

	Poncirus (Rutaceae)
	trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)

	Populus, Kavak (Salicaceae)
	alba ‘Nivea’, Akkavak
	bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Beyaz piramidal Kavak
	nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Avrupa Piramidal Kavağı
	simonii
	tremula, Titrek Kavak

	Potentilla (Rosaceae)
	fruticosa
	‘Abbotswood’
	‘Goldfinger’
	￼'Kobold'
	'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
	‘Red Ace’

	Prunus (Rosaceae)
	‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)
	avium, tatlı kiraz, yabani kiraz
	avium ‘Plena’
	caroliniana
	cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)
	fruticosa ‘Globosa’
	x hillieri ‘Spire’
	x incam 'Okamé'
	laurocerasus ‘Caucasica’
	laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)
	laurocerasus ‘Novita’®, laurocerasus ‘Yenilik’
	laurocerasus ‘Otto Luyken’
	laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
	laurocerasus 'Greentorch'®
	laurocerasus 'Kleopatra'®
	laurocerasus 'Miky'
	laurocerasus 'Mount Vernon'®
	laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
	lusitanica ‘Angustifolia’
	lusitanica 'Brenelia''®
	mume ‘Pendula’
	padus
	sargentii
	serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)
	serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Çiçekli Japon Kiraz Ağacı
	serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’, Sarkık Dallı Çiçekli Kiraz Ağacı
	serrulata 'Pink Perfection'
	serrulata ‘Royal Burgundy’, Kırmızı yapraklı Japon Kiraz Ağacı
	serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')
	serrulata ‘Sunset Boulevard’
	serrulata 'Taihaku'
	subhirtella ‘Autumnalis’
	subhirtella 'Autumnalis Rosea'
	subhirtella ‘Fukubana’
	subhirtella ‘Pendula’
	subhirtella 'Pendula Alba'
	subhirtella ‘Pendula Rosea’
	subhirtella 'Pendula Rubra'
	’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)
	virginiana ‘Schubert’
	x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Tokyo Kiraz Ağacı

	Pseudocydonia (Rosaceae)
	sinensis, Çin ayvası

	Pseudopanax (Araliaceae)
	￼lessonii 'Dark Star'®

	Pterocarya, Kanatlı Ceviz (Juglandaceae)
	fraxinifolia, Kakasya Kanatlı Cevizi

	Punica, Nar Ağacı (Punicaceae)
	granatum, Meyveli Nar Ağacı
	granatum 'Wonderful'
	granatum ‘Nana Gracilissima’, Bodur Nar Ağacı
	granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
	granatum 'Maxima Rubra'
	granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)

	Pyracantha, Ateş Dikeni (Rosaceae)
	'Mohave'
	‘Orange Glow’
	￼'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
	￼'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
	‘Soleil d’or’
	‘Ventoux Red’
	‘Navaho’

	Pyrus, Armut (Rosaceae)
	calleryana ‘Chanticleer’, Süs Armudu
	salicifolia ‘Pendula’

	Quercus, Meşe (Fagaceae)
	alba
	bicolor
	castaneifolia
	cerris, Türk meşesi
	coccinea
	frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica)
	x hispanica
	imbricaria
	x kewensis
	macrocarpa
	nigra
	palustris, Bataklık Meşesi
	palustris ‘Green Dwarf’
	palustris ‘Green Pillar’
	phellos, Söğüt yapraklı meşe
	pubescens
	robur (Q. pedunculata), Saplı Meşe
	robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)
	robur 'Fastigiata', Piramidal Meşe
	robur ‘Fastigiata Koster’, Piramidal Meşe
	rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), Kızıl meşe, Amerikan Meşesi
	suber, Mantar meşesi
	x turneri ‘Pseudoturneri’
	￼velutina

	Rhamnus, Çehri (Rhamnaceae)
	alaternus, Herdem Yeşil Çehri
	frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

	Rhaphiolepis (Rosaceae)
	indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'
	indica ‘Springtime’
	umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)
	umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

	Rhododendron, Orman Gülü (Ericaceae)
	‘Aladdin’
	'Amoena'
	￼'Beni Kirishima'
	‘Blaauw’s Pink’
	'Canzonetta'
	￼'Darkness'
	'Dorothy Hayden'
	'Girard's Kathy Ann'
	‘Hino-Crimson’
	‘Johanna’
	'Kermesina Rose'
	'Kirin' ('Coral Bells')
	'Königstein'
	'Little Red'
	￼'Madame Galle'
	'Madame van Hecke'
	'Maischnee'®
	'Maruschka'
	￼'Mrs. Kint White'
	‘Palestrina’
	‘Purple Splendour’
	‘Silvester’
	‘Snow White’
	'Stewartstonian'
	'Cecile'
	￼'Daviesii'
	'Fireball'
	'Gold Topaz'
	'Homebush'
	￼'Jolie Madame'
	'Klondyke'
	￼'Nabucco'
	￼'Sunny Boy'
	'Villosa'
	'Windsor Sunbeam'

	Rhus, Sumak (Anacardiaceae)
	typhina
	typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata)

	Robinia, Yalancı Akasya (Fabaceae)
	elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea), Pembe Çiçekli Gül Akasya
	x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia ‘Casque Rouge’), Kırmızı Yalancı Akasya
	pseudoacacia, Adi Akasya
	pseudoacacia ‘Bessoniana’
	pseudoacacia ‘Frisia’
	pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)
	pseudoacacia 'Nyirsegi'
	pseudoacacia 'Pyramidalis'
	pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), Top Akasya

	Rosa
	banksiae ‘Alba Plena’
	banksiae ‘Lutea’
	banksiae var. normalis
	banksiae ‘Rosea’

	Rosa (Rosaceae)
	Rosmarinus, Biberiye (Lamiaceae)
	officinalis (Salvia rosmarinus), Adi Biberiye
	officinalis 'Boulè'
	officinalis ‘Prostratus’

	Salix, Söğüt (Salicaceae)
	alba, Beyaz Söğüt
	babylonica, Salkım Söğüt
	babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’)
	caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)

	Salvia, Ateş Çiçeği, Adaçayı (Lamiaceae)
	x jamensis
	‘Blue Armor’®
	‘Flammenn'®
	‘Hotlips’®
	'La Luna'
	'La Siesta'
	‘Melen’®
	‘Pluenn’®
	'Violette de Loire'®
	officinalis
	microphylla
	'Blue Monrovia'
	￼'Pink Pong'®
	'Pink Blush'
	￼'Porthos'
	'Royal Bumble'

	Sambucus (Caprifoliaceae)
	nigra
	nigra 'Black Lace'®

	Sarcococca (Buxaceae)
	ruscifolia

	Schefflera (Araliaceae)
	actinophylla (Brassaia actinophylla)

	Schinus, Yalancı Karabiber (Anacardiaceae)
	molle, Biber Ağacı
	terebinthifolius

	Sciadopitys (Taxodiaceae)
	verticillata

	Sequoiadendron, Dağ Sekoyası (Cupressaceae)
	giganteum (Sequoia gigantea), Dev Sekoya

	Solanum (Solanaceae)
	jasminoides
	jasminoides ‘Album’
	rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

	Sophora, Sofora (Fabaceae)
	japonica, Japon Soforası
	japonica ‘Pendula’, Sarkık Sofora
	japonica 'Princeton Upright'
	japonica ‘Regent’

	Sorbus, Üvez (Rosaceae)
	aucuparia, Kuş Üvezi
	aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
	￼aucuparia 'Pendula'
	aucuparia 'Sheerwater Seedling'
	commixta 'Dodong'
	domestica = bkz. Meyve ağaçları

	Spartium, Katır Tırnağı (Fabaceae)
	junceum

	Spiraea, İspir (Rosaceae)
	x billiardi ‘Triumphans’
	japonica 'Albiflora'
	japonica ‘Anthony Waterer’
	nipponica ‘Snowmound’
	x vanhouttei

	Stachyurus (Stachyuraceae)
	praecox

	Stewartia (Theaceae)
	pseudocamellia

	Strelitzia (Strelitziaceae)
	nicolai, Dev Cennet Kuşu
	reginae, Cennet kuşu
	reginae 'Mandela's Gold'

	Styrax (Styracaceae)
	japonicus
	japonicus f. pendulus
	japonicus 'Fragrant Fountain'
	japonicus 'June Snow'®

	Syagrus (Palmae)
	romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

	Syringa, Leylak (Oleaceae)
	josikaea
	meyeri ‘Palibin’
	‘Beauty of Moscow’
	'Belle de Nancy'
	‘Charles Joly’
	‘Katherine Havemeyer’
	‘Michel Buchner’
	‘M.me Lemoine’
	‘Prince Wolkonsky’
	‘Sensation’
	‘Souvenir de Alice Harding’
	‘Souvenir de Louis Spath’

	Tamarix, Ilgın (Tamaricaceae)
	gallica, yaygın tamarix
	ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), Yaz Ilgını
	ramosissima 'Hulsdonk White'®
	ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
	￼ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
	tetrandra (T. africana), İlkbahar Ilgını

	Taxodium, Bataklık Servisi (Cupressaceae)
	distichum
	distichum ‘Pevé Minaret’

	Taxus, Porsuk (Taxaceae)
	baccata, Adi Porsuk
	baccata ‘Dovastoniana Aurea’
	baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), İrlanda Porsuğu
	baccata ‘Fastigiata Aurea’
	baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
	baccata ‘Fastigiata Robusta’
	x media ‘Hicksii’
	x media ‘Hillii’

	Tetradium (Euodia) (Evodia), Bal ağacı (Rutaceae)
	daniellii

	Tetrapanax (Araliaceae)
	papyrifer (Aralia papyrifera)

	Teucrium, Dalak Otu (Lamiaceae)
	fruticans

	Thuja, Mazı (Cupressaceae)
	occidentalis 'Danica'
	occidentalis 'Golden Smaragd'®
	occidentalis 'Mirjam'
	occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)
	orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’)
	orientalis ‘Pyramidalis Aurea’
	plicata ‘Atrovirens’
	plicata ‘Whipcord’

	Thunbergia (Acanthaceae)
	grandiflora

	Tibouchina, Tiboçina (Melastomaceae)
	urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)
	urvilleana ‘Piera’

	Tilia, Ihlamur (Malvaceae)
	￼americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
	cordata (T. parvifolia), Dağ ıhlamuru
	cordata 'Winter Orange'
	x euchlora
	x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)
	x flavescens 'Glenleven'
	‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)
	hybrida ‘Argentea’
	platyphyllos (T. grandifolia)
	tomentosa

	Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)
	jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Yıldız çiçekli yasemin
	jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
	￼jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
	‘Tricolor’, 3 renk yapraklı Rhyncospermum

	Trachycarpus (Arecaceae)
	fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Yalın Palmiye
	wagnerianus

	Trithrinax (Palmae)
	acanthocoma (T. campestris)

	Tulbaghia (Liliaceae)
	violacea

	Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)
	tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

	Ulmus, Karaağaç (Ulmaceae)
	campestris (U. minor) (U. procera), Kırsal Karaağaç
	'Columella'®
	glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), Sarkık Karaağaç
	'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')
	minor 'Jaqueline Hillier'
	minor VADA® 'Wanoux'
	pumila, Siberya veya Çin Karaağacı
	￼'San Zanobi'
	'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’)

	Viburnum, Kartopu (Caprifoliaceae)
	bodnantense 'Charles Lamont'
	x bodnantense ‘Dawn’
	x burkwoodii
	x burkwoodii ‘Anne Russel’
	davidii
	￼farreri (V. fragrans)
	x globosum 'Jermyns Globe'
	lucidum
	odoratissimum
	odoratissimum 'Coppertop'®
	opulus
	opulus 'Compactum'
	opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)
	plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')
	plicatum ‘Lanarth’
	plicatum ‘Mariesii’
	plicatum tomentosum, Japon viburnumu
	plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®
	plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)
	x pragense
	rhytidophyllum
	tinus ‘Eve Price’
	tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
	tinus ‘Spirit’®

	Vitex (Verbenaceae)
	agnus-castus
	agnus-castus ‘Alba’
	agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
	agnus-castus ‘Latifolia’
	agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK PINNACLE®)

	Washingtonia (Palmae)
	robusta

	Weigela (Caprifoliaceae)
	‘Abel Carrière’
	‘Black and White’®
	'Bristol Ruby'
	florida ‘Alba’
	florida ‘Minor Black’®
	florida ‘Nana Variegata’
	florida ‘Purpurea’
	‘Newport Red’

	Westringia (Lamiaceae)
	fruticosa (W. rosmariniformis)
	fruticosa ‘Wynyabbie Gem’

	Wisteria, Salkım (Fabaceae)
	brachybotrys 'Golden King'
	brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
	brachybotrys 'Yokoama Fuji'
	floribunda 'Eranthema'
	floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’)
	floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’)
	floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’)
	floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’)
	frutescens 'Amethyst Fall'®
	frutescens 'Longwood Purple'
	'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
	sinensis (W. chinensis), Çin Türüzotu
	sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’), Beyaz Türüzotu 
	sinensis 'Blue Sapphire'
	sinensis 'Prolific'

	Xanthorrhoea (Xanthorrhoeaceae)
	johnsonii

	Yucca, Yukka (Agavaceae)
	elephantipes (Y. guatemalensis)
	filamentosa
	filamentosa ‘Bright Edge’
	filamentosa ‘Color Guard’
	gloriosa
	￼gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
	gloriosa ‘Variegata’
	linearis
	rostrata

	Zelkova (Ulmaceae)
	serrata, Japon Zelkovası
	serrata ‘Green Vase’

	Ziziphus, Hünnap (Rhamnaceae)
	zizyphus (Z. jujuba)
	jujuba ‘Lang’




