FENYİFAJTÁINK
OUR CONIFER CULTIVARS
1982 óta folytatunk szelekciós-nemesítı munkát. Fenyıfajtáink jelentıs részben a dr. Debreczy
Zsolt és dr. Rácz István vezette Dendrological Atlas Project /DAP/ által az eredeti élıhelyekrıl
Magyarországra hozott magokból vagy más szaporító-képletekbıl származnak. Kisebb hányadban
több évtizede Magyarországon élı egyedek /klónok/ vegetatív szaporításai vagy azok magoncai.
További hányaduk saját élıhelyi vagy arborétumi győjtéseink eredménye, egészen kis részben
pedig saját élıhelyi magimportból nevelt növények szelekciójával jöttek létre.2010-ben
Mesterházy Zsolt
ösztönzésére összegeztük eddigi eredményeinket, melyeket ugyancsak
Mesterházy Zsolt A fenyık kincsestára 3.0, 2010 / The Conifer Treasury of the World 3.0, 2010/
enciklopédiájában illetve annak külön a magyar nemesítık által létrehozott fenyıfajtákat
tartalmazó szekciójában publikálta.

ABIES

Miller 1766

PINACEAE

Abies - Jegenyefenyı - Fir
Abies Miller 1766 – Pinaceae - Jegenyefenyık – Firs
EQUI-TROJANI

1883
ASM
Asch. & Sint.
Abies equi-trojani Asch. & Sint. 1883 - Idahegyi v. trójai jegenyefenyı - Troian fir
Akseki

Irmasan

Kr

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Irmasan Gecidi,
1600 m Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A hardy, conical habited, well shaped, long needle clone.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Közel 4 centis tők, nagyon szabályos ágállás . Hóviharos
teleket, száraz, forró mediterrán nyarakat kapott eddig 1600
méteres magasságban, biztos, hogy nálunk is mindent kibír.
Anyatı Arizonica Arborétum, Csákvár HUN
Abies equi-trojani ’Akseki’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies equi-trojani ’Akseki’ Mesterházy Pinetum HUN

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Irmasan Gecidi in
Toros Mts., 1600 m, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A hardy, conical habited, bright darkgreen, long needle clone.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Az ’Akseki’-nél is hosszab tői vannak. Sötét mélyzöld, fényes
lombú, a hegygerinc szélviharai ellenére hibátlan alakú.
Anyatı Arizonica Arborétum, Csákvár HUN
Abies equi-trojani ’Irmasan’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies equi-trojani ’Irmasan’ Mesterházy Pinetum HUN
LASIOCARPA
1863
W-N-AME
/Hook./Nutt.
Kr
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 1863 - Szikláshegységi jegenyefenyı - Subalpine Fir
Florin
1998 Hódi Tóth József HUN of seed of Sheffield’s Seed, USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Quite slow growing, blueish foliage, regular conical habit.

White-gray bark, soft cork. Drought tolerant, needs place in a
greater rock-garden.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Nagyon lassú növéső, kék lombú, szárazságtőrı fajta az
amerikai Sheffield’s Seedtıl vásárolt magból.
Szabályos kúp alakú korona, szinte fehér, parás kéreg,
borzas rügyek.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Abies lasiocarpa ’Florin’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies lasiocarpa ’Florin’ Mesterházy Pinetum HUN
NORDICA X

2009
Hódi Tóth József HUN from sport of a garden in
Budapest, HUN
Abies nordmanniana x Abies numidica
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A fast growing clone between two parents with gray shoots
and very deep green needles, nearly around the axis, very little
buds.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Minden bizonnyal az A. nordmanniana és az A. numidica
hibridje. Fenséges, robusztus habitusát, sima szürke vesszıit a kaukázusitól, nagyon mélyzöld,
vaskos, a hajtástengelyt majdnem körülölelı tőit és sima, kicsi, kerekded rügyeit, oldalvezéreinek és
másod-, harmadrendő hajtásainak állását a numidiai jegenyefenyıtıl örökölte. A növény
Budapesten a Rákosi úton egy házikertben áll, 2010-ben 6 m magas. Tulajdonosa nem tudja a fa
eredetét, a fa még nem terem. Anyatı az Arizonica Arborétumban található, Csákvár HUN
Abies nordica x Mesterházy Pinetum HUN
Abies nordica x Mesterházy Pinetum HUN
PINSAPO

1838
S-ESP
Boiss.
Kr
Abies pinsapo Boiss. 1838 - Spanyol v. andalúziai jegenyefenyı - Spanish fir
Bell
2004 Hódi Tóth József from sport in Pesthidegkút, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A regular habit with quite long, soft needles, deep green with a
blueish „touch”, slow growing.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Szabályos, örvös korona, lassú növekedés jellemzi. Tői a típus
átlagánál némileg hosszabbak és puhábbak, mélyzöldek, kékes „érintéssel”.
Anyatı az Arizonica Arborétum, Csákvár
Abies pinsapo ’Bell’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies pinsapo ’Bell’ Mesterházy Pinetum HUN
Névtelen

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a garden in
Pesthidegkút, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A regular habit with quite long needles, fast growing,
„insignis-like”.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Az Abies insignis tőhossza és színe jellemzi, rendkívül
szabályos koronájú, gyorsan nı, szárazságra, hidegre
érzéketlen. Egy pesthidegkúti kertben áll.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

Abies pinsapo ’Névtelen’ Mesterházy Pinetum HUN
Zöldike

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in
Budakeszi, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
1 cm long grassgreen needles, bright, green-yellow buds,
growth as usual.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Alig 1 cm-es tői főzöldek- bizarr látvány az örvös elrendezéső
hajtásrendszeren a fényes, zöldessárga rügyekkel. Budakeszi
egyik közparkjában ültették a hetvenes években.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Abies pinsapo ’Zöldike’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies pinsapo ’Zöldike’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies pinsapo ’Zöldike’ Mesterházy Pinetum HUN

Vax

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in
Budakeszi, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
’Glauca’-like, however short and tight needles, slow growing.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Színe közel az Abies pinsapo’Glauca’, de rövid, keskeny tőkkel,
ez nem „kolbász”, hanem „virslifenyı”. Lassan növekszik,
szabályos kúp.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Abies pinsapo ’Vax’ Mesterházy Pinetum HUN
Abies pinsapo ’Vax’ Mesterházy Pinetum HUN

CEDRUS

Trew 1757

Cedrus – Cédrus – Cedar
Cedrus Trew 1755 - Pinaceae – Fenyıfélék – Cedar
BREVIFOLIA
1879
CYP
/Hook. f./Henry
Cedrus brevifolia (Hook. f. ) Henry 1879 - Ciprusi cédrus - Cyprus Cedar

PINACEAE

Kr

Tokaj

2005 Hódi Tóth József HUN from sport
1986 Liptai István from seed of Forest Service of Turkey
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Short, bright green needles, conical habit, fast growing,
drought tolerant and hardy in Z6.
Original plant in Liptai Collection in Tokaj, HUN
Liptai István nevelte Tokajban a Török Erdészeti Szolgálattól
származó magból. Gyors növéső, rövid fényes zöld tői
vannak. Hallatlanul szárazságtőrı és teljesen télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus brevifolia ’Tokaj’ Mesterházy Pinetum HUN
Cedrus brevifolia ’Tokaj’ Mesterházy Pinetum HUN
Cedrus brevifolia ’Tokaj’ Mesterházy Pinetum HUN

Bodrog

2005 Hódi Tóth József HUN from sport
1986 Liptai István from seed of Forest Service of Turkey
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Short, dense fat needles, slow growing, conical habit. Drought
tolerant and hardy in Z6.
Original plant in Liptai Collection in Tokaj, HUN
Liptai István nevelte Tokajban a Török Erdészeti Szolgálattól

származó magból. Lassan nı, rövid tői sőrőn állnak, széles
kúpot formál. Nagyon szárazságtőrı és teljesen télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus brevifolia ’Bodrog’ Mesterházy Pinetum HUN
Cedrus brevifolia ’Bodrog’ Mesterházy Pinetum HUN
LIBANI

1823
LEB TUR
A. Richards
Cedrus libani A. Richards 1823 - Libanoni cédrus - Lebanon cedar
Cenk

Kr

2005 Dlusztus Miklós, Egerág HUN
Wild found in a Kıszeg HUN city park this majestic habit
cedar.
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Dlusztus Miklós egy kıszegi közparkban találta e fenséges
habitusú fajtát.
Cedrus libani ’Cenk’ Mesterházy Pinetum HUN

Darky

2005 Hódi Tóth József HUN from sport on Irmasan Gecidi,
Taurus Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Dark, dull and long needles, robust growth, vigorous. On the
Irmasan Gecidi Pass (1600 m) we have 5 month snow, then 5
months dry heat, and the „soil” is rough rock.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN
Sötét, fénytelen zöld, hosszú tők, robusztus növekedés jellemzi
a törökországi Taurus hegységben győjtött klónt. A zárt erdıségeket alkotó „stenocoma” élıhelye
ez – de valójában nincs két egyforma egyed! Az 1600 méter magas hágón /Irmasan Gecidi/ 5
hónapig áll a hó, másik 5 hónapig csak száraz forróság van, és nyers szikla a „talaj”.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus libani ’Darky’ Mesterházy Pinetum HUN
Elmali

2004 Hódi Tóth József HUN from seed near Elmali, Arismasi
Sedir Orman, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
In juvenile also blueish-bloomy needles, fast growing, great
drought tolerant and hardiness.Very regular, conical habit.
A Taurus hegység egyik védett cédrus erdısége van Elmali
városa közelében 1300-1400 méteres magasságtól egészen a fahatárig, nagyjából 2400 méterig, ez
az „Arismasi Sedir Orman”. Az itt győjtött magból nevelt növények talán még szívósabbak, mint az
„Irmasan Gecidi”-n élı testvéreik, kékes-hamvasak, de magoncaik zöme tompazöld, többnyire
hosszú tős. Ez azonban már fiatalon is hamvas-ezüstös.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus libani ’Elmali’ Mesterházy Pinetum HUN
Fy

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of Folly Arboretum
Cedrus libani ‘Fy’
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Bloomy needles, shoots in budding pendulous, later stiff and
frequently stand V-branch, fast dense, fast growth.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN
Folly Gyula arborétumában élı növény magonca, saját
szelekció. 40 centis kora óta nyílt fekvésben, szélben-fagyban él károsodás nélkül, tíz év múltán
közel 7 méteres. Tői ezüstösen deresek, hajtásai kihajtásban bókolók, késıbb merevek. Oldalvezérei
gyakran V-elágazást produkálnak, ezért gyorsan sőrősödik.

Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus libani ’Fy’ Mesterházy Pinetum HUN
Cedrus libani ’Fy’ Mesterházy Pinetum HUN
Irmasan

2004 Hódi Tóth József HUN from seed on Irmasan Gecidi
Pass, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Bright, grassgreen, long and slender needles, massive shoots,
on base of branches strikingly belts, fast growing.
A törökországi Taurus hegységben győjtött magból nevelt
magcsemete. Az 1700 méteres magasságban, ahonnan hoztuk, nagyon szigorú a tél, nagyon
kegyetlen a nyár: ezek a növények biztosan „golyóállók”. Főzöld, fényes, hosszú, vékony tők, vaskos
vesszık, az elágazások tövében erıteljes, győrős vastagodások, gyors növekedés jellemzik.
Cedrus libani ’Irmasan’ Mesterházy Pinetum HUN
Midnight

2005 Hódi Tóth József HUN as a sport on Irmasan Gecidi
Pass, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Dark, blueish green, dull, long needles, robust growth, conical
habit, great hardiness.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Kékeszöld, 3-5 centis, matt tők, robusztus termet, nagyon
szabályos korona – akár egy Cedrus deodara. A Darky „szomszédja” volt a Taurus hegységben, a
hóviharok és a szárazság váltakozásában élı csodálatos egyed.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus libani ’Midnight’ Mesterházy Pinetum HUN
Cedrus libani ’Midnight’ Mesterházy Pinetum HUN
Silver Dream

2004 Hódi Tóth József HUN from sport on Irmasan Gecidi
Pass, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Bloomy blueish needles, fast and robust growing, crown like
a Cedrus deodara wherever stifter habit. Excellent soliter.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ezüstös libanoni cédrus . A legszebb ezüstfenyı vagy Arizonaciprus színével vetekszik. Gyors növéső, 3-4 centis tőjő fajta, amely szoliterként álomszép. Koronája
a C. deodara-ra emlékeztet, de merevebb, drámaibb annál.
Anyatı /oltvány/ az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cedrus libani ’Silver Dream’ Mesterházy Pinetum HUN

CUPRESSUS

L. 1753
CUPRESSACEAE
Cupressus – Ciprus – Cypress
Cupressus Linneaus 1753 - Cupressaceae – Ciprusfélék - Cypresses
ARIZONICA
1882
USA TE - C-AR S-CA N-MEX
Greene
Kr
Cupressus arizonica Greene 1882 - Arizonai ciprus - Arizona cypress
Brush

Hódi Tóth József HUN
2001 Hódi Tóth József of seed of Cupressus arizonica ’Conica’
2010 Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A narrow conical habit, normal growing. Particular heads
long, brush-like, erect, curved, silverly-bloomy, withhout
branches. Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár
Keskeny kúp normál növekedéssel. Oldalvezérei hosszúak,
ívesen felállóak, másod-harmadrendő elágazások nélküliek, ezüstös-hamvasak, összességében
ecset-szerőek. Anyanövény az Arizonica Arborétumban, Csákvár

Cupressus arizonica glabra ’Brush’
Cupressus glabra ’Brush’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Brush’ Mesterházy Pinetum HUN
Eclipse

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of Cupressus arizonica
’Conica’
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very thin, threadly shoots are blueish-silvery, crown like a
Picea abies with curtain-like secondary and thirdly sprouts.
Decorative trunk, robust growth, full hardy and drought
tolerant.
Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár HUN
Két testvérével együtt a Cupressus arizonica "Conica"
magvetésébıl szelektált. Nagyon vékony, fonalas, kékes-ezüstös hajtásai a térben szimmetrikusan
kinyúló, felhajló csúcsú oldalvezéreken függönyszerően csüngnek. Magasba törı, gyorsan fejlıdı
impozáns kúp. A hideget, szelet, havat, ólmosesıt károsodás nélkül és szabályos, ép koronát
formázva viseli el. Kérge már korán díszes, mint a "Conica"-é.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Eclipse’
Cupressus arizonica ’Eclipse’ Mesterházy Pinetum HUN
Green Tower

1998 Hódi Tóth József HUN of seed of Kew Gardens
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Avocado-green, fern-like sprouts, giant cones, cylindrical
crown, robust growth, clima tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A Kew Gardens-ben, Londonban élı növény magonca. Nagyon
halvány hamvasság borítja egész lombozatát, melynek alapszíne avokádó-zöld. Szinte hengeres
koronájú, hajtásainak mintázata "páfrányos" vagy a fodros petrezselyemre emlékeztet. Hatalmas,
beérésig ugyancsak hamvas-kék, beérve szürkésbarna tobozai külön ékességek. Olyan
színárnyalatú, amely szinte meg sem található a kertekben, tőrıképessége pedig messze átlagon
felüli.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Green Tower’
Cupressus glabra ’Green Tower’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Green Tower’ Mesterházy Pinetum HUN
Joschka

1994 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica
„Conica”.
Cupressus glabra ‘Joschka’
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Egerág Nursery, Egerág, HUN
Tóth Gyula Nursery, Gödöllı, HUN
Dense, closed, cylindrical habit, 6 m high /2009/ plant on
board and on 4 m elevation similarly 60 cm diamater. Wind, snow, sleet, freeze, drought never
harm. Plantname a celebration for Joschka Fischer former Secratary of state of Germany who was
deported as kid in 1946 from Budakeszi, Hungary
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A Cupressus arizonica ’Conica’ magonca. Hamvaskék, zárt
henger , 6 m magas /2009/, talajszinten és 4 m magasságban is 60 cm átmérıjő. Elsırendő
klímatőrı. Zárt, sőrő lombozat, szél, hó, ólmosesı soha nem bontotta meg. Nevét Joschka Fischer
volt német külügyminiszter, Magyarországról, Budakeszirıl 1946-ban gyermekként kitelepített
politikus iránti tiszteletbıl kapta.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Joschka’
Cupressus glabra ’Joschka’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Joschka’ Mesterházy Pinetum HUN

Kamena Vurla

Debreczy Zsolt, HUN
1994 Hódi Tóth József from seed collected by Debreczy Zsolt
in Kamena Vurla, Greece
Cupressus glabra ‘Kamena Vurla’
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Massive, almost white-silverly sprouts, dense Picea abies like
crown, giant cones with great umbos, Platanus like bark, fast
growing. Excellent clima tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Debreczy Zsolt győjtötte a magját Görögországban, Kamena
Vurlában. Vastag, szinte fehérlıen ezüstös hajtások, hatalmas, kúpos umbójú tobozok. Díszes,
platánra emlékeztetı kéreg. sőrő lucfenyıre hasonlító koronája szelet, havat bír, szárazságtőrése
fantasztikus.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Kamena Vurla’
Cupressus glabra ’Kamena Vurla’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Kamena Vurla’ Mesterházy Pinetum HUN
Kork

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in
Korkuteli, 1200 m, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Frosty, silverly sprouts, alligator-pattern 2-3 years old twigs,
cones are also silverly. Bark red-purpur-brown spotted. Great
surviver.
Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Korkuteli török kisváros új városnegyedét díszíti. A száraz,
télen hideg fennsík rossz talaján is robusztus növekedést mutat, vaskos hajtásain a pikkelyek
„krokodil-mintázatúak”, törzse vörös-bordó-barna foltokban hámlik.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Kork’
Cupressus glabra ’Kork’ Mesterházy Pinetum HUN
Line

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica
„Conica”
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Brother of „Oval” and „Eclipse”.The lateral heads rigid
straight and horizontal, crown always well arranged as a
Picea. Secondary and thirdly sprouts threadly, silverly,
curtain-like as a Picea breweriana. Bark three colour, peel.
Excellent soliter.
Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Az "Eclipse" és az "Oval" testvére. Oldalvezérei merevek,
vízszintesek, a tér minden irányába kinyúlók. Egymástól való távolságuk olyan, hogy a korona
mindig áttekinthetı marad, mint egy lucfenyıé. A másodlagos, vékony, fonalas, ezüstös hajtások
ezekrıl lógva kicsit a Picea breweriana-ra emlékeztetnek, kérge ennek is díszesen, három színben
hámló. Szoliterként különleges.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Line’
Cupressus arizonica ’Line’ Mesterházy Pinetum HUN
Oak Creek

Debreczy Zsolt HUN
1992 Hódi Tóth József from seed collected by Debreczy
Zsolt in Oak Creek Canyon as USA Collect Nr. 8292
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Loosely, silvery sprouts, leading stem and lateral heads
bended. Fast growing, 17 years old, and 8 m high.
Bark is a red-brown patchwork.

Original plant in a garden of Budakeszi, HUN
Debreczy Zsolt maggyőjtése az arizonai Oak Creek Canyonból. A sokféle küllemő magonc közül ezt a lazább hajtásrendszerő, némileg bókoló vezérő és
oldalvezérő, kékben játszó példányt választottuk ki. Törzsén a kéreg vörösbarnás foltokban hámló.
Széles kúp, 17 évesen 8 méteres volt.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Oak Creek’
Cupressus glabra ’Oak Creek’ Mesterházy Pinetum HUN
Sedona

Debreczy Zsolt HUN
1992 Hódi Tóth József HUN of seed collected by Debreczy
Zsolt in Oak Creek Canyon, as USA Collect Nr. 8292
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Brother of Oak Creek. Cannon-shot habit, dense, compact
silverly-bluish foliage. Bark in all shade of colour brown,
like a Platanus. Trunk 30 cm diameter on board, 17 years old
9 m high.
Original plant in a garden of Budakeszi, HUN
Alakja mint egy kúpos, ezüstös ágyúlövedék, sőrő, tömött
lombozat oldalvezérek nélkül. A barna minden árnyalatában
hámló kéreg díszíti, törzse a talajszinten 30 cm átmérıjő, 17
évesen 9 méteres volt.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Sedona’
Cupressus glabra ’Sedona’ Mesterházy Pinetum HUN

Oval

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica
„Conica”
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Brother of ’Eclipse’ and ’Line’. Upright, conical egg-shaped
habit, rich branched, extremely dense, bluish-silverly
sprouts. Excellent resist to wind , snow and sleet. Bark as
’Line’.
Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Az „Eclipse” és a "Line" testvére ugyanabból a szelekcióból.
Hajtásrendszere felfelé törı, dúsan elágazó, rendkívül sőrő, fonalas, vékony, kékes-ezüstös. Ez a
szövedék akadályozza meg, hogy a hó szétnyomja, a szél megbontsa. Alakja 3 méteres koráig kúpos
tojás, késıbb is csak lassan szélesedı henger. Kérge, mint a ’Line’-é.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Oval’
Cupressus arizonica ’Ovál’ Mesterházy Pinetum HUN
Pendulina

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in
Korkuteli, Taurus Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Fascinating plant with broad, egg-shaped habit, robust sprouts
and fast growing. Dazzling silverly foliage, young sprouts like
a giant curtain cling.
Original plant /grafted/ in Arizonica Nursery, Csákvár HUN
Lenyőgözı növény! Igaz, helyigényes, mert széles tojásdad
koronát nevel, de cserébe csodálatos szoliterré válik. Szinte vakítóan ezüstös-hamvas, éves
hajtásainak leomló függönye lélegzetelállító. Robusztus megjelenés, gyors növekedés jellemzi.
Korkuteli TUR extrém klímájában áll helyt.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. glabra ’Pendulina’
Cupressus glabra ’Pendulina’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Pendulina’ Mesterházy Pinetum HUN

President

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant in Roosevelt
Square Park in Budapest HUN /former cv. ’Roosevelt’ (id.
’Széchenyi’ by Mesterházy Zsolt HUN)
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Full unusual colour plant: like a silvermetal spray-painted
Christmas-tree. Robust growing, in line or light curve
standing lateral heads, cylindrical habit, well arranged
crown. Great globulous cones.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ilyen szín nincs is! Karácsony elıtt fehérre befújt kis fenyıkre
hasonlít legjobban, de színárnyalata mégis inkább az ezüstmetálhoz közelít. Mindehhez robusztus
növekedés, hengeres habitus, vízszintesen vagy enyhén ívesen kifelé álló oldalvezérek, sokáig
teljesen áttekinthetı korona-struktúra társul. Szülıje a budapesti Roosevelt téren, a Lánchíd pesti
hídfıjében lévı parkban állt, míg a tér alatti mélygarázs kedvéért az egész park régi növényeit el
nem pusztították.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica glabra ’President’
Mesterházy Pinetum HUN
Tortuosa

1998 Hódi Tóth József HUN from seed C. arizonica Fastigiata
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
At an age of ten years old bark smooth and gray like an Abies,
twigs and boughts twisted like a Salix mandsurica. Silverly
foliage. Leading stem is not expressively, many lateral heads
competitors. Big cones oval-globulous, gray-brown, bright, not
bloomy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Tízévesen kérge még mindig sima, hamvas szürke / mint egy
Abies/, ágai, hajtásai csavarodottak, mint a mandzsu főz - ezüstös lombozattal. Sudara már nem
kifejezett, több, felfelé törı oldalvezér konkurál vele. Tobozai szarvnélküliek, megnyúlt oválisak,
nagyok, szürkésbarnák, fényesek, nem hamvasak.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus glabra ’Tortuosa’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus glabra ’Tortuosa’ Mesterházy Pinetum HUN
Tő

2000 Hódi Tóth József HUN from sport of
Seydisehir public park, Toros Mts., 1300 m, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Strongly silverly foliage, thin sprouts, upright in curve stick
out lateral heads, long without arms. Bizarre like a
Juniperus chinensis ’Kaizuka’. In Seydisehir are strongly
winds, the winter is very cold, summer hot and dry, this plant
are very tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Seydisehir törökországi város a Taurus hegységben /1300 m./
A rendkívül szeles, télen igen hideg helyen a buszpályaudvar parkolójában élı növény virító
ezüstszínő, ívesen kihajló oldalvezérei hosszan elágazás nélküliek, felfelé törık, ettıl a növény olyan
bizarr alakú, mint a Juniperus chinensis ’Kaizuka’.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus glabra ’Tő’ Mesterházy Pinetum HUN
var. MONTANA
Korall

Hódi Tóth József HUN
Debreczy Zsolt from seed of living plant in San Pedro
Martir Mts. Baja California, MEX, collect Nr. 69535

Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad cylindrical habit, strong leading stem, long lateral heads.
Sprouts rigid, resinous, fragrance, lots of drops of white resin.
Cones small, globose, brown, bark deep red-brown,
longitudinal gray, fibrous strips. Very fine specimen.
Persistent, drought tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Alakja széles henger, kifejezett sudárral és szélesen kinyúló
oldalvezérekkel. Hajtásai merevek, korall szerőek, ragadósak,
rengeteg fehér gyantacsepp díszíti ıket. Tobozai kicsik,
gömbösek, barnák, a kéreg mélybarna, rostos, hosszanti szürke
sávokkal. Talán a legszebb valódi ciprus. Szívós,
szárazságtőrı, hidegre érzéketlen.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. montana ’Korall’
Cupressus arizonica montana ’Korall’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus arizonica montana ’Korall’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus arizonica montana ’Korall’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus arizonica montana ’Korall’
Mesterházy Pinetum HUN
var. NEVADENSIS
Brill

2000 Hódi Tóth József HUN
2000 Orlóci László from seed, collected by US Forest Service
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Strong silverly thin, threaded sprouts, slow groving, regular
conical habit. Bark red-lilac patches. Bright, big , globular
cones.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Orlóci László számára a US Forest Service győjtötte a magot
az élıhelyen. Vakítóan ezüstös, vöröslı foltokban leváló kérgő növény, amely fonalas
hajtásrendszerével, fénylö, nagy tobozaival mutatós kerti dísz.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. nevadensis ’Brill’
Cupressus nevadensis ’Brill’ Mesterházy Pinetum HUN
Nevada

1996 Hódi Tóth József HUN from seed of 91 Highway, CA
USA, collected by Kiss Ferenc HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Foliage grayish dull green, scales fibrous. On lateral heads
hang secondary and thirdly branches ,young sprouts knotted,
resinous. Bark gray, vertical streaked.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A Cupressus arizonica rokona, de jellegzetesen eltér tıle.
Lombozata szürkés mattzöld. Oldalvezérei másod, -harmadrendő elágazásokat hordoznak, utolsó
éves hajtásai „csomósak”, gyantacseppesek, kérge szürke, hosszanti csíkos. A magot Kiss Ferenc,
Amerikában élı magyar győjtötte a 91-es út mellett Kaliforniában.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. nevadensis ’Nevada’
Cupressus nevadensis ’Nevada’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus nevadensis ’Nevada’ Mesterházy Pinetum HUN
var. STEPHENSONII

Stefi

1996 Hódi Tóth József HUN from seed collected in
Arboretum of University , Pécs, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Conical habit, robust, fast growing. Bark cherry, purpur and
brown patche. Massive, silverly sprouts, dense, rich branches.
Very large, handle cones. Drought tolerant, hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN.
A Pécsi Tudományegyetem arborétumában korábban élt
növény magonca. Meggypiros, foltos kérge, dús, sőrő, ezüstös koronája, hatalmas, szarvakkal
díszített tobozai nagyon impozáns növénnyé teszik. Igazi szépség, igazi ritkaság.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus arizonica var. stephensonii ’Stefi’
Cupressus stephensonii ’Stefi’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus stephensonii ’Stefi’ Mesterházy Pinetum HUN
BAKERI

1909
USA N-CA
Jeps.
Cupressus bakeri Jeps. 1909 - Modoki v. oregoni ciprus - Modoc or Oregon cypress

Kr

Liliput

1998 Hódi Tóth József from seed of Kew Gardens GBR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very slow growth, broad conical habit. Young sprouts thin,
dense, like a brush, bloomy-blueish. Cone globose, very little,
bright. Bark a long time gray, smooth, later gray-brown,
cracked. Very persistent.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Nagyon finom, nagyon vékony, sőrő, ecset-szerő lombozattal,
hamvas-kék színnel, apró, 1 cm-es kerek, fényes tobozokkal, lassú növekedéssel jeleskedik. Éppoly
szívós, mint az alapfaj. Szép szoliter vagy nagyobb sziklakert lakója is lehet.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus bakeri ’Liliput’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus bakeri ’Liliput’ Mesterházy Pinetum HUN
Silver Fern

1998 Hódi Tóth József from seed of Kew Gardens GBR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad conical habit, growing as usual. Bark in youth gray,
smooth, later gray-brown, cracked .Young sprouts twist and
turn, later straight, fern-like. Blueish-silverly foliage, little
cones, smooth, globulous, like a C. macnabiana. Drought
tolerant, hardy.
Original plant is Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Széles kúppá növekszik, átlagos tempóban. Hajtásai
páfrányszerő síkokba rendezıdnek, fiatalon kígyó vonalban, késıbb kiegyenesedve növekszenek.
ettıl „mesebelivé”, légiessé válik. Lombozata kékes-ezüstös, tobozai alig 1 centisek, fényesek,
szarvacskásak, a Cupressus macnabiana-ra emlékeztetık. Kérge sokáig sima, szürke, késıbb
repedezik, barnás mintázatúvá válik. Szárazság- és hidegtőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus bakeri ’Silver Fern’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus bakeri ’Silver Fern’ Mesterházy Pinetum HUN
Silver King

1998 Hódi Tóth József from seed of Bob Graeton Co. USA
collected near Wheeler Peak, CA USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Narrow, regular conical habit, fast growing. Leader stem and
young sprouts twist and turn wherever from third year
straight. Cones big, rough because of channels of resin, fertile

in youth of plant . Bark in youth gray, later deep brown
striped.gray. Drought tolerant and full hardy.
Original plant is Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ezüstös kék valódi ciprus Észak-Kaliforniából. Szabályos,
magasságához képest keskeny kúp. Sudara és fiatal hajtásai kígyó vonalban tekergıznek, a
harmadik éves vesszık már egyenesek. 2-3 cm átmérıjő, a gyantajáratoktól rücskös tobozai vannak,
már fiatalon terem. Kérge fiatalon szürke, késıbb mélybarna, szürke mintázattal. Gyors növéső,
teljesen klímatőrı és rendkívül szárazságtőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus bakeri ’Silver King’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus bakeri ’Silver King’ Mesterházy Pinetum HUN
ssp. MATTHEWSII
Silver Cloud

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of Kew Gardens
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very robust growth, broad conical habit. Bark in youth.
gray, smooth, later gray-brown, cracked. Silverly pointed and
sticky foliage because resin drops.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Gyorsan széles, ezüstös, illatozó kúppá növekszik – a kert
királynıje. Kérge fiatalon szürke és sima, késıbb repedezett, barnásszürke. Pikkelyleveleit
gyantacseppek díszítik, ettıl sőrőn pontozott, ragadós. Rendkívül szárazságtőrı, teljesen télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus bakeri ssp. matthewsii ’Silver Cloud’
Cupressus bakeri matthewsii ’Silver Cloud’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus bakeri matthewsii ’Silver Cloud’
Mesterházy Pinetum HUN
CASHMERIANA

1867
TIB KAS
Royle ex Carr.
Cupressus cashmeriana Royle ex Carr. 1867 - Kasmír ciprus - Kashmir cypress

Kr

Blue Dream

1985 Debreczy Zsolt HUN from sport of a plant in Velebit,
CRO, Croatia
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Tóth Gyula Nursery, Gödöllı, HUN
Bloomy, blue, very long sprouts on a regular conical shaped
plant. Little scales and juvenile needles a long time together.
Brown , bright twigs, little cones. In Hungary less sensitive to
frost as others, needs protect and sheltered place.
Original plant /grafted/ in the Rozsnyai Collection, Budapest
1985 óta egy budai kertben élı klón, amelyet egy
Horvátországban, a Velebit magaslatain átkanyargó út pihenıjében talált Debreczy Zsolt. Az
oltvány az átlagosnál hidegtőrıbbnek bizonyult, máig él Buda egyik déli lejtın elhelyezkedı
kertjében. A lenge, ezüstös kék fátyolként leomló lombozat a csodája ennek a fiatalon általában
fagyérzékeny ciprusnak. Szélvédett, jó mikroklímás kertsarokban hosszú élető lehet.
Anyatı /oltvány/ Rozsnyai Aladár győjteményében, Budapest
Cupressus cashmeriana ’Blue Dream’
Mesterházy Pinetum HUN
DUCLOUXIANA

1914
SW-CHN W-YU SE - KA
Hickel ex Camus
Cupressus duclouxiana Hickel ex Camus 1914 – Jünnani ciprus – Yunnan cypress

Kr SS

Cupressus austrotibetica Silba 2005 syn Cupressus duclouxiana
Cloud

1998 Liptai István HUN from seed of Botanical Garden
Kunming, CHN, China
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Deep blue wherever waxy bloomy, very fine, thin, fern-like
sprouts slighty hang. Certain remind habit of C. funebris.
Cones 2 cm diameter, globose, bright. Very drought tolerant
good hardy.
Original plant in Liptai István Collection, Tokaj, HUN
A Kunmingi Botanikus Kerttıl kapott magból Liptai István
nevelte Tokajban. Mélykék, de viaszosan hamvas, nagyon finom, ecsetszerő, „páfrányos” hajtásai
adják könnyed, légies megjelenését. Némileg, az enyhén ereszkedı ágai miatt a C. funebrisre
emlékeztet. Tobozai 2 centisek, kerekek, fényesek. Nagyon szárazságtőrı és télálló.
Anyatı a Liptai Győjteményben, Tokaj HUN
GIGANTEA

1975
CHN SE-TIB
Cheng, Cheng & Fu
Cupressus gigantea Cheng, Cheng & Fu 1975 - Tibeti ciprus - Tibet cypress

SS

Dino

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of Kew Gardens GBR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Dense stuff of thin sprouts, grayish, bloomy foliage. Conical
habit, growth as usual. Cones very little, in first year green,
both umbo brown and big, between to maturity green, sharp
aberrations /bony scales on back a dinos/.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Hazája Tibet, a száraz hidegek hona. Vékony hajtásai sőrő
szövedékké állnak össze, szürkés-hamvas kúpként magasodik, szél, hó nem tesz kárt benne. Nincs
másik ilyen külalakkal bíró fenyıféle. Tobozai ennek az egyednek aprók, ehhez képest nagy szarvai
között viszont egészen beérésig virító zöld csúcsos kinövések díszítik, mint egy ısi dínó hátát a
csontpikkelyek.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus gigantea ’Dino’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus gigantea ’Dino’ Mesterházy Pinetum HUN
GOVENIANA

1849
USA CA MOC
Gord. ex Lindl.
Kr
Cupressus goveniana Gord. ex Lindl. 1849 - Monterreyi zöld v. mendokino ciprus - Mendocino
cypress
Fényes Tojás

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of Bedgebury Pinetum
GBR, collected by dr. Rácz István HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad, bright green egg. Threaded, knoted sprouts. Already
in youth fertile, bright brown to maturity gray-brown globose
cones. Hardy and unusual drought tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Mint egy széles hasú fényeszöld tojás. Fonalas, csomós
hajtásain hamar megjelennek a fényesbarna, majd matt barnásszürke gömbös tobozok. Kalifornia
télálló, szárazságtőrı küldötte.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana ’Fényes Tojás’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus goveniana ’Fényes Tojás’
Mesterházy Pinetum HUN

Silhoutte

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of Bob Graeton Co.,
CA USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Stiff lateral heads, upright, conical habit, bizarre soliter.
Foliage mat deep green, bark already in youth in band frayed,
gray brown. Cones globose, scales angled, point shaped, sharp
umbos.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Mereven kiugró oldalvezérek, magasba törı kúp, lombja matt
mélyzöld, kérge hamar szalagosan foszlóvá válik, de elıbb sima, szürkésbarna. Kerekded, de a
hegyes szarvak miatt szögletes tobozok. Bizarr szoliter.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana ’Silhouette’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus goveniana ’Silhouette’ Mesterházy Pinetum HUN
var. ABRAMSIANA
Birdshelter

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of
Bob Graeton Co., CA USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Extraordinary dense, bright green foliage, upright, conical
habit. Sprouts knoted, threaded, little scales. Cone big,
oval, strong ,sharp umbo, gray-brown colour. Bark gray,
framed. Drought tolerant, hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Rendkívül sőrő, fényes zöld lombozat , feltörı, kúpos
habitus. A hajtások fonalasak, csomósak, a tobozok nagyok, erıs, hegyes dudorokkal,
szürkésbarnák. A kéreg szürke, bordázott. Az Arizonica Arborétumban ez volt az elsı ciprusféle,
amelyen megjelentek a madárfészkek. Szárazságtőrı, télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana var. abramsiana ’Birdshelter’
Cupressus abramsiana ’Birdshelter’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus abramsiana ’Birdshelter’
Mesterházy Pinetum HUN
var. ABRAMSIANA f. butanoensis
Mateo

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of Bob Graeton Co.
CA, collected in San Mateo CA USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
In youth narrow cylindrical habit, curved lateral heads, upright
leading stem, growth as usual. Foliage deep mat green, sprouts
knoted, threaded. Bark in youth gray and smooth,/ later will
gray, framed and in band peeled/. Cones big, cylindrical, umbo
insignificant, like a Cupressus sempervirens, in first year stand
erect.
Original plant in Arizonica Arboretum , Csákvár, HUN
Bob Graeton kaliforniai magkereskedıtıl vásárolt magból,
melyet Kalifornia, San Mateo County győjtési hellyel jelölt és C. goveniana var. abramsiana-ként
érkezett. Fiatalon keskeny hengeres növény, ívesen felfelé törı oldalágakkal, kifejezett sudárral.
Lombozata fénytelen mélyzöld /már ebben is hasonlít a C. sempervirens egyes tipusaira/. A hajtások
fonalasak, csomósak, a fiatal növény ritkás hajtásrendszerő, a kéreg sima, szürke. /Idısen mélyen
bordázott, foszló, szinte fehér-szürke./ A toboz nagy, hengeres, az umbo jelentéktelen, nagyon
hasonlit a C. sempervirens-re. Elsı évben a toboz felfelé áll, mint az Abies –tobozok.

Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana var. abramsiana f. butanoensis ’Mateo’
Seed received as C. goveniana var. abramsiana.
Cupressus abramsiana butanoensis ’Mateo’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus abramsiana butanoensis ’Mateo’
Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus abramsiana butanoensis ’Mateo’
Mesterházy Pinetum HUN
var. PYGMAEA
Gulliver

1994 Hódi Tóth József HUN from seed of Bedgebury Pinetum,
collected by dr. Rácz István HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Conical habit, fast growing. Strong leading stem, lash shaped,
long lateral heads, many short sprouts. Mat grass-green
foliage, globose, bright brown, little cones, umbo insignificant.
Bark in youth smooth, later in band peeled. Excellent drought
tolerant and full hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Gyors növéső, kúpos koronájú növény erıteljes sudárral,
ostorszerő, hosszan kinyúló, ives oldalvezérekkel. A lombozat mattzöld, a tobozok kicsik, kerekek,
fényes barnák, beérve szürkék jelentéktelen szarvakkal. A kéreg fiatalon sima, szürke, késıbb
szalagokban foszló.. Kitőnı szárazságtőrı és teljesen télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana var. pygmaea ’Gulliver’
Cupressus goveniana pygmaea ’Gulliver’
Mesterházy Pinetum HUN
LUSITANICA

1768
C-AME MEX - HON
Mill.
Cupressus lusitanica Mill. 1768 - Mexikói ciprus - Mexican cypress

Kr

Dark

Liptai István HUN from seed
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Dark green foliage, red twigs, dense,stubby, stout, pendulous
sprouts, strong leading stem. Scales rigid, rawed, cones little
globose, waxy, bloomy. In north-eastern Hungary severe clima
also full hardy.
Original plant in Liptai Collection, Tokaj, Hungary
Liptai István szelekciója. Sötétzöld lombozat, erıteljes sudár,
vörös vesszık, sőrőn álló zömök, vaskos, ívesen lefelé hajló hajtások jellemzik. Pikkelylevelei nem
simulnak a hajtástengelyre, „szálkásak”, szúrnak, tobozai kicsik, gömbösek, viasztól hófehérek.
Északkelet Magyarország zordabb klímájában is abszolút télálló.
Anyatı a Liptai Győjteményben, Tokaj HUN
Cupressus lusitanica ’Dark’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus lusitanica ’Dark’ Mesterházy Pinetum HUN
Dzsámi

2006 Hódi Tóth József f HUN from sport of Korkuteli,
Toros Mts., 1300 m, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad, conical habit, trunk cherry-purpur colour, strong resin
fragrance. Leader stem and axis of lateral sprouts pink in first
year, later gray. Foliage blueish-silverly. Masses of small,
white-bloomy cones both giant umbos.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Korkuteli dzsámijának csodaszép kertjében áll ez a széles
koronájú, erısen illatozó, apró, de hatalmas szarvú hamvas tobozok ezreivel díszített kék-ezüst
színő növény. A hajtástengelyek rózsaszínőek, késıbb szürke kéreggé alakulnak. A törzs
meggypiros- bordó foltos, hámlik.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus lusitanica ’Dzsámi’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus lusitanica ’Dzsámi’ Mesterházy Pinetum HUN
Korkuteli

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Korkuteli,
Toros Mts., 1300 m TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Deep blue, silverly foliage, extremely fast growing. Broad
conical habit, bark cherry-brown, bright patches. Lilac-pink
axis of sprouts, racemes of small, bloomy, globose cones.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Korkuteli török kisváros új lakótelepén 2-3 méteres
növényekbıl ültetett fasorok vannak belıle. Mélykék-ezüstös, hamvas, széles koronájú növények,
lilás-rózsaszín hajtástengellyel, hamvas-gömbös tobozok fürtjeivel. Felséges!
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus lusitanica ’Korkuteli’ Mesterházy Pinetum HUN
Polanco

1987 Hódi Tóth József HUN from seed collected in Mexico
City, Polanco in a public park
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Leader stem strong pink, often cristata-formed. Thin, threaded,
curved sprouts in resound green colour, back blueish, bloomy.
Small, bloomy, certain elongated cones. Good hardiness, in
drought also fast growing.
Original plant in Arboretum of Corvinus University, Budapest
/as Cupressus torulosa/
1987-ben Mexikóváros Polanco városrészében egy gigantikus
utcai kettıs fasor egyik példányáról gyüjtött magból. A sudár rózsaszín hajtástengelyő, a tengely
gyakran részaránytalan keresztmetszető, majdnem cristata forma. Vékony, fonalas, bókoló hajtások,
fonákuk kékes-hamvas. Apró, hamvas, kissé megnyúlt, kerekded tobozok. Jó hidegtőrés, száraz
tartással is gyors növekedés.
Anyatı: Corvinus Egyetem Arborétum, Budapest
/Cupressus torulosa néven/
var. BENTHAMII
Metepec

/Endl./Carr. 1867

MEX

1995 Hódi Tóth József HUN from seed collected by Debreczy
Zsolt HUN 1994 in Metepec, Eastern-Hidalgo State, MEX,
2300 m, collect Nr. 66835
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A resound green foliage, leader stem and lateral heads in youth
bright pink, later strong red finaly gray-brown and smooth.
Extremely fast growing, regular cone habit, sprouts on lateral
heads broad, horizontal planes, like a fern. Cones globose,
white-bloomy, seeds little, red. Hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Debreczy Zsolt 1994-ben a mexikói Metepec kisvárosa mellett
bukkant rá, győjtési száma 66835. Lombozata erıteljes középzöld, fı ágai elıször lilásrózsaszínek,
majd tőzvörösre váltanak, végül, amikor elfásodnak, szürkésbarna sima kérgük lesz. Gyors növéső,

szabályos koronát nevel, oldalvezérein a lombozat szélesen, vízszintes sikokba rendezıdve szétterül.
Biztosan szép díszévé válik minden kertnek.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus lusitanica var. benthamii ’Metepec’
MACNABIANA

1855
USA CA
Murr.
Cupressus macnabiana Murr. 1855 - Maknab-ciprus - MacNab cypress

Kr

Deres

Hódi Tóth József HUN
Baracskay Mária from seed collected in California USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Upright, cylindical habit, many lateral heads. Thin, threaded
sprouts, a lot of drops of resin, very strong fragrance. Masses
of male flowers. After a long time fertile, small, bright, graybrown cones. Unusual drought tolerant, occasionally sleet
damage.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Millió gyantacsepp díszíti állandóan, idıszakosan meg a
rengeteg hímvirág sárga gömböcskéi. Háromnapos ólmos esıben néhány hajtása „befullad” – ez
elég ritkán fordul elı ahhoz, hogy vidáman kinıje.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus macnabiana ’Deres’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus macnabiana ’Deres’ Mesterházy Pinetum HUN
Dick

2004 Hódi Tóth József HUN from seed of cv. /Deres/
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Sprouts, twigs, bark as usual, both habit very slim. Extremely
drought tolerant and good hardiness.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A legtöbb Cupressus macnabiana magonc széles vagy
szabálytalan koronájú, ez a klón azonban karcsú, szálfaegyenes. Télállósága is kitőnı. Szép. Szívós.
Szükséges.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus macnabiana ’Dick’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus macnabiana ’Dick’ Mesterházy Pinetum HUN
SARGENTII

1909
USA CA
Jeps.
Cupressus sargentii Jeps. 1909 - Sargent ciprus - Sargent cypress
C. goveniana var. sargentii /Jeps./Henry
Tomaj

Kr

1995 Hódi Tóth József HUN from seed of Cupressus sargentii
in Folly Arboretum, Badacsonyörs, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Conical habit, bark fibous, gray-brown. Dense, mat deep green
foliage, slighty bloomy. Sprouts four edged, sticky, knoted.
Cone globose, gray, not bloomy, resinous, on stalk of cone
characteristic pattern.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Folly Gyula növényének magonca, kékeszöld lombja, tobozai,
kérge a sargentii-körbe utalja. Hajtásai csomósak, fonalasak, négyélőek, gyantától ragadósak.
Tobozai gömbösek, szürkék, nem hamvasak, gyantadudorosak, a toboznyél jellegzetes mintázatú a
fellevél-nyúlványoktól. Nagyon szép alakú, mindent kibíró növény.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sargentii ’Tomaj’ Mesterházy Pinetum HUN

SEMPERVIRENS

1753
MED
L.
Cupressus sempervirens Linnaeus 1753 - Európai valódi ciprus - European cypress

Kr

Aramis

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülü Canyon,
near Altinkaya, 1200 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Upright, slender habit, short, linear lateral heads. Foliage
mat deep green, sprouts short, dense, knoted. Cone big,
elongated, umbo unsignificant. Hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Küprülü Kanyonból hozott klón. Nagyon karcsú, rövid,
egyenes oldalhajtású . Lombozata matt mélyzöld, rövidhajtásai sőrőn állnak, csomósak. Toboza
nagy, megnyúlt, az umbó alig látszik. Télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Aramis’ Mesterházy Pinetum HUN
Athos

2006 Hódi Tóth József from sport of Küprülü Canyon, near
Altinkaya, 1200 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Upright, slender habit, short, curved lateral heads. Foliage mat
deep green, sprouts dense, short, slim, threated. Cone big,
elongated, umbo unsignificant. Drought tolerant, hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A törökországi Küprülü Canyon honos állományának karcsú
egyede. Oldalhajtásai rövidek, ívesek, lombozata matt, mélyzöld színő. Toboza nagy, megnyúlt, az
umbo jelentéktelen. Szárazságtőrı, télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Athos’ Mesterházy Pinetum HUN
Baross

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest
garden living specimen
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A clon 40 years living in Hungary. Sharp-nosed torpedoshaped plant on a massive ground. Deep green foliage, lateral
heads upright, dense short sprouts. Few, small globose cones.
Climate tolerant.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ismeretlen forrásból származó, 40 éve egy budapesti kertben
élı növény. Hegyes orrú torpedó, amely masszív törzset fejlesztett. Mélyzöld, matt lombozat,
felfelé törı oldalhajtások sőrő szövedéke, kevés, kicsi, kerekded toboz jellemzi. Klímatőrı.
Anyatı oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Baross’ Mesterházy Pinetum HUN
Brush

2006 Hódi Tóth József HUN of sport of an italian import plant
Cupressus sempervirens ’Stricta’
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very slender, fast growing, lively green colour. Lateral heads
short, shaped brush, no damage snow or sleet. Good hardiness,
very good drought tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Nagyon karcsú, gyors növéső, élénkzöld lombozatú. Jó télálló,
nagyon szárazságtőrı. Oldalhajtásai rövidek, ecsetszerőek, nem nyomja szét a hó vagy ólmos esı.
Olaszországi eredető.

Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Brush’ Mesterházy Pinetum HUN
Daidalos

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest
garden living specimen
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Stand beside of Ikarus, brother and pair. Slenderer, thicker, just
as large. Lateral heads slightly upright curved, short sprouts
shell shaped. Cone elongated, small umbo. Foliage deep green,
mat. Damage never.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Az Ikarus testvére ugyanazon magvetésbıl, egymás mellett
állnak ugyanazon kertben. Karcsúbb, sőrőbb, ugyanolyan magas. Oldalágai enyhén felfelé
rövidhajtásai kagylósak. Toboza megnyúlt, umbója kicsi. Színe matt mélyzöld. Semmilyen
károsodás nem érte.
Anyatı olvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Daidalos’ Mesterházy Pinetum HUN
D’Artagnan

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülü Canyon,
near Beskonak, 1300 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
The best clon from Küprülü Canyon. Slenderst habit, already
in youth a massive trunk grounded. Foliage bright grass green,
lateral heads short whenever upright curved, short sprouts
dense, knoted. Cone big, egg-shaped, umbo insignificant.
Drought tolerant, hardy. Very well specimen.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A legjobb klón a Küprülü Kanyonból. A legkarcsúbb, amely
viszont már fiatalon masszív, elfásodott törzset nevel. Lombja fényes főzöld, oldalvezérei rövidek,
de vaskosak, felfelé ívelık. Rövidhajtásai csomósak, sőrőn állnak. A toboz nagy, tojásdad, az umbo
jelentéktelen. Szárazságtőrı, télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’D’Artagnan’
Mesterházy Pinetum HUN
Fol

2009 Hódi Tóth József HUN
1996 Folly Gyula from seed of a specimen in Folly
Arboretum, Badacsonyörs, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Slender, cylindrical habit, slow growth, massive trunk.
Short, horizontal lateral heads, dense, shell shaped short
sprouts. Mat, deep green colour. Small, globose cones. Full
climate tolerant. 6 m high in 2009.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Folly Gyula faiskolájában vásárolt magonc, amely minden
megpróbáltatást károsodás nélkül viselt el. Karcsú, hengeres alkat, lassú növekedés / 2009-ben 6 m
magas/, vaskos törzs jellemzi. Oldalhajtásai rövidek, rövidhajtásai kagylósak, sőrő szövedéket
alkotnak, melyet a legvadabb szél vagy havazás sem bont meg. Matt, mélyzöld lombozata, kicsi,
kerekded tobozai vannak.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Fol’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus sempervirens ’Fol’ Mesterházy Pinetum HUN
Hebron

Tóth Gyula, Gödöllı HUN as sport of a tree living in Israel
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

Slender, in youth some sparse, bright green foliage. Growth
faster as usual, cylindrical habit. Lateral heads upright curved,
short. Trunk fast solidify, resist snow and sleet. Hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Izraeli származású klón. A szokásosnál erısebb növekedés,
hengeres alak, jó téltőrés és a hónyomásnak ellenálló, fiatalon ritkás hajtásrendszer, főzöld szín
jellemzi. Oldalágai rövidek, ívesen felfelé állók, a törzs hamar fásodik, szilárd.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Hebron’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus sempervirens ’Hebron’ Mesterházy Pinetum HUN
Ikarus

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest
garden living specimen.
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A clon 30 years living in Hungary. Upright, slender both near
board slighty broader, deep green, dense foliage. Lateral heads
short, slighty upright curved. Short sprouts shell-shaped. Cone
globular, mid, umbo insignificant. Damage never.
10 m high in 2006.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
30 éve egy budapesti kertben élı növény szaporítása. Karcsú,
de alsó harmadában némileg szélesebb alak, mélyzöld, sőrő lombozat. Oldalvezérei rövidek,
némileg felfelé ívelık. A rövidhajtások kagyló alakúak. Toboza közepes mérető, gömbös, alig
látható umbo-val. Soha nem károsodott, 2006-ban 10 méter magas volt.
Anyatı oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Ikarus’ Mesterházy Pinetum HUN
Jeszenák

2007 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest
garden living specimen from seed of Split CRO
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A clon 30 years living in Hungary. Upright, slender, extremely
dense. Foliage mat deep green, lateral heads short, linear,
multibranched. Cone mid, globose, umbo small. Climate
tolerant, slow growing, 8 m high in 2007.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Egy budapesti kertben élı példányról szaporított klón, 30 éve a
horvátországi Splitbıl hozott magból nevelték. Karcsú, rendkívül sőrő lombú, matt mélyzöld
színben. Toboza közepes mérető, kerekded, az umbo kicsi. Lassan nı, 2007-ben 8 méteres volt.
Szívós, soha nem károsodott.
Anyatı oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Jeszenák’ Mesterházy Pinetum HUN
Porthos

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülő Canyon,
near Beskonak, 1300 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Upright, slender habit, short, curved lateral heads. Foliage
grass green, sprouts short, knoted. Cone mid, globose, umbo
characteristic. Clima tolerant.
Original plant in Arizonica Arboratum, Csákvár, HUN
A Küprülü Canyonból gyüjtött oltógallyról. Lombozata főzöld,
rövid, csomós hajtások. Toboza közepes mérető, kerekded, umboja kifejezett. Klímatőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Porthos’ Mesterházy Pinetum HUN
Serbica

B. Bánfai József HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

A very narrow and cold resistent clone with mediterrain
feeling. Mat middlegreen colour, short upright dense
branchlets. Has a wide trunk.
Az európai ciprus nagyon karcsú, nagyon hidegtőrı klónja:
igazi mediterrán hangulat hordozója. Lombozata fénytelen középzöld, oldalhajtásai rövidek, enyhén
felfelé íveltek, sőrőn elágazók. Gyorsan vastagodó, masszív törzset nevel. B. Bánfai József
szelektálta.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus sempervirens ’Serbica’ Mesterházy Pinetum HUN
Cupressus sempervirens ’Serbica’ Mesterházy Pinetum HUN

JUNIPERUS

Linnaeus 1753

CUPRESSACEAE

Juniperus - Boróka – Juniper
Juniperus Linnaeus 1753 - Cupressaceae – Borókafélék – Junipers – Cypresses - Junipers
CHINENSIS

1771
CHN MON
L.
Juniperus chinensis Linnaeus 1771 - Kínai boróka – Chinese juniper

Kr

Kék Kemence

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of a specimen in
Arboretum Corvinus University, Budapest
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad egg-shaped habit, strong , long leading stem. Dense,
pricking foliage, already in youth many male flowers, later
big , bloomy black berries. Long time only blue needles.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Kékben játszó, sokáig csak tőleveleket hozó és olyan széles
kúp,mint egy banyakemence, olyan tömött lombú, mint egy dunna, de olyan szúrós, mint egy
gömbkaktusz.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus chinensis ’Kék Kemence’
Mesterházy Pinetum HUN
CONVALLIUM

1914
TIB CHN
Rehd. & Wils.
Kr
Juniperus convallium Rehder & Wilson in Sargent 1914 – Szürke szirtiboróka – Grey rockjuniper
Juniperus convallium Rehd. & Wils. 1914
Greyhound

Debreczy Zsolt from seed of a living plant in China,
Collect Nr. 94418
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Reminds on J. excelsa /vicariant species/ but sprouts not
longitudinal levels. Very thin sprouts, gray-silverly colour.
Slow growing, berries oval, in youth bloomy
green, ripen brown, one seed.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A Juniperus excelsára emlékeztet /vikariáns/, de hajtásai nem
rendezıdnek függıleges síkokba. Egy milliméternél vékonyabb hajtásai ezüstszürkék. Tobozbogyói
fiatalon hamvaszöldek, beérve barnák, egymagvúak, oválisak. Lassan nı, szívós, szárazságtőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus convallium ’Greyhound’ Mesterházy Pinetum HUN
DRUPACEA

1791

ASM

Labill.
Kr
Juniperus drupacea Labill. 1791 - Szír boróka - Syrian juniper
Bad Boy
2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on
Irmasan Gecidi Pass, 1400 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Strait egg-shaped habit, dense, pricking foliage. Needles broad,
stubby, strong silverly twin stripes. Dry male flowers a long
time remains. Growing as usual, climate tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Keskeny tojás alakú, sőrő lombú növény nagyon szúrós
lombozattal. Tői szélesek, zömökek, erısen ezüstös ikersávval a hajtástengely felıli oldalon. A
leszáradó hímvirágzatok évekig maradók. Átlagos növéső, klímatőrı. Segítségével itthon is
csíraképes maghoz juthatunk.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus drupacea ’Bad Boy’ Mesterházy Pinetum HUN
Juniperus drupacea ’Bad Boy’ Mesterházy Pinetum HUN
Bad Man

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on
Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Egg-shaped habit, regular form. Dense foliage, longer,
broaderer needles as Bad Boy. Few dry male flowers remains.
Faster growing as Bad Boy. Climate tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A másik törökországi, 1600 méternél magasabb helyrıl
győjtött hímivarú klón. Tői hosszabbak, szélesebbek, színe éppolyan impozáns, mint a másiké. Az
élıhelyi példány küllemébıl ítélve valamivel gyorsabb növekedéső.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus drupacea ’Bad Man’ Mesterházy Pinetum HUN
Good Girl

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on
Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Elongated egg-shaped habit, dense, pricking foliage. Needles
long, broad, strongly twin stripes. Rich crop, unusual big /2,5 –
3,5 cm diameter/ berries, strongly bloomy. Persistent, climate
tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
1600 méteren él az Irmasan Gecidi nevő hágónál
Törökországban. Szabályos, megnyúlt tojásdad alak, sőrő lombozat, hamvas kékeszöld tők, gazdag
termés, valószínőtlenül nagy, 2,5 – 3,5 cm átmérıjő tobozbogyó jellemzi. Szívós, klímatőrı. Végre
nemcsak az eddigi egyetlen hazai nınemő klón vegetatív szaporításából származó egyedek lesznek
kertjeinkben!
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus drupacea ’Good Girl’ Mesterházy Pinetum HUN
Kid

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant on
Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Juvenile form /wild 2 m high/ , conical habit, bizarre. Needles
bright, unicolour green, sharp, dagger-shaped, long. Whole
plant a pillow of needles. One never knows by when change
adult.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A szír boróka Törökországban, nagy magasságban győjtött
fiatalkori alakja /2006-ban az élıhelyen 2 m/ Sötétzöld, fényes, két centinél hosszabb, sőrőn álló,
tırszerő, nagyon szúrós tőivel, nem is hasonlít a faj megszokott küllemére. Nem tudni, mennyi idı

múlva vált át idıskori alakjára, és az is titok még, hogy milyen nemő. Az viszont világos, hogy
bizarr és gyönyörő „jószág”.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus drupacea ’Kid’ Mesterházy Pinetum HUN
FOETIDISSIMA

1886
ASM - TCA BAL GRE
Willd.
Kr
Juniperus foetidissima Willd. 1886 – Szagos boróka – Dufty juniper
Irmasan
2005 Hódi Tóth József HUN from sport a plant living wild in
Toros Mts., near Elmali, 1400 m, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Approximately 2-300 years ago plant in Taurus, near Elmali,
TUR. Broad conical, regular habit, strong trunk, horizontal,
massive lateral boughes, spreading branches. Sprouts rigid,
fibrous, bloomy blueish-deep green. Very strong petroleum
fragrance. Fast growing, climate tolerant.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Becslésünk szerint 2-300 éves, 15-18 méteres, szabályos
koronájú, talajszinten 60 cm átmérıjő törzső példány szaporítása. Oldalágai messzire kinyúlnak,
vízszintesek. Hajtásai merevek, „szálkásak”, a pikkelyek mélyzöld alapszíne felett kékes és ezüstös
árnyalat teszi egyedivé. Nagy magasságban, széltépte gerincen él, gazdagon terem, kérge külön
dísze: foszlós, vörösesbarna. Klímatőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus foetidissima ’Irmasan’ Mesterházy Pinetum HUN
FORMOSANA

1844
TWN CHN
Hayata
Juniperus formosana Hayata 1844 - Tajvani boróka - Taiwan juniper

Kr

Beauty

Debreczy Zsolt wild found in Taiwan, Yu San, up 3000 m
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
In China also living species in Taiwan in high elevation a great
surviver and hardy. Long, prickly, upper surface deep green,
down bloomy, blueish needles. Conical, some irregular,
picturesque habit, masses of 5-8 mm orange berries.
Needs place.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A tajvani tőboróka magashegységi típusát /2500 m felett/
Debreczy Zsolt győjtötte és itthon meglepıen hidegtőrınek bizonyult. Nagyon szúrós, vaskos tői
hamvaskék és mélyzöld tónusúak, sőrőn, tömötten állnak, tobozbogyói éretten vörösesbarnák,
feltőnıek. Szereti, ha nyáron öntözik, de szárazon tartva is megél, ettıl festıi külsıt ölt.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus formosana ’Beauty’ Mesterházy Pinetum HUN
NAVICULARIS

Enigma

ESP
Gord.
Juniperus navicularis Gord.

KeI

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant near
Korkuteli, 1300 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Recently species rank specimen living in Spain and Portugal,
this plant in TUR, near Korkuteli in side of a pasture. Huber
Kálmán /University of Science, Pécs, HUN/ conditional
identification Juniperus navicularis. Bizarre, short, sharp,

blueish-bloomy, sparse stand needles. Upright, altogether eggshaped habit, many parallel lateral heads. Berries, male
flowers not at all.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ez a növény nemrég Portugáliában élı példányainak
sajátosságai folytán kapta meg az önálló faji rangot. Mi azonban a törökországi Taurusz
hegységbeli Korkuteli kisváros legelıjén bukkantunk rá úgy, hogy csak az volt nyilvánvaló: ez egyik
ismert mediterrán faj sem lehet. Itthon aztán (feltételesen) a J. navicularis elsı kelet-mediterrán
lelıfordulásaként azonosította Huber Kálmán, aki a portugál élıhelyet dokumentálta Debreczy
Zsolt számára. Bizarr, rövid, /max 1 cm/ éles, kékes-hamvas, ritkásan álló tőkkel borított, felfelé
törı, összhatásában tojásdad növényrıl van szó, melynek koronája teljesen áttekinthetı, a fı ágak
egymással párhuzamosan, de egymástól távol függılegesen magasodnak. Élıhelyén 5-6 méteres,
lehet, hogy jobb talajon gyorsabb és nagyobb. Furcsa módon sem tobozbogyókat, sem hímvirágmaradványokat nem találtunk rajta. A köves, szikár déli lejtıben, ahol áll, még a kecskék is alig
találnak ehetı zöldet.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus navicularis ’Enigma’ Mesterházy Pinetum HUN
OXYCEDRUS

1753
MED
L.
Juniperus oxycedrus Linnaeus 1753 – Vörös tőboróka – Prickly juniper

Kr

Snow

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant near
Korkuteli, 1300 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Conical, regular habit, dense foliage. Needles both surfaces
bloomy-blueish, not white strips. Berries bloomy pinkpurpur, not red or orange. Magic show.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Korkuteli nevő, Taurusz hegységi kisváros határában találtuk
ezt az ezüstösen hamvas, tői mindkét oldalán hamvaskéken színezett, nem fehéren csíkozott
példányt, melynek tobozbogyói a típustól eltérıen nem pirosak (narancsszínőek), hanem hamvasan
ciklámen-bordók. Szabályos, kúpos koronájával fenséges jelenség, mely 2007-ben már áldozatul
esett az új építkezéseknek.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus oxycedrus ’Snow’ Mesterházy Pinetum HUN
Toros

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant on
Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Regular, conical habit, certain confused sprouts. Dense foliage,
unusual long and blueisher, bloomyer needles. On living area
in April in snow and later five months no rain.
A surviver beauty.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
1600 méteres magasságból, nagyon kitett helyrıl hoztuk ezt a
klónt. Sőrőbb lombozatú, a típusnál kékebb-hamvasabb, tői 2 centinél hosszabbak. Ahol él,
áprilisban még hóban áll, aztán akár 5 hónapig nincs csapadék!
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus oxycedrus ’Toros’ Mesterházy Pinetum HUN
Juniperus oxycedrus ’Toros’ Mesterházy Pinetum HUN
Boki

Debreczy Zsolt HUN from seed of a wild found plant near
Boki, CRO, Collect Nr. 65070
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Upright habit, certain confused sprouts. Highly like Toros,

between needles more distance. Exactly the same nice as
persistent.
Original plant in Budakeszi Arboretum, HUN
Debreczy Zsolt horvátországi győjtéső magból nevelte. A
némileg kusza hajtás növény szabálytalan kúpot formál, tői a megszokotthoz képest hosszabbak,
kékes-hamvasak, ritkábban állnak. Éppolyan szép, mint amilyen szívós.
Anyatı a Budakeszi Arborétumban, HUN
Juniperus oxycedrus ’Boki’ Mesterházy Pinetum HUN
POLYCARPOS

1849
ASM CAU
C. Koch
Juniperus polycarpos C. Koch 1849 - Indiai boróka - Indian juniper

Cz

Hontalan

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of male and female
plants on Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Like a Juniperus foetidissima but massive, no prickly sprouts,
no petroleum fragrance. Lively green scales fit axis well. Crop
of female plants big, 1 cm diameter black berries. Trunk broad,
bark gray-brown, fibrous. On Irmasan standing plants 6-10 m
high, approximately 150- 200 years old.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Egyes régebbi botanikai mővek – érthetetlen módon – a görög
boróka változataként írták le, pedig szárazságtőrésén és nagy tobozbogyóin (8-12 mm) kívül
semmiben sem hasonlít rá. Lényegesen vaskosabb, tömöttebb és mindig élénkzöld hajtásai inkább a
Juniperus foeitidissimára emlékeztetnének, de pikkelylevelei nem szúrnak, szorosan simulnak
egymásra, ráadásul egyáltalán nincs bennük annak jellegzetes petróleumos gyantaaromája.
Eredetileg Grúziából, a Kaukázus vidékérıl, Iránból és Északkelet-Törökországból írták le – mi a
déli Taurusban bukkantunk rá, a leírás helyétıl több mint ezer kilométerre, 1500 méternél
magasabb széltépte gerincen, ahol öt hónapos a hóviharos tél. Váltivarú faj, hím –és nıivarú klónt
is szaporítunk.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus polycarpos ’Hontalan’ Mesterházy Pinetum HUN
PSEUDOSABINA

1842
TUN
Fisch. & Mey.
Juniperus pseudosabina Fisch. & Mey. 1842 – Havasi boróka – Alpine juniper

Kr

Klincsek

Hódi Tóth József HUN
Klincsek Pál HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Sprouts dull, not bright, juvenile needles and adult scales
a long time alternate. From Kizil Kum, Kara Kum and Turan
lowlands. Full tolerant.
Original plant in Klincsek Collection
Klincsek Pál klónja, más küllemő, mint az elıbbi. Hajtásai
tompa zöldek, nem fénylık, a juvenilis és az idıskori hajtásokat sokáig váltogató növény.
Származása nyugatabbra van, mint az elızıé, de ott éppoly kemény „kiképzésben” van része: ez a
Kara Kum és a Kizil Kum /Fekete és Vörös Homok sivatagok/ és a Turáni Alföld kietlen, sós
pusztáinak világa Közép-Ázsiában. A mi viszonyaink között valószínőleg ujjong a legrosszabb
talajon és a legvadabb nyarakon is.
Anyatı Klincsek Pál győjteményében, HUN
Juniperus pseudosabina ’Klincsek’ Mesterházy Pinetum HUN
Turk

1996 Rácz István from seed of a plant near Taschkent,

Uzbekistan, collect Nr. 35161
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Cylindrical habit, strong leader stem. 5 m high in 2009.
Curved, dense branched sprouts, lively green colour also
in winter. Male. Snow, sleet, frost, drought – no damage.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Rácz István hozta a magot a Tiensan száraz, magas hegyeibıl.
A növény ma 5 méteres vidám-zöld, szabályos oszlop, ívesen kifelé álló, sőrő elágazású hajtásokkal.
Ezt a színt télen is tartja. Hímnemő klón. Hó, jég, hideg, szárazság, atka elkerüli.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus pseudosabina ’Turk’ Mesterházy Pinetum HUN
Juniperus pseudosabina ’Turk’ Mesterházy Pinetum HUN
SALTUARIA

1914
CHN NW-SE
Rehd. & Wils.
Kr
Juniperus saltuaria Rehd. & Wils. 1914 – Középkínai zöld szirtboróka – Chinese rockjuniper
Green King

Debreczy Zsolt from seed of a plant wild living in China,
Collect Nr. 62065
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
In youth like a european cypress, slender, but massive, four
edged, bright sprouts. Later lateral boughs far draws out and
plant formed a broad conical habit. Bark slow will be fibrous.
Berries small black balls.
Original plant in the Budakeszi Arboretum, HUN
Debreczy Zsolt kínai győjtıexpedíciójáról behozott klónja,
győjtési száma 62065. Nálunk zöld szirt-borókának hívják azok a kevesek, akik ismerik. Tibettıl
Dél-Kínáig honos, mindenütt a zárt erdık közötti terméketlen szirteken, nagy magasságban. Vaskos
hajtásai négyélőek, fiatalon ciprusszerően karcsú növény, feketére érı gömbös tobozbogyókkal,
enyhén bókoló sudárral és oldalvezérekkel, sötétlı fényeszöld hajtásokkal. Idısen széles kúp,
messze kinyúló oldalágakkal. Nagyon szép boróka – minden extra igény nélkül.
Anyatı a Budakeszi Arborétumban
Juniperus saltuaria ’Green King’ Mesterházy Pinetum HUN
SCOPULORUM

1839
W-N-AME TE - OR - BC
Sargent
Kr
Juniperus scopulorum Sargent 1839 - Sziklás-hegységi boróka - Rocky Mountains juniper
Rocky

Hódi Tóth József HUN
Orlóci László from seed of a plant living in wilde area.
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very like „Sierra”, foliage blueish-silverly, only needles and
faster growing. No insects, very persistent.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Lombozatának színét kivéve mindenben megegyezik a "Sierra"val. Némileg gyorsabb növéső. Nagyon szép kék-ezüst szín jellemzi ezt az Orlóci László
magvetésébıl származó klónt, amely megérdemli, hogy szépsége és szívóssága miatt kertjeinkbe
kerüljön.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus scopulorum ’Rocky’ Mesterházy Pinetum HUN
Sierra

Debreczy Zsolt from seed of living plant in Rocky Mts., USA
Collect Nr. 8113
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Very graceful, green-silverly curved sprouts,partially needles

and scales. Sprouts like a brush, dense foliage. Cylindrical
habit, significant leader stem. Slow growing, no damage
of insects.
Élı bizonyítéka annak, hogy a híres-hirhedt "Skyrocket"boróka nem lehet a fenyınemesítés csúcsa. Debreczy Zsolt az élıhelyen, a Sziklás-hegység keleti
oldalán gyüjtötte a magját. /Győjtési szám 8113./ Nagyon finom, ecsetszerő hajtásai még mindig
csak részben váltottak át szúrós tőkrıl nagyon apró pikkelylevelekre, színük szürkészöld, bókolnak,
sőrő, tömött lombozattá állnak össze. Tobozbogyói kicsik, hamvasról feketéskékre érnek. Szívós,
henger alakú, lassú növéső, szép szoliter.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Juniperus scopulorum ’Sierra’ Mesterházy Pinetum HUN
Juniperus scopulorum ’Sierra’ Mesterházy Pinetum HUN

PICEA

A. Dietrich 1824
Picea – Luc – Spruce
Picea A. Dietrich 1824 - Pinaceae – Fenyıfélék - Pines

PINACEAE

KOYAMAI

1915
JPN HO
Shiras
Picea koyamai Shiras 1915 - Koyama luc - Koyama spruce

Kr

Tenno

Hódi Tóth József HUN
1999 Hódi Tóth József from seed from Cukuba Herbal
Garden, JPN
2010 Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A regular, conical habit, normal growing. Lance shaped,
purple-brown, big buds, slighty curved, intense blueishsilverly needles. Named by suggestion of Mesterházy Zsolt
because of the majestic beauty view, that gives this absolutely
rare excellent plant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN
Szabályos kúp alakú korona, normál növekedés. Nagy, lándzsa
alakú, rózsaszínes-barna rügyek, ugyanilyen a fiatal, beérett hajtások kérge. A tők enyhén íveltek,
intenzív kékes ezüstösek. A névadás Mesterházy Zsolt javaslatára történt, hogy kifejezzük azt a
fenséges szép látványt, melyet e feletébb ritka növény nyújt csodálóinak.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Picea koyamai ’Tenno’ Mesterházy Pinetum HUN
Picea koyamai ’Tenno’ Mesterházy Pinetum HUN
OMORIKA

1875
BAL BOS SER
/Pancic/Purkyne
Picea omorika (Pancic) Purkyne 1875 - Szerb luc - Serbian spruce
Spire

Kr

2006 Hódi Tóth József HUN from seed of cv. Typ Bruns
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Needles longer as usual, spiralig, especially on leader stem and
lateral heads, upper surface deeper green. Fast growing, very
regular, thick, conical habit. Excellent soliter.
Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A P. omorika „Typ Bruns” magvetésébıl szelektált. Az
átlagosnál hosszabb, különösen a sudáron és az oldalvezéreken a hajtástengelyt spirálisan övezı tői
feltőnıek. Alakja szabályos karcsú kúp, a tők felsı oldala sötétebb a megszokottnál. Nagyon szép,
feltőnı szoliter.
Anyatı Arizonica Kertészet, Csákvár.

Picea omorika ’Spire’ Mesterházy Pinetum HUN

PINUS

Linnaeus 1753
Pinus – Erdeifenyı - Pine
Pinus Linnaeus 1753 - Pinaceae – Fenyıfélék - Pines

PINACEAE

ARISTATA

1863
USA AR NE CO MEX
Engelm.
Pinus aristata Engelm. 1863 - Gyantástőjő szálkásfenyı – Bristlecone pine

Kr P

Feelmyage

1998 Hódi Tóth József HU from seed of
Sheffield’s Seed, USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Brother of /Szálka/. Very slow growing, juvenile needles
like a leaf of grasses, thin, blueish-bloomy such a long time.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Juvenilis alak, a fiatalkori tők szálasak, vékonyak, kékeshamvasak – sok évig ilyenek is maradnak. Növekedése még lassabb, mint társáé. Egymás mellé
ültetve mintha nem is ugyanaz a faj lennének.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus aristata ’Feelmyage’ Mesterházy Pinetum HUN
Szálka

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of
Sheffield’s Seed, USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Selection from seed of living area. Very slow growing,
smaller than 1 m high in 10 years old. Short, massive,
slighty curved, bright deep green needles, big red-brown
buds. All endured.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A gyantástőjő szálkásfenyı magszelekciója, amely – igaz,
nagyon rossz talajon – 10 éves korára sem érte el az 1 méteres magasságot. Vastag, merev, fényes,
enyhén görbülı mélyzöld tők, nagy barnásvörös rügyek, végtelen szívósság jellemzi.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus aristata ’Szálka’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus aristata ’Szálka’ Mesterházy Pinetum HUN
COULTERI

1836
USA CA
D. Don
Pinus coulteri D. Don 1836 - Óriástobozú fenyı - Coulter pine
Makkos

Kr

2005 Debreczy Zsolt & Rácz István HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Hazai klón, több mint 35 év viszontagságait bírta ki
különösebb gondozás nélkül, erısen meszes talajon. Eredeti tulajdonosának
Ausztráliában élı rokonai küldtek 12 fiatal magoncot, melyek közül mára három maradt és nıtt
meg közel 10 méteresre. A fák talpig lombosak, koronájuk átmérıje azonos a magassággal. 2005ben egy véletlennek köszönhetıen bukkant rájuk Debreczy Zsolt és Rácz István egy üdülıtelken.
Harminc centis capuccino-barna tobozok, 30 centis kékes mélyzöld tők, robusztus, vaskos hajtások,
3-5 centis vöröslı végrügyek jellemzik. Szívós, mésztőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus coulteri ’Makkos’ Mesterházy Pinetum HUN
Maria

2005 Debreczy Zsolt & Rácz István HUN

Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Ugyanabban a kertben áll, egyidıs a „Makkos”-sal. Valamivel
zöldebb tónusúak, de éppoly hosszúak a tői, tobozainak pikkelyei tompábbak, kevésbé karmosak,
mint testvéréé. Éppoly impozáns, éppoly tőrıképes és talpig lombos, szubtrópusi hangulatú és
fenséges.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus coulteri ’Mária’ Mesterházy Pinetum HUN
GERARDIANA

1832
NW-HIM KAS TIB N-AFG
Wallich ex D. Don
Kr P
Pinus gerardiana Wallich ex D. Don 1832 – Afgán diófenyı – Chilgoza pine
Yogi

2000 Liptai István HUN from seed of Forest Service of India
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Rigid, straight, deep green / bloomy-blueish needles, straight
lateral heads, bark a long time smooth, grey, later like a
Platanus. Very persistant, drought tolerant.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Nepál, Bhutan, Kashmir a hazája, ehhez képest öntözetlenül
bírja nyarainkat egy homokdomb déli oldalában. Merev, egyenes, mélyzöld/ kékes hamvas tői,
viszonylag nagy rügyek díszítik. Kérge sokáig sima szürke, késıbb platán szerően hámlik. Nagyon
ellenálló, szárazságtőrı.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus gerardiana ’Yogi’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus gerardiana ’Yogi’ Mesterházy Pinetum HUN
GLABRA

1738
USA
Walter
Pinus glabra Walter 1738 - Spruce pine

Kr

Woodland

Hódi Tóth József HUN
Debreczy Zsolt HUN bought as a young seedling from
Woodland Nursery, USA
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Mediterrain touch, reminds P. halepensis. Bright green
needles, bark like P. bungeana or P. gerardiana. Very drought
tolerant, in one season three growth as well. Irregular habit,
bizarre, cheerful.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A mediterrán aleppó-fenyıre emlékeztetı fényeszöld, egyenes
tők, de a P. bungeana-ra és P. gererdiana-ra emlékeztetı foltokban leváló, platánszerő kéreg
jellemzi ezt az Észak-Amerika keleti felében, silány talajokon honos fenyıt. Nagyon szárazságtőrı,
egy vegetációs idıszakban akár háromszor is beindul, mégis biztonságosan beérnek hajtásai.
Koronája ritkán szabályos, inkább a mediterrán és a japán Pinusok bizarr, aszimmetrikus
sziluettjére emlékeztet. Sajátos színfoltja lehet a kertnek, vidám tagja egy komorabb zöld Pinuscsoportnak.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus glabra ’Woodland’ Mesterházy Pinetum HUN
GREGGII

1868
C-MEX
Engelm. ex Parl.
Pinus greggii Engelm. ex Parl. 1868 – Gregg fenyı – Gregg pine
Mex

Kr DG PM

1996 Hódi Tóth József HUN from seed collected by

Debreczy Zsolt & Rácz István in Central- Mexico 1994
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Irregular, conical habit, fast growing. Very drought tolerant,
in one season three growth as well. Middle needles, rigid,
straight, lively green, bright. The axis of sprouts blueish. Bark
in youth smooth, grey. Full hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Szabálytalan, kicsit kusza koronaalak, még silány homokon is
jól növekszik. Nagyon szárazságtőrı, öntözés nélkül is akár három növekménye van egy szezonban.
5-8 cm tőhossz, egyenes, merev, erıteljes fényeszöld tők. A hajtástengely hamvas, kék. A fiatal kéreg
sima, szürke. Teljesen télálló.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus greggii ’Mex’ Mesterházy Pinetum HUN
NIGRA

1785
Arnold
Pinus nigra Arnold 1785 - Feketefenyı - Black pine

S-, SW-,SE-EUR MED ASM UKR
Kr WCC

Greenjoy

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in
Beysehir, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Curved upright lateral heads, strongly separated seasonal
growth /adding a storey/ and wreath of needles formed a
wristband around the axis. Lively green colour. Specialty.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Az ívesen magasba törı oldalvezéreken az egyes évek
ágemeletei élesen elkülönülnek, mintha a tőkoszorúk mandzsettaként vagy gallérként öveznék az
ágakat – mindezt élénkzöld színben. Különleges. A törökországi Beysehir-bıl származik.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus nigra ’Greenjoy’ Mesterházy Pinetum HUN
Irmasan

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living on
Irmasan Gecidi, 1600 m, Toros Mts., TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
In living area shrub-like, dense, without leading stem growing
plant. Relatively short needles, lively green, bright, straight,
dense branches. Twigs thin, flexible, lively red. Scarsely
remain a Pinus nigra.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
A Taurusz-hegység magas régiójából való és viszonylag rövid
– 5-8 centis – merev, egyenes, élénkzöld, fényes, sőrőn álló tők, tömött hajtásrendszer és - élıhelyén
– bokor termet jellemzi. Vesszıi viszonylag vékonyak, hajlékonyak, élénkvörösek. Szinte semmi nem
emlékeztet rá, hogy feketefenyıvel állunk szemben.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus nigra ’Irmasan’ Mesterházy Pinetum HUN
Pondenigra

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a
garden, Budakeszi, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad, flated conical habit, trunk massive, bark grey, deep
framed. Needles mat deep green, slighty curved, stout, much
long likely a Pinus ponderosa /20-30 cm/. Buds big, stubby,
resinous. Drought tolerant and hardy, great ecological- and
aesthetic worth.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Tőinek hossza (20-30 cm), felveszi a versenyt az amerikai
sárgafenyı vagy a Coulter fenyı (Pinus coulteri) tőhosszával. Ennek a színe azonban matt
sötétzöld, enyhén csavarodott, a hajtások végén zömök, nagy fehéres-vörösessárga, gyantacseppes
végrügyek állnak. Vastag, szürkén hámló törzs, mélyen bordázott kéreg. Magassági növekedése pár
méter után leáll, széles gólyafészekké alakul. Szárazságtőrése, hidegtőrése korlátlan, bármilyen
talajon produkál. Nagy ökológiai- és díszértékő klón.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus nigra ssp. pallasiana ’Pondenigra’
Pinus nigra ’Pondenigra’ Mesterházy Pinetum HUN
Prickly

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in
Beysehir, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Rigid, short, lively green, straight needles, likely a green
stings. Saesonal sprouts short, stiff, massive. Foliage dense,
bizarre. Slow growing.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Merev, rövid, élénkzöld tők, melyek egyenesek, mintha zöld
tüskék meredeznének a tér minden irányába. Az éves hajtások rövidek, merevek, vaskosak. Ettıl a
lombozat tömött összhatású, bizarr. Beysehir-bıl való.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus nigra ’Prickly’ Mesterházy Pinetum HUN
Tower

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a
public park of Beysehir, TUR
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Structure of branches likely an Abies, lateral heads curved
upright, regular floors of saesonal growth. Broad conical
habit, crown in adult also well arranged. Foliage lively green.
Bizarre.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Beysehir egyik parkjában különös megjelenéső feketefenyık
állnak. Ez a klón szinte örvös hajtásrendszert produkál, oldalágai szabályos ágemeletekben ívesen
törnek a magasba. Összességében széles kúpot alkotnak, mint egy Abies. A korona idıs korban is
áttekinthetı szerkezető marad. Lombszíne élénkzöld, nem nyomasztó, mint a hazai példányok
többsége.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus nigra ’Tower’ Mesterházy Pinetum HUN
PARVIFLORA

1844
JPN
Sieb. & Zucc.
Pinus parviflora Sieb. & Zucc. 1844 – Japán fehérfenyı – Japanese white pine
Korea

Kr PG P

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant living in
Cheobu-ri, Ullung-do, toward Senginbong 700 m ,
South Korea S-KOR /leg. Rick Lewandowski,
Morris Arboretum, Philadelphia, USA/
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
A living evidence for a new discovery: Pinus parviflora lives
also on the continent. The expedition of Morris Arboretum
found in 1991 and gives a description.
Needles less silverly strips, shorter, middle-green. Buds colour
like a deer. Drought tolerant, hardy.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár
Egy új felfedezés élı bizonyítéka: 1991-ben a philadelphiai
Morris Arborétum expedíciója talált rá Dél-Koreában. Addig a botanika úgy tudta, hogy a faj csak

Japánban él! Magcsere keretében kaptunk az élıhelyi magokból. A kontinensen élı növény tői
ezüstös sávok nélküli középzöldek, rügyei viszonylag nagyok és halvány ızbarnák. Szárazságtőrése
fantasztikus, öntözve kétszer is beindul.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus parviflora ’Korea’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus parviflora ’Korea’ Mesterházy Pinetum HUN
PINASTER

1789
W-MED - GRE
Ait.
Pinus pinaster Loud. 1789 – Parti fenyı – Maritime pine

Kr PG P

Blondy Screw

2000 Hódi Tóth József from seed of a plant in Arboretum
of Corvinus University, Budapest HUN
2010 Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad conical habit, fast growing. Needles long, spreading,
twisted and intense yellow-green.
Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár HUN
Széles kúp alakú korona, gyors növekedés. Tői hosszúak,
csavarodottak, intenzív sárgászöldek. Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Pinus pinaster ’Blondy Screw’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus pinaster ’Blondy Screw’ Mesterházy Pinetum HUN
PINEA

1753
MED CNR - ASM
L.
Pinus pinea Linnaeus 1753 – Mandulafenyı – Almond pine

Kr PG

Comeback

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant in
Botanical Garden of Buenos Aires, ARG
2010 Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Broad cylindrical habit, normal growing. Particular heads
strongly curved, nearly spiralish. Needles broad, twisted,
dull deep green.
Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár HUN
Széles henger alakú korona, normál növekedés. Az
oldalvezérek erısen íveltek, majdnem spirálisan állnak a tengely körül. A tők szélesek,
csavarodottak, matt mélyzöldek. Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN
Pinus pinea ’Comeback’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus pinea ’Comeback’ Mesterházy Pinetum HUN
Hírös

Tóth Gyula, Gödöllı HUN from sport of a plant living in
Kecskemét, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Tóth Gyula Nursery, Gödöllı, HUN
Needles shorter, as usual, deep green, less bloomy as type,
less curved. Seasonal sprouts massive, buds big. Persistent,
approximately since 30 years lives in sandy soil, strong
radiational frost in winter.
Original plant /graft/ in Tóth Gyula Nursery, Gödöllı, HUN
Kecskeméten, homoktalajon, komoly kisugárzásos fagyokat
elviselve él évtizedek óta. Tői valamivel rövidebbek, mélyzöldek, kevésbé hamvasak, mint a típus,
kevésbé csavarodnak. Éves hajtásai vaskosak. Rügyei nagyok. Szívós, értékes hazai fajta válik
belıle.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Pinus pinea ’Hírös’ Mesterházy Pinetum HUN
Hunnia

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a
garden, Budapest, HUN
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
This one also lives since 30 years in Hungary. Never frost
damage. Long, curved, certain bloomy needles, small buds.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Három évtizede Magyarországon élı klón, koronája mostanra
kezdi felvenni a jellegzetes ernyı-alakot. A hideg soha nem károsította. Új helyen azért célszerő az
elsı években téli védelemmel /árnyékolás, talajtakarás/ kedveskedni neki.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus pinea ’Hunnia’ Mesterházy Pinetum HUN
Rákóczi

2007 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a
garden in Budapest, HUN / from seed of Istria, CRO
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
More than 20 years old plant, 5 m high, well shaped. Never
got any frost damage. Needles longer as usual, curved, deeper
green as type.
Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Ez is itthon él, több mint két évtizede, és ehhez képest öt méter
magas mutatós fa. Magját Isztrián győjtötték tulajdonosai, akik eddig azt sem tudták, hogy milyen
fenyıjük van. Egy esıcsatorna kifolyója közelébe ültették, vízellátása ezért mindig jó, néha túl jó,
ennek ellenére hajtásai mindig beértek és soha nem érte fagykár. Tői az átlagnál hosszabbak, színe
talán egy fokkal sötétebb. Talán belıle lesz az igazán tőrıképes, széleskörően elterjedı hazai klón.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus pinea ’Rákóczi’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus pinea ’Rákóczi’ Mesterházy Pinetum HUN
THUNBERGII

1868
JPN KOR
Parl.
Pinus thunbergii Parl. 1868 – Japán feketefenyı – Japanese Blackpine
Gnom

PG P

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant living in
the Budapest Zoo
Arizonica Nursery, Csákvár, HUN
Half long needles as type stand dense, slower growing, short,
broad white buds.
Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Az alapfajtól rövid, sőrőn álló tői, féltörpe növekedése, sőrőn
álló hajtásai különböztetik meg. Nagyobb sziklakertbe alkalmas vagy kismérető kertek szép
szoliterje lehet.
Anyatı az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Pinus thunbergii ’Gnom’ Mesterházy Pinetum HUN
Pinus thunbergii ’Gnom’ Mesterházy Pinetum HUN

