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BOROVICE KLEČ
Pinus mugo ´Ophir´
1,5 m
0,8 m

Zakrslý, ploše kulovitý kultivar.
Jehlice jsou zelené, na zimu se zbarvují žlutě.

Pinus mugo ´Fructata´
Kompaktní, pomalu rostoucí, kulovitý kultivar.
Ročně přirůstá maximálně o 3 cm.

0,7 m

0,9 m

Pinus mugo ´Mops´
Zakrslý, velmi pomalu rostoucí, kulovitý kultivar.
2m

1,5 m

Pinus mugo ´Grüne Welle´
0,9 m
0,6 m

Kompaktní, hustý kultivar polštářovitého tvaru.
Ročně přirůstá o 2-4 cm. Vhodný tam, kde
požadujeme nižší polštářovitý vzrůst borovice.

Pinus mugo ´Humpy´
Zakrslý kultivar.
Zimní pupeny jsou světle šedé díky pryskyřici,
která je pokrývá.

0,5 m

0,6 m

Pinus mugo ´Hesse´
1,5 m
1m

Zakrslý, pomalu rostoucí kultivar polštářovitého
tvaru, výrazně rostoucí do šířky.
Jehlice jsou mírně zvlněné.

Pinus mugo ´Hnízdo´
0,9 m
0,5 m

Kompaktní, kulovitý čarověník.
Jehlice jsou paprskovitě uspořádané.

Pinus mugo ´Laurin´
Pomaleji rostoucí kultivar
s krátkými jehlicemi.
Má vystoupavě polštářovitý vzrůst.

0,5 m

1,3 m

Pinus mugo ´Wintergold´
Pomaleji rostoucí kultivar rozrůstající se do
šířky. Jehlice jsou zvlněné, v zimě zlatožluté, ve
vegetačním období zelené s nažloutlými špičkami.

1m

1,2 m

BOROVICE LESNÍ
Pinus sylvestris ´Moseri´
1,5 m
1m

Pomaleji rostoucí kultivar pyramidálního
tvaru. Jehlice jsou lehce zvlněné,
v zimě zlatožluté. Snáší kyselé půdy.

Pinus sylvestris ´Repens´
Pozvolna hnízdovitě až plazivě rostoucí kultivar.
Nenáročný, dobře roste na chudých, suchých
i vlhkých, mírně vápenitých a kyselých půdách.

1m

4m

Pinus sylvestris ´Albyns´
1m
0,3 m

Zakrslý kultivar rostoucí při zemi.
Větve jsou vodorovně rozložené.
Jehlice mají šedozelenou barvu.

BOROVICE ČERNÁ
Pinus nigra ´Bambino´
Kompaktní, zakrslý, kulovitý kultivar.
V zimě má výrazné bílé pupeny.

1m

1,5 m

Pinus nigra ´Pyramidalis´
1m
9m

Úzce kuželovitý kultivar
s vystoupavými větvemi.

OSTATNÍ
Pinus cembra / borovice limba
12 m
20 m

Strom s oblou, kuželovitou korunou.
Jehlice jsou po 5 ve svazcích.
Šišky vyrůstají na starších stromech, semena jsou jedlá.

Pinus leucodermis ´Schmidtii´ / borovice bělokorá
0,5 m
0,5 m

Velmi pomalu přirůstající kultivar.
Ročně přirůstá jen o 3 cm.
Jedna z nejkrásnějších malých borovic.

Pinus uncinata ´Silver Candle´ / borovice blatka
2m
3,5 m

Kultivar s vystoupavými až vzpřímenými větvemi.
Jehlice jsou po 2 ve svazcích.
Pupeny jsou téměř bílé, na jaře velmi nápadné.

Pinus densi"ora ´Low Glow´ / borovice hustokvětá
1m
1,5 m

Polokulovitě rostoucí, zakrslý kultivar.
Jehlice jsou po 2 ve svazcích.

Pinus strobus ´Macopin´ / borovice vejmutovka
2m
1,3 m

Kultivar vznikl jako čarověník.
Jehlice vyrůstají do různých směrů.
Zdobí ho větší množství šišek. Miluje kyselé půdy.

Picea abies ´Formánek´ / smrk ztepilý
2m
0,5 m

Pomalu rostoucí, poléhavý kultivar, na kmínku převisá.
Ročně přirůstá o 10 cm.
Snáší slunce i polostín, mírně vlhčí půdu.
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