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Com pouco mais de uma década de existência, a Diaplant conseguiu já tornar-se uma
empresa de referência no setor do paisagismo, na Europa. Com produção própria de árvores
e arbustos de médio e grande porte, numa área superior a 30 hectares, a nossa empresa
dispõe de espécies e variedades em elevado número, permitindo que os nossos clientes
suprimam todas as suas necessidades num só local. Acresce o facto de dispormos, também,
de plantas de grande calibre, muitas vezes difíceis de encontrar noutros viveiros nacionais.
O nosso gabinete de arquitectura paisagista, que integra um leque variado de profissionais,
está equipado para conceber qualquer tipo de projeto, incluindo sistemas de rega. Em
constante comunicação com o cliente, criamos espaços a pensar nos seus futuros utilizadores
e na responsabilidade ambiental, economizando recursos vitais, como é o caso da água.
Subsequentemente, os nossos jardineiros possuem os conhecimentos técnicos para criar o
espaço projetado. Com equipamento técnico de ponta, estas equipas estão preparadas para
abraçar qualquer desafio que se lhes coloque.
A conjugação das atividades de viveirista, arquitectura paisagista e construção de espaços
verdes faz da Diaplant uma empresa diferenciada, na atividade de paisagismo, por ser capaz
de executar projetos chave-na-mão, desde a criação até à construção. Quer se trate de um
jardim privado ou de um parque público, a Diaplant é o parceiro ideal para todos quantos
procuram executar um projeto que prime pela qualidade e se distinga dos demais. Fazemos
da satisfação dos nossos clientes a nossa motivação diária para trabalhar.

NOTA IMPORTANTE: Este catálogo ainda se encontra em elaboração.
Toda a informação nele contida carece de validação
junto dos nossos serviços.
Agradecemos a vossa compreensão.

2

Índice
Vegetação
Árvores
Arbustos
Coníferas
Exóticas
Frutíferas
Pequenas Plantas
Aromáticas
Herbáceas e Gramíneas
Tapizantes
Vivazes
Trepadeiras
Roseiras
Plantas de Época
Aquáticas
Relvados

04-32
33-96
97-108
109-122
123-142
143-144
145-153
145-162
163-165
167-183
185-199
201-206
207-218
219-224
225-226

Complementos
Substratos e fertelizantes
Revestimentos
Artigos para jardinagem

228
229-234
235-236

Serviços
Projetos de Arquitetura Paisagista
Construção de Espaços Verdes
Instalação de Sistemas de Rega
Execução de Pavimentos
Arboricultura

240
241
242
243
244

3

4

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Árvore robusta de porte ereto com os ramos principais
de eretos a oblíquos, formando, inicialmente, uma
copa cónica que com o passar dos anos se torna, em
grande parte, oval.
De folhas caducas, opostas, de cor verde, com 3 a
5 lóbulos de 8-5cm de comprimento e 10-5cm de
largura, com margens bastante onduladas. Apresenta
um tom outonal amarelado e queda tardia das folhas.
As flores verde-amareladas aparecem em maio, em
panículas verticais.
Não é muito exigente em termos de solo e resiste bem
ao calor, à geada, ao vento e à poluição urbana.
Esta variedade é particularmente adequada para a
valorização de espaços verdes em centros urbanos,
desde parques ou grandes jardins, avenidas largas,
praças e ruas; para o reforço de escarpas ou terrenos
inclinados; pode, também, ser utilizado em sebes.

IV - V

IV - V

Origem: Bacia do Mediterrâneo

12 - 20 m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

Acer campestre ‘Elsrijk’

Origem: Países Baixos

4-8m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

Origem: Países Baixos

Acer monspessulanum
Árvore de pequeno porte com tronco geralmente
retorcido e copa irregular, amplamente ovoide ou
arredondada. Os ramos são castanho-escuros, com
longas rugas.
Folhas caducas, trilobadas, com lóbulos de borda
lisa. São relativamente pequenas, de 3 a 6cm de
comprimento, de cor verde-escura, que no outono
ficam amarelas. Flores pequenas de cor verdeamarelada, que surgem em abril-maio, seguidas
por frutos «sâmaras» de cor púrpura aquando o
surgimento, passando a verde acinzentado.
Adaptado a quase todo o tipo de terrenos, aprecia
solos calcários e mais secos. É uma espécie que gosta
de luz e calor e suficientemente rústica. É normal que
a folhagem caia durante os anos de seca, sendo uma
reação natural sem efeitos colaterais. Resistente a
doenças.
Utilizada cada vez mais como planta ornamental
pela sua copa compacta e cor da folhagem. Árvore
adequada para pequenos jardins, criação de bosques
com árvores da mesma espécie ou de espécies
distintas. Adequa-se, também, a avenidas estreitas,
praças e ruas.

Acer platanoides ‘Crimson King’
Árvore de crescimento médio com copa oval, resultado
dos seus ramos ascendentes em forma de arco.
De folhagem muito interessante devido à sua cor
vermelho-carmesim, que permanece com a mesma
intensidade no verão. As flores surgem na primavera,
aquando a rebentação das folhas, sendo bastante
interessantes devido ao contraste do amarelo das
pétalas com o vermelho das sépalas.
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo,
preferencialmente, bem drenado, ácido a alcalino.
Com aplicação em parques ou em grandes jardins e
em bosques de espécies distintas. Também pode ser
utilizado em avenidas largas, praças e ruas. Resistente
à poluição urbana.

IV - V
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ÁRVORES

+ 8 - 12 m

Tamanho

ÁRVORES
4-8m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Acer platanoides ‘Globosum’
Árvore de copa arredonda, com a forma de uma
bola regular e compacta, muito ramificada, que fica
achatada com a idade. Espécie de crescimento lento
que chega a atingir os 8m de altura.
De folhagem caduca, aposta, de cor verde brilhante.
No outono apresenta uma cor intensa amarelodourado, geralmente com contorno avermelhado. A
floração verde-amarelada sucede em grande número
e é disposta em corimbos erguidos com cerca de 8cm
de comprimento.
Tolera todos os tipos de solos, desde levemente
ácidos a alcalinos. Bastante tolerante ao calor e à
seca, aos ventos e à poluição urbana.
É ideal para avenidas estreitas, praças ou ruas,
pequenos jardins e para o cultivo em vaso.

IV - V

Acer pseudoplatanus
Árvore imponente, com copa arredondada ou bastante
abobada.
Folhas caducas, opostas, coriáceas, com 5 lóbulos
arredondados, de cor verde-escura no verão e
um magnífico amarelo-dourado no outono. As
flores surgem de maio a junho de coloração verdeamarelada.
Árvore muito rústica e resistente ao frio, ao calor,
ao vento, a climas marítimos e à poluição urbana.
Adapta-se bem em todos os tipos de solos. Possui
um sistema radicular muito forte e profundo, útil para
consolidar terrenos declivosos.
Interessante para arborizar parques ou grandes
jardins, avenidas largas, praças e ruas. Utilizado,
também, para a criação de corta-ventos.

V - VI

Origem: Europa Central, Pirenéus e Cáucaso

12 - 20 m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Preço

Origem: Bélgica

+ 25 m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Tamanho

III - IV

Origem: Leste da América do Norte

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Acer rubrum
Árvore de grande porte e crescimento relativamente
rápido. Apresenta uma copa piramidal, quando jovem,
adquirindo uma forma arredondada ou oval, em idade
adulta. O tronco é acinzentado e suave, com tendência
a enrugar, com a idade.
As folhas brotam na primavera, somente após a
floração, sendo tingidas de vermelho. Com o tempo,
evoluem para uma coloração verde carregado, sendo
a face inferior de tonalidade esbranquiçada. No outono
voltam a mudar de cor, passando a tonalidades de
amarelo e vermelho. As flores antecedem a folhagem,
brotando em aglomerados eretos, antecedendo os
frutos, que são de cor vermelha.
Cresce com facilidade em solos de tipo médio a
húmido, mas bem drenados. Adaptado a uma grande
variedade de terrenos, como os calcários, argilosos
e arenosos, com um Ph ácido ou neutral. É uma
planta que requere baixa manutenção, adequando-se
perfeitamente a utilização em arruamentos e jardins
informais ou relvados.

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Acer saccharinum
Árvore com copa piramidal e ramos secundários
pendentes.
Folhas lobadas com a face superior verde claro e a
inferior cinza prateado. No outono, adquirem uma
cor amarelo intenso e, por vezes, vermelho. As flores
antecedem o surgimento da folhagem, sendo de cor
amarelo claro pálido.
Trata-se de uma planta de crescimento rápido e
bastante tolerante a condições adversas, como a
seca, solos pobres, poluição urbana, e ambientes à
beira mar. Também suporta muito bem a poda. Prefere
solos frescos e húmidos, não muito calcários.
Pelo seu rápido crescimento e conformação graciosa,
ganhou notoriedade para utilização em intervenções
paisagísticas. Tendo em conta a dimensão da sua
copa, é ideal para utilização em grandes jardins,
parques ou florestas.

II - IV

Origem: Leste e Centro da América do Norte

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

7 - 10 m
Z 5a (-28,80ºC/-26,1ºC)

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

455€
590€
765€
990€
1290€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Aesculus x carnea ‘Briotii’
Árvore caducifólia de tamanho médio de porte
arredondado a largo, com uma copa densa de folhas
verdes escursas lustrosas adornadas com 7-5 folíolos.
Famosa pela sua notável exibição floral, floresce
vermelho rosado brilhante, em panículas eretas de
até 20cm de comprimento, muito atrativas para
abelhas, no fim da primavera. As flores são seguidas
por cápsulas ligeiramente espinhosas, cada uma
contendo tipicamente duas ou três nozes.
Árvore interessante para parques e grandes prados.
Pode ser plantada como uma árvore de sombra.

V - VI

Origem: França

5 - 10 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Tamanho

Origem: França

VI - VIII

Albizia julibrissin ‘Ombrella’
Seleção da espécie-tipo Albizia julibrissin. Pode atingir
os 10m de altura apresentando ramos em forma
de leque, criando, assim, uma copa tipo “guardasol”.
Possui folhas caducas, alternadas, com cerca de
20 a 30cm de comprimento, de cor verde intenso e
ligeiramente matizadas de púrpura. Particularidade: as
folhas dobram durante a noite ou em períodos de seca.
As flores aparecem em julho/agosto, na extremidade
dos ramos, em pedúnculos longos, de cor rosa escuro
(bolas de 3cm de largura) e compostas, apenas, por
muitos estames finos e sedosos, de cor púrpura,
medindo até 4cm de comprimento.
Prefere um local ensolarado e protegido e um solo
bem drenado. Nos primeiros anos, após a cultura,
é aconselhável proteger os troncos com esteiras de
bambu ou sacos de serapilheira, e cobrir o perímetro
das raízes com folhas.
Espécie com charme exótico que pode ser utilizada
em pequenos jardins, em bosques com diversas
variedades, avenidas largas, praças e ruas. Resistente
ao clima marítimo.

7

ÁRVORES

25 - 30 m

Tamanho

ÁRVORES
4-8m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’
Semelhante à espécie-tipo, diferindo na folhagem:
inicialmente de coloração verde que, rapidamente,
se torna num vermelho-púrpura. Atinge o expoente
máximo de intensidade e brilho em pleno verão.
Distingue-se, também, na floração, cor-de-rosa claro
(quase branco) que faz aumentar o contraste com a
sombra das folhas.
Com aplicação em pequenos jardins, como exemplar
solitário, em bosques com diversas variedades,
avenidas largas, praças e ruas. Resistente ao clima
marítimo.

Origem: Japão

Alnus glutinosa
Árvore de copa irregular, com ramos abertos. Em
jovem apresenta uma forma piramidal, tornando-se
arredondada na fase adulta.
Folhas caducas, ovaladas, com 5 a 10 cm de
comprimento e de cor verde escura brilhante
(tonalidade mais clara na página inferior). A floração
ocorre entre fevereiro e março, sendo de coloração
amarelo carregado.
Árvore muito rústica e geralmente resistente a insetos
e fungos, mas sensível à poluição atmosférica.
Desenvolve-se facilmente em áreas húmidas e junto a
cursos de água, tendo um sistema radicular muito útil
na proteção dos solos contra a erosão e na melhoria
da sua fertilidade.
Pouco interessante para ambientes urbanos, como
arruamentos, mas ótima para arborizar parques ou
grandes jardins, em zonas de terrenos húmidos.

II - III

Origem: Europa, Noroeste Africano e Oeste Asiático

4-8m
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Preço

VI - VIII

12 - 20 m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Tamanho

Origem: EUA

IV

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

210€
270€
350€
455€

25/30 4xr
30/35 4xr

590€
765€

Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’
Árvore ou arbusto de pequeno porte, marcadamente
fastigiata.
As folhas caducas, ovais com cerca de 4-3cm de
comprimento, brotam com uma tonalidade vermelho
vivo, tornando-se verdes logo de seguida. No Outono,
passam a vermelho brilhante. Possui flores brancas
em forma de estrela, agrupadas em racimos curtos,
em meados de abril. O fruto é rosa-avermelhado,
violeta quando maduro.
Espécie adequada para pequenos jardins, para cultivo
em vaso e para a criação de bosques com diversas
variedades. É muito resistente à poluição urbana e ao
vento.

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

210€
270€
350€
455€

25/30 4xr
30/35 4xr

590€
765€

Amelanchier lamarckii
Tronco
Arbusto grande ou pequena árvore de porte ereto.
Possui folhas caducas, alternadas, de 3 a 8cm de
comprimento, de forma elíptica de cor verde-escuro,
apresentando uma tonalidade vermelho-alaranjada
no outono. As flores brancas, em forma de estrela,
agrupadas em cachos eretos e muito abundantes em
abril, são seguidas de um fruto (bagas redondas) de
cor azul escuro, comestível e saboroso.
Espécie muito rústica, resistente à poluição urbana e
ao vento, tolera a humidade e seca estival temporária.
Adequada a pequenos jardins, como exemplar
solitário, na criação de bosques com variedades
distintas e sebes naturais floridas.

IV

Origem: América do Norte

Amelanchier lamarckii
Multitronco

Amelanchier lamarckii
Arbusto
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço

Tamanho

350€
455€
590€
765€

400/450 4xr 990€
450/500 4xr 1290€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Preço

150/175 2xr
175/200 2xr

120€
155€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

210€
270€
350€

Betula pendula
Árvore de tamanho médio com copa colunar estreita e
fortes ramos eretos, espirais ou ondulados.
As folhas são caducas, alternas, simples e de forma
ovado-triangular, com bordo irregularmente serrilhado
e pecíolo bem desenvolvido. No outono, a coloração
torna-se amarela. Flores verde-amareladas, em
panículas até 5cm de comprimento, de março a abril.
Tolera todos os tipos de solos e suporta até solos
arenosos, pobres e muito secos. É uma espécie
extremamente rústica e resistente à poluição urbana.
Ideal para locais estreitos, pequenos jardins e grandes
jardins, avenidas, praças e ruas, bem como, na
construção de bosques de variedades distintas.
NOTA: Este artigo também está disponível na
conformação
“arbustiva”.

12 - 20 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

III - IV

Origem: Europa e Ásia Menor
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ÁRVORES

4-8m

Tamanho

ÁRVORES

Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
155€
210€
270€
350€

400/450 4xr 455€
450/500 4xr 590€
500/600 4xr 765€
600/700 4xr 990€
700/800 4xr 1290€

8 - 10 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

III - IV

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

III - IV

Origem: Himalaias

Betula utilis ‘Jacquemontii’
Tronco
Árvore ornamental de casca branca e brilhante, com
pequenas listras, muito resistente ao frio. Desenvolvese em climas de baixas temperaturas e regiões que
atingem os 4500 metros de altura. Quando cultivadas
num ambiente propício (solos arenosos e húmidos,
com silício, ácidos, permeáveis ou profundos), pode
crescer até 20 metros. Normalmente atinge os 8 a 10
metros.
Possui folhas verde-escuras, coriáceas, de borda
dentada, com até 12cm de largura, de tonalidade
amarela, no outono. As flores despontam na primavera
e têm a forma de amentilhos pêndulos, com 12-10cm
de comprimento, em tom amarelo-esverdeado.
O excesso de irrigação pode prejudicá-la e a exposição
direta ao sol, em climas quentes, deve ser evitada.
Não é suscetível a pragas. A poda é recomendada em
tempos de inatividade.
Adequada para pequenos ou grandes jardins e
parques, como exemplar solitário ou agrupado,
para avenidas, praças e ruas. Permite criar barreiras
corta-vento já que é bastante resistente até mesmo à
poluição urbana.

Betula utilis ‘Jacquemontii’
Arbusto

Betula utilis ‘Jacquemontii’
Multitronco
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
210€
270€
350€
455€

400/450 4xr 590€
450/500 4xr 765€
500/600 4xr 990€
600/700 4xr 1290€
700/800 4xr 1680€
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Árvore de folha caduca. As folhas alternas, simples e
de forma ovado-triangular com bordo irregularmente
serrilhado e pecíolo bem desenvolvido (com cerca de
2cm). Crescimento colunar com fortes ramos a crescer
junto ao tronco. Esta espécie prospera na maioria
dos solos e é totalmente resistente. É uma espécie
extremamente rústica e resistente à poluição urbana.
Ideal para locais estreitos, pequenos jardins e grandes
jardins, avenidas, praças e ruas, bem como, na
construção de bosques de variedades distintas.

Origem: Europa e Ásia Menor

8 - 10 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Betula pendula ‘Fastigiata’

Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
155€
210€
270€
350€

400/450 4xr 455€
450/500 4xr 590€
500/600 4xr 765€
600/700 4xr 990€
700/800 4xr 1290€

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

455€
590€
765€
990€
1290€

Tamanho

Preço

Carpinus betulus
Árvore com tronco geralmente retorcido e copa cónica
arredondada.
Folhas caducas, alternadas, com 5 a 10cm de
comprimento, ovadas e serradas, de cor verde que,
no outono, adquirem uma bonita coloração amarela.
Possui folhas marcescentes que permanecem na
árvore até ao final do inverno. Prefere solos com
alguma fertilidade, permeáveis e frescos.
Suporta bem a poda, sendo, também, utilizada na
topiária e em sebes altas com a ramificação desde
a base. É uma espécie rústica, com alto potencial de
germinação, resistente ao vento, tolerante ao calor e
muito resistente à poluição urbana.
Pode ser utlizado em parques ou grandes jardins, na
construção de bosques com variedades distintas, na
criação de sebes e corta-ventos.

IV - V

Origem: Europa, Cáucaso e Irão

12 - 20 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Tronco
Forma piramidal da espécie-tipo, de copa muito
compacta e graciosa. Cresce, naturalmente, com a
ramificação desde a base e ramos muito próximos do
tronco.
Folhas ovadas de cor verde brilhante com um
comprimento de 8 a 10cm. No outono adquirem uma
bonita coloração amarela.
Pouco exigente no que respeita ao tipo de solo e
muito resistente ao vento e a podas severas. Tolera,
também, o asfalto.
Espécie adequada para parques ou grandes e
pequenos jardins, como exemplar isolado, na criação
de bosques de variedades distintas, na criação de
sebes e corta-ventos.

IV - V

Origem: Europa, Cáucaso e Irão

Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Arbusto

175/200 2xr

85€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

120€
155€
210€
270€

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

11

ÁRVORES

12 - 20 m

Tamanho

ÁRVORES
+ 8 - 12 m

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Catalpa bungei
Catalpa bungei é uma forma anã da mais conhecida
Catalpa bignonioides. O resultado é uma pequena
árvore de folha caduca, de copa densa e arredondada,
com aparência em camadas, devido ao arranjo das
suas folhas grandes, de um verde claro, em forma
de coração, que proporcionam uma sombra muito
agradável.
Árvore interessante para plantar em pequenos
jardins, devido às suas pequenas dimensões. Aspeto
naturalmente formal, adiciona ao jardim, simetria e
formalidade com baixa manutenção.

N

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC) Origem: China

15 - 20 m

Celtis australis
Árvore bastante robusta e sustentável de origem
mediterrânica.
Possui um tronco grosso e direito, com uma casca lisa
de cor cinzenta ou esbranquiçada. A sua copa é ampla
e muito ramificada, com as ramificações primárias
eretas e ramagens um pouco pendentes (pubescentes
desde jovens).
As suas folhas são simples, alternadas, pinadas e
arredondadas, com um pecíolo longo. De tonalidade
verde mais clara na página inferior e margem finamente
serrada. O fruto é redondo e liso (do tamanho de uma
ervilha). Inicialmente de cor verde, passando a amarelo
ou vermelho e finalmente quase negro.
Na Península Ibérica é especialmente frequente no
Sul, sendo espontânea no centro e sul de Portugal.
É bastante resistente ao vento e à sequidão, e pouco
exigente quanto ao solo, suportando bem os calcários.
É uma árvore ornamental de grande beleza, ideal para
alinhamentos, parques ou grandes jardins, podendo
viver até 5 ou 6 séculos. Funciona bem como quebravento e é tolerante à poluição urbana e ao asfalto.

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Bacia do Mediterrâneo e Europa Central

8 - 10 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

12

III - IV

Origem: América do Norte

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

210€
270€
350€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€
770€

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
Árvore de pequeno porte, com copa larga e ramos
finos. Tem um crescimento mais rápido que o Cercis
siliquastrum.
As folhas são caducas, alternadas, de 7 a 12cm
de comprimento, largamente arredondadas e
pontiagudas, de cor vermelho-escuro na primavera
ficando mais ténue no verão. Flores papilionáceas de
cor rosa púrpura, agrupadas em racimos curtos, um
pouco menores em relação à Cercis siliquastrum.
Espécie adequada para pequenos jardins, para cultivo
em vaso, criação de bosques com variedades distintas
e criação de sebes naturais. Com aplicação, também,
em avenidas estreitas, praças e ruas. Tolera a poluição
urbana.

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Cercis siliquastrum
Árvore de médio porte com forma arredondada.
Folhas caducas, alternadas, arredondadas, com 7
a 12cm de comprimento, cordiformes de cor verdeclaro. Pequenas flores papilionáceas, de cor rosalilás agrupadas nos ramos do ano anterior. A floração
inicia-se em abril, antes das folhas. Após a floração
surgem vagens compridas de cor verde que se tornam
castanhas no amadurecimento.
Prefere terrenos calcários, mas tolera bem os terrenos
moderadamente ácidos. Suporta longos períodos de
seca e calor. São sensíveis à geada numa fase jovem,
tornando-se mais rústicas com a idade. Raramente
são atacadas por pragas.
Espécie adequada para pequenos jardins, para cultivo
em vaso, na criação de bosques de variedades
distintas e sebes naturais. Utilizadas, igualmente, em
avenidas estreitas, praças e ruas. Tolera a poluição
urbana.

III - IV

Origem: Ásia Menor

4-8m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’
Árvore de pequeno porte, com copa cónica, enquanto
jovem, e posteriormente arredondada com ramos
laterais extensos, por vezes, ligeiramente pêndulos e
pouco espinhosos.
Folhas caducas, alternadas, amplamente ovoides,
com 3 a 5 lóbulos, de cor verde intensa. Flores
brilhantes em tom vermelho-carmesim dispostas em
corimbos grandes e densos durante a primavera.
Frutos pequenos e vermelhos pouco abundantes.
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo, tolera
bem a poluição urbana e o asfalto. Adequada para
parques ou grandes jardins, avenidas estreitas, praças
e ruas e como exemplar isolado.

IV - VI

Origem: Inglaterra

+ 8 - 12 m
Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC) Origem: China

Crataegus x lavallei ‘Carrierei’
Árvore de pequeno porte com copa arredondada e
ramos espinhosos.
Folhas caducas, elípticas, alternadas, alongadas, com
5 a 15cm de comprimento, coriáceas, de cor verde
brilhante, adquirindo as tonalidades amarelo e laranja
no outono. Flores brancas na primavera, seguidas
de grandes e numerosos frutos alaranjados, que
permanecem na árvore até ao inverno.
Prefere terrenos argilosos, pesados e calcários. Muito
resistente à seca, ao vento, à poluição urbana e
tolerante ao asfalto.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins,
avenidas estreitas, praças e ruas.

N
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ÁRVORES

8 - 10 m

Tamanho

ÁRVORES
+ 20 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

IV - VI

Fagus sylvatica
Árvore majestosa e imponente de folha caduca com
tronco liso de cor acinzentada.
Folhas elípticas que apresentam margens onduladas.
Quando surgem, apresentam uma cor verde clara e
aspeto sedoso; mais tarde adquirem tonalidades
outonais muito interessantes que vão desde os tons
amarelo, ao vermelho escuro e ao laranja. As folhas
são marcescentes, permanecendo nos ramos durante
o inverno (depois de secas). Por este motivo, é uma
espécie muito utilizada em sebes altas. As flores são
pouco interessantes e surgem apenas em plantas
adultas com «20-15 anos», a que se segue frutos
semelhantes a nozes.
Pouco exigente quanto ao solo, no entanto, prefere
solos profundos, pouco compactos, frescos e férteis.
Atinge todo o seu esplendor em climas com verões
frescos e húmidos e invernos frios.
É uma espécie fantástica para parques e grandes
jardins, frequentemente usada em grupo, e para
arborizar arruamentos ou praças. Pode ser usada
isoladamente ou em sebes altas.

Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’
Árvore de porte ereto e copa largamente piramidal
enquanto jovem. Posteriormente, os ramos vão-se
alongando em forma de leque, formando uma copa
oval larga e muito densa, ramificada desde a base.
Folhas profundamente recortadas com 12-8cm de
comprimento e 5-4cm de largura, de cor verde-escuro
na página superior e mais clara na inferior; no outono
adquirem cor amarela. Mesmas exigências do Fagus
sylvatica.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins,
avenidas largas, praças ou ruas, e na criação de
bosques com variedades distintas.

IV - VI

Origem: Europa Central e Cáucaso

+ 20 m

14

Preço

Origem: Europa Central e Cáucaso

10 - 12 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Europa

IV - VI

Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’
Árvore imponente e majestosa que, caso disponha de
bastante espaço, pode crescer tanto em largura como
em altura. Espécie perfeita para parques ou grandes
propriedades. Possui um tronco direito com casca lisa
e acinzentada,
Na primavera, a folhagem emerge num atraente
vermelho vivo, perfeito para contrastar com o verde da
restante paisagem. No verão, com o passar dos dias,
as folhas suaves e brilhantes desvanecem, tornandose verde-púrpura. No outono atingem uma coloração
vermelho-acastanhada.
Esta espécie prefere solos húmidos, mas bem
drenados. Pode mostrar sinais de stress com seca
prolongada.
Ideal para parques e grandes jardins, avenidas largas,
praças e ruas. Para apontamentos como exemplar
solitário ou na criação de sebes e corta-ventos.

15 - 25 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

210€
270€
350€

400/450 4xr
450/500 4xr

455€
590€

Fagus sylvatica ‘Pendula’
Árvore que se distingue da espécie-tipo pelos seus
numerosos ramos, nitidamente, pendentes. Com
tronco direito, casca lisa acinzentada e folhagem densa,
cujos ramos principais se estendem horizontalmente
enquanto que os secundários pendem, quase tocando
o chão.
O resultado é uma árvore muito atraente e
impressionante, mesmo no inverno, quando se
encontra desprovida de folhas.
Caraterísticas das folhas, flores e fruto e exigências de
cultivo conforme o Fagus sylvatica.
Aplicável em parques e grandes jardins e como
exemplar solitário.

IV - VI

Origem: Europa

15 - 25 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

210€
270€
350€
455€

25/30 4xr
30/35 4xr

590€
770€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’
Espécie de características similares à Fagus sylvatica
‘Pendula’, com ramos, nitidamente, pendentes,
distinguindo-se, desta, pela coloração púrpura das
suas folhas.
Com tronco direito, casca lisa acinzentada e
folhagem densa, cujos ramos principais se estendem
horizontalmente enquanto que os secundários
pendem, quase tocando o chão.
Aplicável em parques ou jardins grandes e/ou como
exemplar isolado.

IV - VI

Origem: Europa

15 - 20 m

Fraxinus angustifolia
Árvore de copa predominantemente ovalada, com
numerosos ramos.
As folhas caducas variam muito entre as plantas
jovens e as adultas, e são compostas. Apresentam
entre 3 e 13 folíolos estreitamente lanceolados. As
suas margens são serrilhadas, geralmente com tantos
dentes quantas nervuras secundárias. As flores
são nuas, não possuindo pétalas nem sépalas, e
apresentam-se em ramalhetes opostos. Os frutos são
sâmaras de cor amarela. A sua forma alada facilita a
disseminação da planta.
É indiferente ao Ph, mas necessita de um solo fresco
e com alguma humidade. Espécie muito resistente ao
frio e ventos, tolerando bem a poluição atmosférica.
No entanto, é afetada pelo ar costeiro.
Árvore de utilização muito comum em parques e
jardins.

III - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Sudoeste Europeu e África Setentrional
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ÁRVORES

Tamanho

ÁRVORES
12 - 20 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

455€
590€
765€
990€
1290€

Tamanho

Preço

Origem: China

+ 8 - 12 m

175/200 2xr

120€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

155€
210€
270€
350€

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Ginkgo biloba ‘Blagon’
Árvore de porte médio com forma piramidal/colunar.
Por essa razão, é uma planta de eleição para
arruamentos estreitos.
Tronco com casca de cor cinza acastanhado, fissurado
nos exemplares adultos. De folhagem de cor verde,
atinge o seu máximo esplendor no período do outono,
quando adquire uma tonalidade dourada. Tem a forma
de ventoinha, com 3 a 5 elementos, atingindo os 10
cm de comprimento.
Tolera a maior parte dos tipos de solos, mas é naqueles
com boa drenagem que melhor prospera. Planta
rústica e resistente, adapta-se bem às condições
urbanas. Não é vulnerável ao vento.
Por via das suas dimensões moderadas e porte
piramidal, é uma planta passível de utilização em
jardins, em alinhamento (ruas, por exemplo) e em
recipientes de grande dimensão.

IV - V

Origem: França

3-5m

16

Conífera dioica de folha caduca, com uma copa
cónica em exemplares jovens e que gradualmente se
vai tornando mais irregular, contudo, estreita.
Tronco de cor cinza, fissurado nos exemplares adultos.
Folhas muito originais e decorativas em forma de
leque, de cor verde claro na primavera e ligeiramente
mais escuras no verão. No outono adquirem uma
fantástica coloração amarela «gema de ovo». Quando
as folhas caem, no outono, formam um extraordinário
manto dourado à volta da árvore.
Espécie muito rústica, cresce bem em todo tipo de
solos, no entanto, desenvolve-se de forma mais
exuberante e mais regularmente em solos profundos,
ácidos a alcalinos. Tolerante à poluição urbana, ao
asfalto e a solos calcários.
Planta adequada para parques ou grandes jardins,
avenidas largas, praças ou ruas, na criação de bosques
de espécies distintas ou como exemplar solitário.

IV

400/450 4xr 455€
450/500 4xr 590€
500/600 4xr 765€
600/700 4xr 990€
700/800 4xr 1290€

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Ginkgo biloba

Origem: Holanda

IV

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

210€
270€
350€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€
770€

Ginkgo biloba ‘Globosa’
Enxertada no tronco de uma Ginkgo biloba, é a
variedade adequada para áreas pequenas, sendo de
copa arredondada.
Apresenta uma folhagem verde que, no outono,
adquire uma tonalidade amarelo intenso. Quando as
folhas caem formam um extraordinário manto dourado
à volta da árvore.
Tolera a maior parte dos tipos de solos, mas é naqueles
com boa drenagem que melhor prospera. Uma
vez que a planta espécie teve um período evolutivo
muito longo, é particularmente resistente a doenças,
poluição, fungos e bactérias.
Sendo uma variedade de pequena dimensão, é uma
planta adequada para uma ampla utilização, desde
pequenos jardins até praças e parques.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

220€
285€
370€
480€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

625€
815€
1060€
1380€
1795€

Espécie com estrutura colunar a oval, com um tronco
principal reto e ramificações abertas e espontâneas.
De crescimento lento, especialmente quando
jovem, poderá atingir uma altura de 12 - 10 m e um
espaçamento horizontal a rondar os 5m. Requer um
local com muita luz.
As folhas são em forma de leque que crescem em
feixes de 5 - 3 juntas e têm um pequeno corte no
topo. No outono as folhas tornam-se amarelas
douradas sendo esta uma das características de valor
ornamental desta espécie.
‹Tremonia› é a variedade masculina e a mais adequada
como árvore de rua, devido à sua falta de frutos. A
sua copa colunar e estreita também se adequa a
pequenos jardins, praças e parques.

Tamanho

Preço

Gleditsia triacanthus ‘Inermis’

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

IV - V

Origem: Alemanha

15 - 20 m

Uma árvore de crescimento médio com uma altura
de 20 - 15 m e até 10m de largura. Tem a mesma
estrutura que a Gleditsia triacanthos, mas distinguese principalmente pela falta de espinhos. Assim,
esta variedade é preferível se a intenção for plantar
em ruas e avenidas. Possui uma casca cinza com
fissuras superficiais. Os ramos e as folhas novas são
castanho-avermelhados. A folha composta tem cerca
de 20 cm de comprimento e desdobra-se mais tarde.
No verão as folhas são verdes claras e no outono
as folhas são de um lindo amarelo dourado. Após a
floração, aparecem as leguminosas verde-amareladas
marcantes, com cerca de 45 cm de comprimento,
tornam-se castanho-avermelhadas ao longo do
tempo.
Cresce facilmente em solo seco a húmido, com um
valor de pH neutro a ácido e prefere um ambiente
ensolarado.

V

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC) Origem: América do Norte

8 - 12 m
Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC) Origem: América

Gleditsia triacanthus ‘Sunburst’
‘Sunburst’ é uma variedade de Gleditsia triacanthos
sem espinhos, de porte médio. É distinta da espécie
pela sua folhagem amarela dourada na primavera, que
evolui para um verde limão brilhante, no verão.
Floresce em pequenos cachos com flores amareloesbranquiçado, no fim da primavera, inicio de verão.
De porte mais pequeno que a espécie, é uma opção
interessante para ambiente urbano, resistente à
poluição. Muito ornamental, esta espécie confere
versatilidade a qualquer espaço.

V - VI
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ÁRVORES

10 - 12 m

Ginkgo biloba ‘Tremonia’

Tamanho

ÁRVORES
8 - 12 m

Koelreuteria paniculata

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Espécie de médio porte, admirada pela sua copa
larga, folhagem delicada e floração exuberante.
As folhas de verde intenso no verão e amarelo ou
laranja no outono, apresentam comprimento até 40cm,
são compostas, com folíolos elípticos e de margens
serrilhadas. A floração ocorre no verão, despontando
longas inflorescências do tipo panícula, carregadas
de pequenas flores amarelas. Os frutos que lhes
sucedem, são cápsulas verdes que gradualmente
adquirem uma cor rosada quando amadurecem.
Além do seu interesse decorativo e ornamental é uma
planta de crescimento rápido, tolera a poluição urbana
e não apresenta um sistema radicular agressivo,
tornando-a uma opção interessante para o contexto
urbano.

Tamanho

Preço

Laburnum x watereri ‘Vossii’

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

VI - VII

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: China e Coreia

4-8m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

IV - VI

Origem: Países Baixos

+ 20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Árvore de pequeno porte, com uma copa pitoresca,
irregular e ereta.
Folhas caducas, alternadas, com 10cm de
comprimento, compostas por 3 folíolos ovados de 3 a
8cm de comprimento, de cor verde-escuro. Floração
perfumada e exuberante em maio/junho de cor
amarelo-dourada, agrupada em racimos que podem
atingir os 50cm. São seguidas de frutos com 4 a 8cm,
semelhantes a vagens de cor verde.
Pouco exigente quanto ao tipo de terreno e tolerante
à poluição urbana.
Espécie adequada para pequenos jardins, avenidas
estreitas, praças ou ruas, para reforço de escarpas
e terrenos inclinados, criação de bosques com
variedades distintas ou até mesmo da mesma
variedade e criação de sebes naturais.

Origem: Sul dos EUA, México e América Central

Liquidambar styraciflua
Tronco
Uma das mais elegantes árvores de folha caduca,
com tronco principal retilíneo e ramos bem espaçados
e estendidos, formando uma copa piramidal muito
regular, que com a idade adquire um perfil mais
arredondado.
Apresenta um ritidoma profundamente fissurado de
cor acinzentada. Folhas na extremidade de longos
pecíolos, com 5 lóbulos e margens ligeiramente
serradas, de cor verde brilhante na primavera e
verão. No outono adquirem uma das colorações mais
interessantes que existem na natureza: com variações
do amarelo-dourado, ao laranja, ao vermelho intenso
e ao violeta. As flores surgem ao mesmo tempo das
folhas e não têm relevância ornamental. Frutos com
cápsulas esféricas de 4-2cm que transitam de verde
a castanhos.
Prefere solos profundos e húmidos, tolera a poluição
urbana e o asfalto.
Planta adequada para parques e grandes jardins,
na criação de bosques de variedades distintas
e arborização de avenidas largas, praças e ruas.
Também se destaca como exemplar isolado.

Liquidambar styraciflua
Arbusto
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

175/200 2xr

120€

175/200 2xr

85€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

155€
210€
270€
350€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

120€
155€
210€
270€

400/450 4xr 455€
450/500 4xr 590€
500/600 4xr 765€
600/700 4xr 990€
700/800 4xr 1290€

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Liquidambar styraciflua
Espaldar
Tamanho

Preço

Espaldar (Formado
desde o solo)

120/200

300€

Espaldar 150X150

Arbusto elegante, que se apresenta ramificado desde
a base, ficando totalmente coberto de folhas, ou com
um pequeno fuste, elevando assim um pouco a copa.
Formado em espaldar, permite conter mais facilmente
o seu porte, ficando este em forma de paralelepípedo.

(fuste limpo a
200/220cm)

16/18
18/20
20/25

300€
400€
500€

Espaldar 150X200
(fuste limpo a
240/260cm)

16/18
18/20
20/25

400€
500€
600€

Liquidambar styraciflua
Telhado
Tamanho

Preço

Telhado 150X150
(fuste limpo a
200/220cm)

16/18
18/20
20/25

300€
400€
500€

Liquidambar styraciflua Telhado, apresentando um
fuste de aproximadamente 2m de altura.
Com um crescimento da copa horizontal quase sem
necessidade de poda ou condução. Em termos
de altura mantém um porte reduzido, sendo que,
em largura, pode gerar uma copa ampla capaz de
proporcionar bastante sombra.

Telhado 200X200
(fuste limpo a
240/260cm)

16/18
18/20
20/25

400€
500€
600€
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ÁRVORES

Liquidambar styraciflua
Multitronco

ÁRVORES

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Liquidambar styraciflua ‘Globosa’
Árvore de pequeno porte, que forma naturalmente uma
copa arredondada e compacta sem recurso a poda.
Folhas caducas, opostas com 5 lóbulos profundos, de
cor verde escuro, mais pequenas do que a espécietipo. Cor outonal com variações do laranja ao laranjaavermelhado e posteriormente púrpura, persistindo
bastante tempo na árvore.
Prefere solos profundos e húmidos. Tolera a poluição
urbana e o asfalto.
Planta adequada para cultivo em vaso, pequenos
jardins e na arborização de avenidas estreitas, praças
e ruas.

2-3m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: EUA

Liquidambar styraciflua ‘Paarl’
Semelhante ao Liquidambar styraciflua, porém, com
uma copa mais colunar e piramidal.
Folhagem de cor verde-escuro brilhante no verão,
que adquire diversas tonalidades quando no outono,
à semelhança da espécie-tipo. Os solos têm que ser
ricos e nutritivos, permeáveis, ácidos a neutros. Não
tolera solos calcários.
Planta adequada para alinhamentos em ruas largas
ou estreitas, praças, parques, cemitérios e grandes
jardins.

12 - 20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Alemanha

12 - 20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

20

Origem: EUA

Liquidambar styraciflua
‘Slender Silhouette’
Tronco
Árvore de porte fastigiata com ramos eretos que
formam uma copa colunar e compacta.
A folhagem de verão é de um adorável verde brilhante
que, durante o outono, varia do laranja, vermelho
ao violeta. Solos adequados: ricos e nutritivos,
permeáveis, ácidos a neutros. Não tolera solos
calcários.
Devido ao seu porte fino e colunar é ideal para pequenos
jardins, locais estreitos ou para apontamentos. Nos
primeiros anos, é recomendável a proteção da árvore
nos invernos rigorosos.

ÁRVORES

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’
Arbusto
Tamanho

Preço

175/200 2xr

120€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

155€
210€
270€
350€

400/450 4xr 455€
450/500 4xr 590€
500/600 4xr 765€
600/700 4xr 990€
700/800 4xr 1290€
800/900 4xr 1670€

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Espécie de porte ereto e piramidal, produzida para
evidenciar os tons intensos de vermelho, laranja e
amarelo no outono.
Tem um crescimento bastante rápido. Interessante por
demonstrar resistência em climas onde o frio é mais
intenso e a chuva mais abundante. Folhas caducas,
com 5 lóbulos de cor verde escura, profundamente
cortados. No outono, varia do laranja com
nuances avermelhadas ao vermelho escuro. Solos
recomendáveis: ricos e nutritivos, permeáveis, ácidos
a neutros. Não tolera solos calcários. Tolera o asfalto
e a poluição urbana.
Planta adequada para parques ou grandes jardins,
avenidas largas, praças, ruas e criação de bosques de
variedades distintas.

Tamanho

Preço

Liriodendron tulipifera

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

12 - 20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Inglaterra

+ 25 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Árvore de grande porte com tronco reto e ritidoma
liso e acinzentado. Possui uma copa oval com uma
silhueta majestosa.
Folhas caducas, alternadas, com um formato muito
particular, de cor verde, muito brilhante na página
superior e mais pálido na inferior. No outono, adquirem
uma fantástica coloração amarelo dourado e laranja.
Possui uma floração abundante muito interessante,
que surge de maio a julho, com flores perfumadas,
semelhantes a tulipas, de cor verde pálido com a base
laranja.
Prefere terrenos profundos, férteis, frescos e bem
drenados. Suporta bem a poluição urbana e o asfalto,
mas sofre com a seca prolongada. Para florescer bem
necessita de sol e luz.
Pode ser utilizado em grandes jardins, isolado ou em
grupo nos parques ou para arborizar avenidas largas,
praças e ruas.

V - VII

Origem: América do Norte
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ÁRVORES
3-6m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Malus nicoline
Híbrido da espécie floribunda, que se caracteriza
como planta ornamental. Arbusto ou árvore pequena
de copa larga.
Possui folhas ovoides (9-6cm), suavemente
serrilhadas nas bordas, ligeiramente fragrantes,
de cor púrpura, quando jovens, que no verão se
tornam verde brilhantes, passando a acobreadas no
outono. A floração (abundante) desponta nos ramos
secundários, em abril, de cor vermelho-vivo. Seguemse frutos globosos (vermelho-escuros) de 1cm, que
permanecem na árvore durante bastante tempo.
Espécie bastante rústica, prefere solos neutros, férteis
e moderadamente húmidos.
Utilizado como exemplar solitário ou agrupado.

Origem: Europa, Ásia Ocidental

Malus perpetu ‘Evereste’
Arbusto ou pequena árvore encantadora, de copa
piramidal.
As de folhas são caducas, alternadas, ovoides, com
8cm de comprimento e 5cm de largura, mais ou menos
lobadas. De cor verde escuro acetinado (e pecíolo
vermelho) que se prolonga até ao outono, altura em
que se cobrem de tons laranjas e amarelos. Flores
brancas singelas (5cm de diâmetro), delicadamente
perfumadas, despontam (a partir de gemas vermelhas)
no final da primavera, quando a folhagem se
desenvolve.
Os frutos produzidos são esferas (2,5cm) achatadas,
irregulares, desprovidas de cálice, de coloração
laranja-avermelhada, que persistem até ao inverno.
Facilmente produzido em solos moderadamente
férteis e bem drenados (ácidos, alcalinos e neutros).
Quando estabelecido, torna-se bastante resistente à
seca. Também o é relativamente a doenças e poluição.
Perfeito como exemplar solitário e ideal para pequenos
jardins e jardins urbanos.

IV - V

Origem: França

8 - 12 m
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Preço

IV - V

4-8m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

IV - V

Origem: China e Índia

Melia azedarach
Árvore de folha caduca, muito atraente devido à sua
magnífica folhagem, floração exuberante e frutificação
duradoura.
Folhas lanceoladas, com 5-3 cm, de cor verde
brilhante, que no outono se transformam em amarelo
dourado. Flores violetas em forma de estrela, muito
perfumadas, de maio a junho. Não tem requisitos
específicos no que respeita aos solos desde que
sejam bem drenados. Tolera climas marítimos.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins,
na criação de bosques de diversas espécies, avenidas
largas, praças e ruas.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Pequena árvore ornamental com ramos bastante
pêndulos, que curvam, inicialmente, na vertical,
aumentando sob a forma de “guarda-sol”, cuja copa
pode atingir cerca de 4 m de largura.
Folhas de 5 a 15cm de comprimento, ovoides,
coriáceas, de cor verde brilhante, adquirindo as
tonalidades amarela e laranja no outono. Flores
brancas na primavera, seguidas de frutos grandes
(semelhantes a framboesas), comestíveis, de cor
branca que, com a maturação, se tornam rosa e
vermelhos, permanecendo na árvore até ao inverno.
Árvore pouco exigente quanto aos solos: prefere
terrenos argilosos, calcários, profundos e bem
drenados. Muito resistente à seca, à poluição urbana,
aos climas marítimos e ao vento. Adequada para
pequenos jardins e como exemplar solitário.

Tamanho

Preço

Nyssa sylvatica

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Árvore de médio porte, com copa ovalada e irregular
cuja largura, em idade adulta, ultrapassa a altura da
planta. A copa é suportada por ramos abundantes que
brotam do tronco relativamente pequeno.
Folhas de 10 a 19cm de comprimento, ovaladas, de
cor verde brilhante. A ponta é em bico e os rebordos
são serrilhados. As flores medem entre 5 a 6 cm,
sendo de cor verde. É uma variedade modificada para
não gerar frutos.
Árvore que prefere solos leves e bem drenados,
preferentemente de tipo calcário. Tolera bem os solos
secos e pouco férteis. Tem uma resistência moderada
ao vento. Pelo conjunto das suas características, é
frequentemente utilizada em parques, praças e jardins.

Origem: Ásia

Morus alba ‘Pendula’

V - VI

Origem: Itália

12 - 20 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

4/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

V - VI

4-8m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

Origem: América do Norte

Árvore com copa estreita e cónica ou - raramente arredondada e achatada, muito ramificada.
Composta por folhas caducas, alternadas, ovoides,
com 5 a 13cm de comprimento, de um verde pálido.
Interessante pela sua magnífica coloração outonal que
varia do amarelo, ao vermelho e laranja. Flores pouco
vistosas em abril, seguidas de frutos negros.
Prefere solos profundos, frescos a húmidos, nutritivos
e ácidos. Árvore rústica, resistente às geadas tardias.
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas,
praças ou ruas e como exemplar solitário.

IV
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8 - 10 m

Morus alba ‘Fruitless’

Tamanho

ÁRVORES

Tamanho

Preço

Alt. Tronco 60/80
20/25
25/30

90€
120€

Alt. Tronco 80/100
18/20
20/25
25/30

110€
130€
160€

Alt. Tronco100/120
16/18
18/20
20/25
25/30

140€
160€
180€
200€

Alt. Tronco180/200
14/16
16/18
18/20
20/25

6-8m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

140€
170€
220€
270€

Árvore tradicional mediterrânica, profundamente
ligada aos costumes mediterrâneos, desde o seu
cultivo, até aos vários significados e culturas.
Os ramos de oliveira simbolizam a Paz. Na
antiguidade, era associada aos jogos olímpicos, em
que os vencedores eram coroados com ramos de
oliveira. O azeite, produzido através desta planta, era
frequentemente utilizado em cerimónias religiosas.
Árvore de médio porte que pode atingir uma altura de
15m, contudo é mais comum vê-la com 8-6m.
Apresenta uma copa ampla e um tronco grosso, com
ritidoma cinzento. Ramos cinzentos, cobertos por
“escamas” de pequenas dimensões.
As folhas simples, lanceoladas a obovadas, com 2
a 8cm de comprimento, de cor verde-acinzentada
(escura) e glabras na página superior, e de cor cinzaesbranquiçada na página inferior. A floração ocorre
entre abril e maio, com flores brancas, reunidas em
panículas. A maturação do fruto (azeitonas) ocorre em
outubro: drupas de cor preta ou castanho-púrpura.
Fruto esse, muito apreciado para consumo, ou na
produção de um dos principais elementos da ‘Dieta
Mediterrânica’: o azeite.
Espécie muito resistente, sendo na Europa uma das
árvores com maior longevidade, podendo ultrapassar
os 1500 anos de idade. É possível encontrar
exemplares das mais variadas formas.
Não tem requisitos especiais quanto ao solo, pois
desenvolve-se em solos secos e pobres, mas um
solo profundo e bem drenado permite-lhe melhor
desempenho. Resistente ao vento e aos climas
marítimos.
Adequada ao cultivo em vaso, pequenos e grandes
jardins ou em parques. Evidencia-se bastante
enquanto exemplar isolado, mais ainda, quando
aplicada a técnica de poda Bonsai.

IV - V

Origem: Bacia do Mediterrâneo

Olea europaea
Copa Livre
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Olea europaea

Olea europaea
Pom-Pom
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300

170€
200€
250€
300€
350€
400€
450€
500€
550€
600€
750€
900€
1150€
1500€
2000€
2600€
3300€
4100€
5000€
6000€
7500€

18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300

170€
200€
250€
300€
350€
400€
450€
500€
550€
600€
750€
900€
1150€
1500€
2000€
2600€
3300€
4100€
5000€
6000€
7500€
9500€

Olea europaea
Exemplares e Bonsais

8 - 12 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300

200€
250€
300€
350€
400€
450€
500€
550€
600€
750€
900€
1150€
1500€
2000€
2600€
3300€
4100€
5000€
6000€
7500€
9500€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
30/35 4xr
30/35 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€
765€
990€
1290€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

III - IV

Origem: Médio Oriente e Cáucaso

6 - 10 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Inglaterra

Tamanho

Preço

Sob Consulta

Parrotia persica
Árvore pequena, com os ramos principais elevados,
enquanto os laterias se espalham amplamente,
formando uma copa larga.
O tronco e os ramos mais velhos possuem uma casca
suave acinzentada que descasca formando nuances
que lhe conferem uma textura e aspeto extraordinários.
As folhas são caducas, alternadas, obovoides,
coriáceas, com cerca de 10cm de comprimento e 6cm
de largura, de cor verde-escuro na página superior
e verde-claro na inferior. A folhagem torna-se muito
decorativa no outono, altura em que adquirem uma
coloração amarela, passando pelos laranjas e os
vermelhos, terminando numa coloração púrpura.
As flores aparecem em março - antes das folhas
- agrupadas em pequenos cachos, com estames
vermelhos luminosos, provenientes de brácteas em
forma de estrela.
Adaptável a qualquer tipo de solo, desde que não
sejam móveis ou pobres. Prefere solos argilosos,
profundos, húmidos e ácidos.
Adequada a jardins ou parques, avenidas largas,
praças e ruas, bem como, na criação de bosques de
espécies distintas e corta-ventos.

Parrotia persica ‘Vanessa’
Tronco
Semelhante à espécie-tipo, diferindo, no entanto, no
seu tronco mais direito e copa um pouco mais ovalada
– menos atrativa e pitoresca.
Folhas alternadas, obovoides a elípticas (de 6 a 10cm
de comprimento) com ápices arredondados e margens
irregularmente onduladas. Quando brotam têm uma
coloração verde e vermelha, enquanto que no outono
experienciam várias colorações, desde o bronze, ao
vermelho carmim e laranja, terminando num amarelo
dourado brilhante. As flores vermelhas despontam em
fevereiro e março e são pequenas, semelhantes às
flores do Hamamelis, mas sem perfume.
Pouco exigente quanto ao solo, preferindo solos
profundos, argilosos, frescos a húmidos e neutros ou
ligeiramente alcalinos.
Ideal para jardins e parques ou avenidas estreitas,
praças e ruas.

II - III
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Olea europaea
Bola

ÁRVORES

Parrotia persica ‘Vanessa’
Arbusto
Tamanho

+ 25 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

150/175 2xr
175/200 2xr

85€
120€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

155€
210€
270€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

IV - V

Origem: Inglaterra

8 - 12 m
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Preço

Origem: França

IV - V

Platanus x acerifolia
Árvore majestosa com tronco alto e imponente, de
copa larga e globosa formada por ramos robustos.
Tronco com casca castanho-acinzentada que se
esfolia deixando descobertas zonas brancas ou
creme, muito decorativas.
Folhas semelhantes às do Acer palmatum, caducas,
alternadas, coriáceas, de cor verde, com 5-3 lóbulos
largamente triangulares, de 22-20cm de largura,
cuja face superior se torna glabra durante o verão.
A cor outonal é um amarelo-esverdeado. As flores
aparecem ao mesmo tempo que as folhas, em cachos
verdes amarelados, agrupados em inflorescências
pendentes, pouco atraentes. Os frutos são redondos
de cor verdes, passando a castanho-avermelhado
após amadurecerem. Permanecem na planta por
muito tempo, pendurados em longos pedúnculos.
Espécie que se adapta bem, mas que prefere solos
profundos, bastante húmidos, argilosos e alcalinos.
Tolera a poluição urbana, os climas marítimos e o
asfalto. Resistente ao vento.
Adequada para parques e grandes jardins, avenidas,
praças ou ruas, na criação de bosques com espécies
distintas e como corta-ventos.

Prunus avium ‘Plena’
Pequena árvore, com ramos castanho-avermelhados,
muito eretos e regulares e bastante ramificados,
formando, assim, uma copa arredondada e densa.
As folhas são caducas, alternadas, oblongas,
acuminadas, com as bordas dentadas e irregulares,
com cerca de 15cm de comprimento, de cor verde
escura. No outono, varia do castanho-alaranjado
ao vermelho-escarlate. A floração é extremamente
atraente, no final de abril a maio, conferindo à planta
milhares de flores brancas dobradas, com cerca de 2
a 3cm de diâmetro, agrupadas em racimos.
Prefere áreas com sol pleno, solos frescos, profundos,
ricos, alcalinos e argilosos. É uma planta resistente à
geada e à poluição urbana, exige muita luz e adora o
calor.
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas,
praças e ruas e na criação de corta-ventos.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

III - IV

Árvore pequena com copa arredondada e compacta.
Folhas caducas, ovais, com cerca de 5cm de
comprimento, de cor vermelho-rubi aquando
o seu aparecimento, mais tarde adquirindo um
vermelho-púrpura que se manterá mesmo no verão.
Flores simples, de um rosa claro luminoso, muito
abundantes. Com a rebentação das primeiras folhas,
preenchem completamente a copa que se transforma
numa espetacular “nuvem” cor de rosa. Os frutos
são ameixas vermelhas que surgem entre agostosetembro.
Prefere solos frescos e permeáveis. Qualquer poda
para controlar o seu crescimento ou para moldar
a árvore deve ser realizada imediatamente após a
floração. Tolera o vento e a poluição urbana.
Árvore adequada para o cultivo em vaso e em
pequenos jardins, na criação de bosques com várias
plantas da mesma variedade ou de variedades
distintas, na criação de sebes naturais e de cortaventos. Adequada também para avenidas estreitas,
praças e ruas.

Prunus serrulata ‘Kanzan’
Árvore de pequeno porte com copa ereta, nos
primeiros anos, que depois se vai tornando mais
alargada.
Folhas caducas, alternadas, com 8 a 12cm de
comprimento, de cor bronze quando surgem
passando, depois, a verde brilhante. No outono,
adquirem o tom amarelo-alaranjado. A floração,
extremamente abundante, ocorre em abril/maio, com
flores de um rosa intenso, muito dobradas, com cerca
de 6cm de diâmetro e em grupos de 2 a 5.
Tolera bem quase todo o tipo de terrenos, desde
que possuam boa drenagem. Prefere solos húmidos,
profundos, nutritivos e levemente alcalinos. Resistente
à geada e tolerante à poluição urbana e ao asfalto.
Muito utilizado no cultivo em vaso, pequenos jardins,
na criação de bosques com variedades distintas ou da
mesma variedade. Ideal, também, na criação de sebes
naturais e floridas ou na arborização de avenidas
estreitas, praças ou ruas.

IV - V

Origem: China

4-8m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

Prunus cerasifera ‘Pissardii Nigra’

Origem: Balcãs e Ásia Menor

7 - 10 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

Origem: Japão

Prunus x yedoensis
Árvore de folha caduca, cujos galhos arqueados
ostentam folhas alternadas, elípticas, com 6 a 12cm de
comprimento, de cor verde brilhante, que, no outono,
vão variando do amarelo ao amarelo-alaranjado. A sua
floração ocorre em março e abril, com flores em tom
rosa, enquanto botão que se vão tornando brancas,
simples, agrupadas, com 3 a 4cm de diâmetro.
Prefere solos bem drenados, profundos, arenosos,
argilosos e alcalinos. Espécie resistente à poluição
urbana.
Adequado para o cultivo em vaso, para pequenos
jardins, na criação de bosques e sebes naturais e
floridas.

III - IV
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ÁRVORES

4-8m

Tamanho

ÁRVORES
8 - 12 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

4/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
Árvore de médio porte que possui uma copa esbelta
e cónica.
Folhas caducas, alternadas, ovadas, até 10cm de
comprimento, bastante coriáceas, de cor verde
brilhante. Surgem logo no início da primavera e caiem
no final do outono; adquirem a coloração outonal
tardiamente, mas é duradoura e muito interessante,
com tons amarelo intenso, laranja e vermelho. Flores
brancas, simples, medindo até 2cm de diâmetro,
formando muitas umbelas. Surgem em abril. Os frutos
são pouco abundantes e assemelham-se a pequenas
peras.
Prefere solos frescos, neutros ou ligeiramente
calcários, mas também tolera solos pobres. Muito
resistente à poluição urbana e ao vento, imune à
maioria das doenças ou pragas e tolerante ao asfalto.
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas,
praças ou ruas e na criação de bosques de diversas
variedades.

IV

IV - V

Quercus coccinea
Árvore grande com uma copa, inicialmente, piramidal
e depois mais arredondada, com ramos soltos,
geralmente horizontais.
Os ramos jovens são glabros e de cor castanho
amarelado. As folhas caducas, alternadas, elípticas,
com 8 a 15cm de comprimento, com 3 lóbulos
de cada lado, dentadas, de cor verde intenso,
no outono adquirem uma fantástica tonalidade
vermelho escarlate. Quando o inverno se aproxima,
as folhas adquirem um tom castanho-avermelhado
e permanecem na árvore até bastante tarde. As
flores são amentilhos dourados com 6 a 8cm de
comprimento, surgem em maio, seguidas por bolotas
de 2 a 2,5cm.
Prefere terrenos frescos, mas, também, cresce bem
em solos arenosos e secos. Em zonas com boa
exposição solar, a folhagem adquire tonalidades mais
intensas, atingindo todo o seu esplendor no outono.
Resistente à poluição urbana.
Adequada a parques ou grandes jardins, avenidas
largas, praças ou ruas. Apropriada à criação de
bosques de variedades distintas ou corta-ventos.

Origem: EUA

+ 8 - 12 m
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Preço

Origem: EUA

20 - 25 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Tamanho

Origem: Bacia do Mediterrâneo

IV - V

Quercus ilex
Espécie mediterrânea, com um tronco preponderante,
uma copa larga, globosa e muito densa, impenetrável
ao sol.
Tolera muito bem a poda, sendo possível criar formas
com a copa. Nos exemplares jovens a casca é dura,
lisa e acinzentada, tornando-se, nos exemplares mais
velhos, castanha-acinzentada, dividida em escamas.
As folhas são persistentes, alternadas, com 3 a 7cm
de comprimento, coriáceas, muito variáveis, elípticas
a ovoides-lanceoladas. A parte superior é verde
escuro, enquanto que a inferior é coberta com feltro
branco. Flores de um amarelo ténue. Os frutos são
bolotas verde-claras.
Normalmente tolera todos os tipos de solo, mas
prefere os profundos, nutritivos e alcalinos. Ideal para
parques ou grandes jardins, avenidas largas, praças
ou ruas. Adequado na criação de bosques da mesma
variedade e corta-ventos.

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

+ 25 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Europa e Médio Oriente

15 - 20 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Quercus robur
Árvore de grande porte que pode chegar aos 800 anos
de idade. A copa é muito larga, de forma esférica, com
ramos robustos. O tronco é relativamente curto em
comparação com a copa.
Folhas caducas, alternadas, normalmente obovoides,
com 10 a 15cm de comprimento, de 4 a 5 lóbulos
de cada lado, levemente coriácea, quase séssil.
Surgem em maio, de cor verde-amarelada, tornandose amarelo torrado no outono e permanecendo
nos ramos durante bastante tempo. Os frutos são
bolotas que despontam nas extremidades de longos
pedúnculos. O seu sistema radicular é profundo,
tornando-se vertical com a idade.
Espécie robusta e pouco exigente quanto aos solos.
Prefere terrenos férteis e profundos, húmidos e
argilosos. É também uma amante do calor, suportando
períodos de seca estival, em locais com condições
extremas. Tolera a poluição urbana e é resistente ao
vento.
Utlizado em parques ou grandes jardins, na arborização
de avenidas largas, praças ou ruas. Adequado para
criação de bosques de variedades distintas e cortaventos.

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’
Tronco
Árvore de porte ereto e colunar, com ramificação
densa envolvendo o tronco. Pode atingir os 20m de
altura e 4m de largura.
As folhas caducas, alternadas, de cor verde
escura, obovoides, com 5 a 15cm de comprimento,
delimitadas por ambos os lados, por 3 a 6 lóbulos
arredondados. Na sua coloração outonal destacamse os castanhos amarelados. Os frutos são bolotas
obovoides, semelhantes ao Quercus robur. Resistente
à seca, à poluição atmosférica da cidade ou zonas
industriais e tolerante ao asfalto.
Variedade tolerante a quase todos os tipos, sendo
pouco exigente e robusta. Resiste à geada, geralmente
desenvolve-se melhor em locais com sol pleno ou
com meia sombra.
Adequada para parques ou pequenos e grandes
jardins. Na arborização de avenidas estreitas, praças
ou ruas e na criação de bosques composto por
diversas variedades.

Origem: Holanda

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’
Arbusto

175/200 2xr

100€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

130€
170€
220€
290€

400/450 4xr 380€
450/500 4xr 495€
500/600 4xr 645€
600/700 4xr 840€
700/800 4xr 1095€
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ÁRVORES

Tamanho

ÁRVORES

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Quercus suber
Árvore majestosa com copa muito larga e irregular
formada por fortes ramos.
O tronco e ramos são revestidos por cortiça que
inicialmente é lisa e acinzentada, ficando, com o tempo,
com grandes estrias longitudinais. As folhas caducas,
ovadas, coriáceas, com margens dento-aculeadas,
com 5cm de comprimento e 2cm de largura. Na parte
superior são de cor verde-escura, enquanto na parte
inferior são lanuginosas de cor prateada. Os frutos são
bolotas protegidas por cúpulas escamosas.
Tem requisitos específicos de crescimento, sendo
eles: solos ácidos, húmidos e temperaturas superiores
a 5-ºC. Suporta qualquer tipo de poda e tolera o clima
marítimo.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins,
na criação de bosques de variedades distintas e na
arborização de avenidas largas, praças ou ruas.

15 - 20 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: Sudoeste da Europa e Noroeste de África

10 - 15 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Salix babylonica
Árvore com a copa inicialmente oval, cujos ramos,
com a idade, tornam-se pendentes, ficando em forma
de chorão. Possui um tronco tortuoso e casca grossa
com sulcos longitudinais irregulares.
Os seus ramos normalmente são desprovidos de
pelugem na fase adulta, são finos, com tonalidades
amarelas
a
acastanhadas
e
descendentes,
podendo chegar ao solo. As folhas são caducas,
alternadas, lineadas a lanceoladas, com 8 a 16cm
de comprimento, acuminadas, com ambos os lados
glabros de cor verde. A floração ocorre entre março e
maio, em amentilhos finos de cor verde-prateada. O
seu sistema radicular carateriza-se por raízes planas,
densamente ramificadas e muito extensas.
Tem preferência por solos húmidos, permitindo, assim,
um crescimento muito rápido.
Pode ser plantado ao longo das margens dos rios ou
em pequenos jardins, como por exemplo, à beira de
um lago.

III - V

Origem: Asia Oriental

15 - 20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Tamanho

VII - VII

Origem: China e Coreia

Sophora japonica
Árvore de porte médio, com uma copa arredondada,
tornando-se, com a idade, larga e arqueada.
Possui uma casca verde-escura matizada de branco,
quando jovem, e cinza-escura quando adulta. As
folhas são caducas, alternadas, imparipenadas, com
cerca de 25cm de comprimento, ovadas e em tom
verde brilhante. A sua coloração outonal é um amarelo
pálido. As flores branco-creme são muito abundantes,
aparecendo em julho-agosto, em forma de borboleta,
reunidas em racimos terminais compridos. A planta
não floresce antes dos 10 ou 15 anos de idade. Os
frutos são vagens pêndulas, parecidos a colares de
pérolas.
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo,
apreciando solos secos, alcalinos e pobres. Árvore
muito rústica na idade adulta, que suporta, mesmo
assim, climas quentes durante a fase de crescimento.
Tolera a poluição urbana e o asfalto.
Árvore adequada para parques ou grandes jardins, na
arborização de avenidas largas, praças ou ruas.

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Árvore de porte ereto, por vezes, ramificado desde a
base, cuja copa vai arredondando com a idade.
As folhas são caducas, alternadas imparipenadas,
com cores outonais desde o amarelo ao laranjaavermelhado. As flores brancas, entre maio-junho, são
seguidas de frutos vermelhos que atraem a avifauna.
Não tem grandes exigências quanto ao terreno, sendo
que, prefere solos ácidos e húmidos. Não suporta
grandes períodos de seca nem calor estival, mas
tolera o vento.
Espécie ideal para parques, pequenos e grandes
jardins, na arborização de avenidas estreitas, praças
ou ruas. Adequada na criação de bosques de
diferentes variedades e corta-ventos.

Origem: Europa, África do Norte e Ásia Menor

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Tilia cordata
Árvore de copa ovoide larga a arredondada, de tronco
castanho escuro e fissurado. Os ramos jovens alteram
do verde ao castanho-avermelhado. A rebentação
da sua folhagem ocorre cerca de 15 dias depois
da T. platyphyllos, apresentando folhas coriáceas
relativamente mais pequenas (8cm de comprimento),
que se tornam amarelas no outono.
Pequenas flores pungentes e fragrantes (branco
creme), despontam no início do verão, em umbelas,
a que se seguem pequenos frutos redondos e
acinzentados no final do verão.
Tolera todo o tipo de solos, sendo bastante resistente
à seca, geadas e ventos marítimos.
Aplicável em avenidas e ruas largas, parques, praças,
áreas costeiras, grandes jardins, e quebra-ventos.

VI - VII

Origem: Europa

+ 25 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

Sorbus aucuparia

V - VI

20 - 25 m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Preço

VI - VII

Origem: Península Balcânica e Hungria

Tilia tomentosa
Grande árvore com ramos ascendentes que
proporcionam uma copa claramente arredondada.
Os ramos verdes mais jovens são cobertos por
uma pubescência branca, que deixa de ser visível
posteriormente.
As suas folhas caducas, coriáceas, com 11 a 16cm de
comprimento e 7 a 12cm de largura, são dentadas e
mais arredondadas que a espécie T. platyphyllos. Na
página superior apresentam-se verde-escuras e na
inferior branco-prateado. No outono a sua coloração
torna-se amarela. Flores pequenas, muito perfumadas,
de 5 pétalas amarelas ou esbranquiçadas, a que se
seguem frutos ovoides e secos.
Espécie que cobre encostas e sopés de áreas
montanhosas de altitudes moderadas. É uma árvore
rústica, que tolera o calor e a seca (no verão) melhor
que as restantes espécies. Tolera também a poluição
urbana e o asfalto.
Tem um importante valor ornamental e por isso são
frequentemente usadas em parques ou grandes
jardins, e na arborização de avenidas largas, praças
ou ruas.
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ÁRVORES

6 - 12 m

Tamanho

ÁRVORES
+ 20 m
Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)
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Origem: América

III

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

120€
155€
210€
270€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

350€
455€
590€
765€
990€

Ulmus resista ‘Sapporo Gold’
Árvore de porte médio, com folha caduca, que pode
atingir mais de 20 metros de altura. Tem uma copa
oval larga que recai com o avançar da idade.
Produz folhas ovais, com 3 a 8 cm, de cor verde.
Na primavera a folhagem adquire uma tonalidade
avermelhada e, no outono, muda para dourado, tanto
mais intenso quanto maior for a exposição solar. Em
março ocorre a floração, antes do aparecimento da
folhagem, sendo de tonalidade vermelho-púrpura.
Prefere solos permeáveis, não sendo exigente
relativamente ao Ph. Suporta bem o calor e resiste
aos ventos costeiros. Particularmente resistente a
infestações.
É uma árvore adequada para praças e ruas citadinas
mas, devido à conformação da sua copa, adequase mais a espaços abertos, como parques e jardins
amplos.

Arbustos
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Arbustos

Tamanho

Preço

V2,5L* 20/30 7,50€
V10L* 30/40 19,00€

0.90 - 1.5 m
Z6

Origem: Estados Unidos

Preço

V2L 20/30
7,00€
V5L 30/40 13,00€
V10L 50/60 19,00€
(bola)

0.50 - 1 m

Abelia x grandiflora ‘Prostrata’
Cultivar de baixo crescimento, com forma alargada, e
ramos pendentes.
Flores brancas (tubulares) tingidas de rosa e
perfumadas, desencadeadas por cálices rosados
e persistentes, do verão ao outono. Folhas verdebrilhantes e pontiagudas.
Útil como cobertura de solo ou arbusto de plano baixo.

VI - X

Origem: Asia

Tamanho

2- 4m
Z 5a (-28,80ºC/-26,10ºC) Origem: Japão
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Arbusto compacto, com hastes eretas que curvam
graciosamente, de onde despontam folhas ovais,
brilhantes e verde-escuras (tingidas de bronze quando
jovens). No outono, tornam-se púrpuras-acobreadas.
Abundantes aglomerados de flores rosa-lilás
(ligeiramente perfumadas), em forma tubular, adornam
a planta até ao outono. Os seus atraentes cálices, com
tonalidades bronze, enriquecem a tela e persistem
após a queda das flores.
Ideal para pequenos e rochosos jardins, sebes floridas
naturais ou topiadas e para cultivo em vaso.

VI - X

Tamanho

Z6-9

Abelia x grandiflora ‘Edward Goucher’

IV

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr

375€
490€

Acer japonicum ‘Aconitifolium’
Arbusto largo ou pequena árvore de ramificações
eretas que se alargam com a idade, tornando-se
densamente ramificada e compacta.
De folhagem encantadora, profundamente recortada
em 7 a 11 lóbulos, de um emergente verde brilhante na
primavera, que, no outono, adquire uma deslumbrante
e intensa coloração laranja-avermelhada e púrpura.
Uma vez que permanecem bastante tempo na planta,
fornecem uma extraordinária e duradoura paleta de
cores outonais.
Pequenas flores vermelhas despontam, em abril, antes
do surgimento das folhas, dando lugar a sâmaras, que
amadurecem no final do verão até ao início do outono,
acrescentando, atratividade à “tela”.
Facilmente cultivada em solos húmidos, mas bem
drenados, organicamente ricos e ligeiramente ácidos.
Apesar de tolerar o sol pleno, a folhagem atinge todo
o seu esplendor em sombra parcial.
Perfeita como exemplar solitário em pequenos jardins
ou para cultivo em vaso e parques.

5- 8 m
Z 6a (-23,3ºC/-20,6ºC)

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

80€
110€
145€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

190€
250€
325€
420€

400/450 4xr
450/500 4xr
500/550 4xr

545€
700€
910€

V

Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, de forma
arredondada a ampla, cujos ramos, quando jovens,
são avermelhados.
As folhas verdes, ligeiramente ranhuradas, são
palmadas com 5 a 7 longos e pontiagudos lóbulos.
Particularmente coloridas no outono, quando atingem
as cores quentes amarelo-dourado, vermelho-púrpura
e bronze, antes de se disseminarem pelo chão.
Pequenas flores avermelhadas bonitas (mas sem
expressão), aparecem em cachos, em forma de
guarda-chuva, na primavera (maio) e dão lugar a
pequenos frutos alados (sâmaras), que amadurecem
no início do outono, antes de se dispersarem com o
vento.
Facilmente cultivados em solos pouco húmidos,
organicamente ricos, levemente ácidos e bem
drenados.
Espécie amplamente utilizada como exemplar
solitário, em pequenos e grandes jardins, parques e
para cultivo em vaso.

Origem: Japão, Coreia e China

Acer palmatum
Multitronco

Acer palmatum
Tronco
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

250€
325€
420€
545€

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

120€
155€
210€
270€

400/450 4xr 700€
450/500 4xr 910€
500/550 4xr 1200€
550/600 4xr 1560€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

350€
455€
590€
765€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Tamanho

4- 6m
Z 6 (-23,30ºC/17,80ºC)

Acer palmatum
Arbusto

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
545€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Arbusto
Arbusto ou pequena árvore com uma copa obovoide
a estreita, cujo desenvolvimento é ligeiramente inferior
à espécie-tipo.
Folhas púrpuras, na primavera, que se tornam mais
profundas no verão (divididas em 7-5 lóbulos). A sua
folhagem delicada mantém a sua coloração durante o
verão, tornando-se vermelho brilhante no outono.
Corimbos de pequenas e discretas flores vermelhas,
despontam em maio, seguidos de pequenos frutos
simples, alados.
Espécie adequada a parques, pequenos e grandes
jardins e cultivo em vaso. Ideal, também, como
exemplar solitário (dentro da temática de jardins
japoneses) e como apontamento de destaque em
paisagens verdes.

V

Origem: Japão, Coreia e China
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Tamanho

Arbustos

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Multitronco

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Tronco
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

325€
420€
545€
700€

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€
350€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€
765€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Tamanho

2- 4m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
545€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão, Coreia e China

Acer palmatum ‘Bloodgood’
Multitronco
Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
545€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€
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Acer palmatum ‘Bloodgood’
Arbusto
Magnifico arbusto largo ou pequena árvore de copa
densa e arredondada (mais estreita que a variedade
‘Atropurpureum’). Considerado um dos mais
fascinantes bordos japoneses de folha vermelha.
A delicada folhagem primaveril, de 5 a 7 lóbulos
pontiagudos, mantem a cor vermelho-escuro a
púrpura até ao verão, tornando-se um vibrante
carmesim no outono.
Produz flores e frutos à semelhança do A.
‘Atropurpurem’ (do qual procede), sendo, estes
últimos, de um vermelho mais intenso.
Com diversas aplicações, desde pequenos a grandes
jardins e parques e como exemplar solitário ou cultivo
em vaso.

2- 4 m
Z 6 (-23,30ºC/17,80ºC)

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr

250€
325€

Acer palmatum ‘Deshojo’
Arbusto ereto, bem ramificado e arredondado.
Emergindo num vermelho-carmim, na primavera, as
pequenas e delgadas folhas lobadas, gradualmente,
tornam-se verdes no verão, muitas vezes, marginadas
de bronze. No outono, a sua coloração intensifica-se
para um vermelho brilhante.
Produz flores e frutos à semelhança das outras
variedades de bordos japoneses.
Excelente como planta para pequenos jardins e
formação de bonsais.

V

Origem: Japão, Coreia e China

Ø Copa

Preço

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200

80€
110€
140€
180€
230€
300€

Pode apresentarse com um fuste
limpo de aprox.
1m e uma copa
que, com a idade,
e caso não seja
controlada com
a poda, chega a
tocar o chão.

2 - 4m

V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão

Acer palmatum ‘Dissectum’
½ Tronco

Acer palmatum ‘Dissectum’ ¼ Tronco
Arbusto ou árvore de pequeno porte de ramificações
amplas e fortes ramos em cascata que, com o tempo,
vão formando um gracioso exemplar em forma de
cúpula.
Folhas profundamente laciniadas, cujos lóbulos
apresentam cortes profundos e estreitos, geradores
de sub-lóbulos. São verde-claro a verde-amarelado,
quando jovens, mais acentuado no verão. No
outono, assumem a coloração amarelo-dourada,
ocasionalmente matizada por tons laranjas e
vermelhos.
Com a queda das folhas – e nas plantas adultas –
ficam a descoberto os seus elegantes e retorcidos
ramos que se destacam durante os meses de inverno.
Na primavera, este bordo japonês produz pequenas
flores avermelhadas, que dão lugar a sâmaras
esverdeadas que amadurecem no final do verão até o
início do outono.
Apesar da impressão geral de delicadeza que
transmite, é uma planta robusta que, pelas suas
características, impõe caráter a um jardim.
Exemplar perfeito como peça de destaque em
pequenos e grandes jardins, parques e cultivo em
vaso.

Acer palmatum ‘Dissectum’
Pirâmide
Perimetro Tr Preço

Altura

12/14 *
100/125
14/16 *
125/150
16/18 *
150/175
18/20 *
175/200
20/25 *
200/225
25/30 *
225/250

100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

180€
230€
300€
360€
460€
600€

Preço
180€
230€
300€
360€
460€
600€

Também disponível
como arbusto
piramidal, com
ramos pêndulos
que lhe conferem
um porte
majestoso.
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Tamanho

Arbustos

Ø Copa

Preço

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

110€
140€
180€
230€
300€
360€
460€
600€

Pode apresentarse com um fuste
limpo de aprox.
1m e uma copa
que, com a idade,
e caso não seja
controlada com
a poda, chega a
tocar o chão.

2-4m

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’
¼ Tronco
Notável pela sua cor e vigor excecionais, é um arbusto
de folha caduca de tamanho médio, que cresce um
pouco mais verticalmente que outras cultivares do
grupo ‘Dissectum’.
Com folhas grandes, geralmente, de 7 lóbulos,
profundamente dissecados, caracterizam-se por um
vermelho profundo, que se mantém durante todo o
verão. No outono o tom vermelho torna-se ainda mais
brilhante.
Na primavera, produz pequenas flores púrpuras,
seguidas de frutos vermelhos.
Adequado para pequenos jardins, cultivo em vaso,
jardins temáticos e rochosos e como exemplar isolado.

V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’
½ Tronco

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’
Pirâmide
Perimetro
Tr

Preço

8/10 * 60/80
140€
10/12 * 80/100 180€
12/14 * 100/125 230€
14/16 * 125/150 300€
16/18 * 150/175 360€
18/20 * 175/200 460€
20/25 * 200/225 600€
25/30 * 225/250 840€
30/35 * 250/300 1100€

Ø Copa

Preço

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

110€
140€
180€
230€
300€
360€
460€
600€

Pode apresentarse com um fuste
limpo de aprox.
1m e uma copa
que, com a idade,
e caso não seja
controlada com
a poda, chega a
tocar o chão.

2-4m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão
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V

Altura
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Preço
230€
300€
360€
460€
600€
840€

Também disponível
como arbusto
piramidal, com
ramos pêndulos
que lhe conferem
um porte
majestoso.

Acer palmatum dissectum ‘InabaShidare’ ¼ Tronco
Arbusto com uma forma de crescimento irregular e
disperso. Raramente cresce como pequena árvore
com múltiplos troncos. A copa é mais larga do que
alta, e com ramos pendentes nos exemplares adultos.
Do grupo ‘Dissectum’ é o que tem as folhas maiores
e mais profundamente cortadas (com 7-5 lóbulos
longos e pontiagudos). Estas mantêm uma cor púrpura
durante o verão. A cor outonal altera-se do vermelhoescuro ao vermelho-alaranjado. Em locais secos, esta
coloração é menos intensa.
Floração púrpura na primavera.
Adequado a pequenos e grandes jardins, parques e
para cultivo em vaso.

Perimetro
Tr

Acer palmatum dissectum ‘InabaShidare’ Pirâmide
Preço

8/10 * 60/80
140€
10/12 * 80/100
180€
12/14 * 100/125 230€
14/16 * 125/150 300€
16/18 * 150/175 360€
18/20 * 175/200 460€
20/25 * 200/225 600€
25/30 * 225/250 840€
30/35 * 250/300 1100€

Ø Copa

Preço

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

110€
140€
180€
230€
300€
360€
460€
600€

Pode apresentarse com um fuste
limpo de aprox.
1m e uma copa
que, com a idade,
e caso não seja
controlada com
a poda, chega a
tocar o chão.

2-4m

Altura
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Preço
230€
300€
360€
460€
600€
840€

Também disponível
como arbusto
piramidal, com
ramos pêndulos
que lhe conferem
um porte
majestoso.

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’
¼ Tronco
Notável pela cor distinta da sua folhagem, é um arbusto
caducifólio com um porte elegante, arredondado e
vigoroso.
Folhas profundamente laciniadas, cujos lóbulos
apresentam cortes profundos e estreitos, geradores
de sub-lóbulos. São de um vermelho-bronze brilhante
que se destaca na primavera. No final do verão,
tornam-se verde-bronze antes de se cobrirem de
deslumbrantes tonalidades vermelho-carmesim, no
outono.
Produz pequenas flores avermelhadas, na primavera,
que dão lugar a sementes.
Com aplicação em pequenos jardins, cultivo em vaso
ou como exemplar solitário.

V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’
½ Tronco
Perimetro
Tr

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’
Pirâmide
Preço

8/10 * 60/80
140€
10/12 * 80/100
180€
12/14 * 100/125 230€
14/16 * 125/150 300€
16/18 * 150/175 360€
18/20 * 175/200 460€
20/25 * 200/225 600€
25/30 * 225/250 840€
30/35 * 250/300 1100€

Altura
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Preço
230€
300€
360€
460€
600€
840€

Também disponível
como arbusto
piramidal, com
ramos pêndulos
que lhe conferem
um porte
majestoso.
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Acer palmatum dissectum ‘Inaba-Shidare’
½ Tronco

Arbustos

Tamanho

2.5 - 4 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
545€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Acer palmatum ‘Fireglow’
Arbusto largo e ereto ou pequena árvore de porte
arredondado.
Folhas que evoluem de tonalidade vermelho rosado,
na primavera, para vermelho intenso no verão e
vermelho púrpura no outono. Cada folha é constituída
por 5 a 7 lóbulos, esguios e pontiagudos. Gera flores
pequenas de cor púrpura, seguidas por frutos alados.
Desenvolve-se bem em diferentes tipos de solos, com
exceção dos argilosos. Prefere os húmidos, mas bem
drenados, requerendo rega no período estival.
Adequando a múltiplas utilizações, tais como jardins
citadinos, pátios, e jardins informais. Pode ser mantido
em vaso de grandes dimensões. Não exige grande
manutenção.

V

Origem: Japão

Tamanho

4- 6 m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
545€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Acer palmatum ‘Osakazuki’
Arbusto largo e ereto ou pequena árvore de porte
arredondado.
Folhas grandes verdes, de 7 lóbulos, serrilhadas
e brilhantes no verão (as juvenis são um laranja
impressionante), que se transformam em laranjaavermelhado e vermelho-carmesim no outono. À
medida que as folhas caem, expõem os contornos
graciosos da casca e dos ramos, acrescentando
interesse à paisagem de inverno.
Considerado um dos mais fantásticos bordos
japoneses no que respeita às cores outonais, é
mais tolerante à seca e ao vento que a maioria dos
cultivares.
Adequando a jardins, parques e como exemplar
solitário.

V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão

5-6m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão
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V

Ø Copa

Preço

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

110€
140€
180€
230€
300€
360€
460€
600€

Acer palmatum ‘Seiryu‘
Único exemplar do grupo ‘Dissectum’ que possui
um porte ereto e não pêndulo. Forte, mas não
excessivamente vigoroso, destaca-se pela sua forma
amplamente colunar.
Folhas pequenas, profundamente cortadas e
dissecadas, de grande beleza. A delicada folhagem
primaveril emerge em tons verde-lima de pontas
avermelhadas, que se vai tornando num verde mais
pálido, marginado de vermelho no verão. Chegado
o outono, transforma-se num espetacular amarelodourado claro antes de se tornar uma mancha laranjaavermelhada.
Apropriado para pequenos jardins, cultivo em vaso,
jardins temáticos e rochosos e como exemplar isolado.

4-8m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
545€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Acer palmatum ‘Senkaki’
Notável pela cor vermelho-coral do seu tronco e
ramos.
Arbusto grande ou árvore pequena, com folhas de 5
lóbulos que despontam amarelo-rosadas, tornandose, gradualmente, verdes no verão e amarelas no
outono.
Tal como as suas congéneres, produz flores
avermelhadas, na primavera, a que se seguem os
frutos (sâmaras).
O contraste da queda da folhagem e o tom dos ramos
acrescenta um toque de cor extraordinário e tão
necessário na paisagem de inverno.
De porte vertical e em forma de vaso, torna-se uma
excelente planta de quatro estações.
Ideal para parques, pequenos e grandes jardins e
cultivo em vaso.

V

Origem: Japão

Tamanho

6- 12 m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Preço

Preço

30/40 2xr
40/60 2xr
60/80 2xr
80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

4€
5€
10€
15€
20€
30€
40€
50€

200/250 3xr
250/300 3xr
Exemplares

65€
80€
Sob
Consulta

X - XII

Arbutus unedo
Arbusto
Arbusto largo encantador ou pequena árvore de ramos
retorcidos e tronco baixo, de copa ovoide a redonda,
bastante densa, com interesse ornamental em todas
as estações do ano.
Particularmente interessante é a casca castanhoacinzentada, do tronco e ramos, que lasca para revelar
um atraente estrato interno cor de canela. Exuberante
e bonita, a folhagem elíptica, verde-escura (mais
pálida na página inferior) é brilhante e cerosa.
No final do verão e outono, densas panículas
de pequenas flores brancas matizadas de rosa,
despontam da ponta dos ramos, exalando um
perfume agradável, a que se seguem frutos globosos
(ø2-1cm), de pele granulosa, amarelos de início, que
se vão tornando vermelhos na maturação.
Sobrevive em zonas de elevado declive e tolera grande
parte dos solos e climas (mesmo o marítimo); consente
moderadamente a seca, quando estabelecido.
Espécie adequada a pequenos jardins, isolada ou em
grupo, na criação de sebes topiadas e cultivo em vaso.

Origem: Bacia do Mediterrânio

Arbutus unedo
Árvore
Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

120€
155€
200€
260€

20/25 4xr
340€
Exemplares
Sob
consulta
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Tamanho

Arbustos
1,50m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Preço

V1L
V2,5L
V5L

5,20€
9,00€
15,00€

Tamanho

Preço

V1L
V2,5L
V5L

5,20€
9,00€
15,00€

Tamanho

Preço

Arbusto de pequena dimensão que se apresenta
bastante compacto.
Pertencente à família Rhododendron, possui folhas
extraordinariamente verdes, com cerca de 3cm de
comprimento. As flores, que brotam de março a julho,
são dobradas ou semidobradas.
Pode florescer até 3 vezes ao ano. Desenvolve bem
em solos ácidos.
Indicada para cultivo em vaso, varandas ou pequenos
jardins.

IV - VII

Azalea japonica
Arbusto caracterizado pelas suas folhas pequenas e
abundantes flores singelas, em forma de trombeta,
que apresentam uma grande paleta cromática e um
brilho acetinado.
Muito utilizada para pequenos jardins, mas, também,
para manter em vaso (até mesmo na formação de
bonsais).

IV - VII

Origem: Japão

V2L * 20/30 8,50€
V5L * 30/40 16,00€
V10L
30,00€

1 - 1.5 m
Z 4 - 8 (-34,40ºC/-28,90ºC) Origem: Japão
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Azalea indica

Origem: Japão

1,50m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

III - IV

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Arbusto denso e arqueado, que apresenta folhas
ovadas vermelho-púrpura que se transformam em
tons brilhantes de vermelho ou vermelho-alaranjado
no outono.
Pequenas e fragrantes flores amarelo-pálidas
emergem em meados da primavera, mas sem grande
relevância quando comparadas com a folhagem.
Seguem-se abundantes bagas vermelhas e brilhantes
no outono que, geralmente, permanecem nas hastes
espinhosas, mesmo depois das folhas caírem.
Tolerante às condições urbanas, é excelente para criar
barreiras ou sebes. Também eficaz quando plantada
em grupos ou como solitário.

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Preço

V2L * 30/40

8,50€

Tamanho

Preço

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
Charmoso arbusto anão, com pequenas e obovadas
folhas encantadoras em tom vermelho e púrpura, que
no outono se tornam mais brilhantes (ligeiramente
mais pequenas que a espécie-tipo).
Flores minúsculas, perfumadas, de coloração amarelopálido, seguidas de abundantes bagas vermelhas.
Espécie resistente à seca, ventos e poluição urbana,
com aplicação em pequenos (e rochosos) jardins, para
reforço de escarpas ou declives, para cobertura de
solo e bordaduras.

III - IV

Origem: Japão

Berberis x stenophylla
Arbusto de porte compacto e espinhoso.
Folhas rígidas, estreitas e verdes. Flores amarelas,
perfumadas, dispostas em corimbos ao longo dos
ramos pendentes, seguidas de pequenos frutos
escuros.
Adequado para a formação de sebes floridas naturais,
como exemplar isolado ou agrupado.

2 - 3m

IV - V

Z 7a (-17,70ºC/15,00ºC) Origem: Estados Unidos

2-4m
Z 6b (-20,50ºC/17,80ºC) Origem: Ásia

Tamanho

Preço

V2L
V4,5L
V10L

9,50€
16,00€
44,00€

Buddleja davidii ‘Harlequin’
Arbusto de porte compacto e espinhoso.
Folhas rígidas, estreitas e verdes. Flores amarelas,
perfumadas, dispostas em corimbos ao longo dos
ramos pendentes, seguidas de pequenos frutos
escuros.
Adequado para a formação de sebes floridas naturais,
como exemplar isolado ou agrupado.

VII - IX

43

Arbustos

0,60m

Tamanho

Arbustos
2 - 4m

Tamanho

Preço

Buddleja davidii ‘Kalypso’

V2L
V4,5L
V10L

9,50€
16,00€
44,00€

Arbusto de forma arredondada aberta, composto
por panículas cilíndricas de flores, perfumadas, lilásrosadas claras e folhagem verde-escura.

Tamanho

Preço

Buddleja davidii ‘White Bouquet’

V2L
V4,5L
V10L

9,50€
16,00€
44,00€

Tamanho

Preço

VII - IX

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Ásia

2 - 4m

Arbusto de forma arredondada aberta, composto por
espigas longas de flores brancas e perfumadas. Esta
cultivar é umas das mais antigas e talvez a melhor de
floração branca.
Folhagem longa e verde.

VII - IX

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Ásia

V1L * 15/20 4,20€
V2L * 30/40 7,00€
V7,5L *
24,00€
30/40 (bola)

4-6m

IV - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Europa, Norte África, Turquia
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Buxus sempervirens
Clássico na decoração de zonas ajardinadas, muito
utilizado para topiária. Arbusto muito ramificado e
coberto de materiais lenhosos, cujo aspeto difere de
acordo com a idade quando jovens apresentam uma
casca lisa e como adultos coberta de fissuras.
Folhas pequenas, inteiras, opostas e flexíveis, de
forma oval, de cor verde intenso brilhante na face
superior e pálidas e amareladas na face inferior.
Flores monoicas, de cor amarelada (2mm), muito ricas
em néctar, mas sem grande interesse ornamental.
Frutos em cápsulas castanhas, ovais e duras (1cm)
que ao abrirem-se pode ver-se 3 valvas com 2
sementes cada, de cor negro escuro e lustroso.
Usa-se principalmente para formar sebes e molduras
com baixa necessidade de corte.

Preço

V1L * 15/20
V2L * 20/30

4,30€
7,50€

Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’
Caracteriza-se por ser o Buxus de crescimento mais
lento, de folhas mais pequenas e de crescimento mais
denso e compacto.
Pequenas folhas (1cm), brilhantes, verde-escuras no
topo, mais pálidas na página inferior.
Ideal para formar bordaduras, pois requer pouca
poda, é, também, muito versátil, para jardins formais
ou mediterrânicos.

II - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Europa

Tamanho

Preço

V3,5L *
9,50€
30/40
19,50€
V8L * 40/60 52,50€
V25L *
80/100

4-2m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Arbusto ou árvore pequena de porte arredondado e
aberto. Os ramos são cobertos de uma casca cinzenta
e enrugada.
Folhas bipinadas, verdes, similares às folhas das
mimosas.
Flores, durante todo o verão, produzindo, de forma
contínua, racimos verticais em 40 corolas amarelas,
cercadas por longos estames escarlates.
Adequado à produção em vaso e em pequenos
jardins, mesmo como sebe florida natural. Bastante
resistente à seca.

VII - VIII

Origem: América do Sul

Tamanho

Preço

V3,5L *
9,50€
30/40
19,50€
V8L * 40/60 52,50€
V25L *
80/100

2-5m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Caesalpinia gilliesii

Caesalpinia pulcherrima
Espécie de porte ereto, ramificado e cheio de
espinhos. Folhas compostas bipinadas, verde escuro
na face superior e um pouco mais claras e opacas na
inferior, com numerosos folíolos ovalados. Em regiões
um pouco mais frias, as folhas caem no inverno.
Floresce quase todo o ano, mas com maior intensidade
na primavera e verão. Flores de coloração vermelha,
laranja e amarela, dispostas em cachos paniculares.
Frutos tipo vagem, de coloração verde, quando jovem,
e castanha quando maduros, contendo sementes
arredondadas e achatadas.
Apropriado para a criação de maciços, bem como,
na formação de excelentes sebes vivas informais.
Sensível à geada.

IX - IV

Origem: América do Sul
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Arbustos

1 - 1.2 m

Tamanho

Arbustos
2-4m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tamanho

Preço

V3L

20,00€

Tamanho

Preço

Calliandra tweedii
Planta arbustiva, lenhosa e muito florífera,
caracterizada por ramos longos e flexíveis. Bastante
rústica.
Folhas compostas, bipinadas e opostas, com folíolos
pequenos, de cor verde-escura.
Inflorescências do tipo umbela, com flores vermelhas
de longos e sedosos estames, com aspeto de
pompom.
Excelente para formar sebes naturais floridas ou como
planta isolada de destaque.

III - IX

Origem: Brasil, Uruguai

V3L * 30/40 10,50€
V15L *
45,00€
100/125

2 - 3m

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’
Um dos melhores arbustos de frutificação ornamental,
devido às suas atraentes bagas roxas que pontilham
todos os ramos arqueados (como contas num fio) e
persistem mesmo depois das folhas caírem (outubro a
janeiro), muito atrativas para pássaros. Porte vertical e
denso, bastante rústico.
Folhas lanceoladas (12-5cm) bronze-arroxeadas,
quando jovens, verdes no verão e roxo-dourado
no outono. Flores pequenas, lilases, sem grande
expressão.
Ideal para criar destaque em recantos do jardim.

VII

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: China

Tamanho

Preço

V2,5L *
10,00€
30/40
19,00€
V10L * 60/70

2 - 4m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Origem: Austrália

V - VI | IX - X

Callistemon laevis
Arbusto bastante resistente, de porte desordenado
e um pouco arqueado. Considerado o melhor
Callistemon de refloração.
De folhas aromáticas muito rígidas e lanceoladas,
vermelho-bronze quando despontam, tornando-se
verde-acinzentadas.
Produz notáveis espigas cilíndricas (15-10cm comp.),
muito incomuns, em forma de “escova limpa-garrafas”
de cor vermelho-intenso, em maio-junho (primeira vez)
e uma segunda em setembro-outubro.
Ideal para zonas mais secas do jardim, destacandose como planta isolada. Também utilizada para a
formação de sebes floridas.

Z4-6

Preço

V1L
V2L

3,50€
11,00€

Calluna vulgaris
Calluna vulgaris é um arbusto anão espesso que
gosta de sol e solo ácido. Adorado pelas abelhas,
este arbusto perene e as suas cultivares têm caules
revestidos de flores em forma de sino. As espigas de
flores podem atingir 10 cm mas tornam-se mais curtas
à medida que envelhece. A folhagem é em geral verde
escura, manchada de roxo no Inverno. Existem mais
de 500 cultivares, rastejantes e eretas, sendo todas
um bom revestimento de solo.

VII - IX

Origem: Europa e Noroeste de África

Calluna vulgaris ‘Alba’
Semelhante à espécie tipo, esta variedade apresenta
um arbusto compacto, anão, perene, com brotos
rígidos, cobertos com pequenas folhas verdes escuras
semelhantes a escamas. Espigas de flores pequenas
e brancas em forma de sino são produzidas entre
meados e o final do verão.

0,40 m
Z4-6

VII - IX

Origem: Europa e Noroeste de África

Calluna vulgaris ‘Annemarie’
Calluna vulgaris ‹Annemarie› é uma urze perene
densamente ramificada, formando um tapete, com
longos cachos de vistosas flores duplas de cor rosa.
É uma ótima escolha para cobertura do solo. Perene,
a sua folhagem verde de verão torna-se bronze no
inverno.

0,4 - 0,5 m
Z5-6

Origem:

VII - IX
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Arbustos

0,50 m

Tamanho

Arbustos

Calluna vulgaris ‘Boskoop’
Folhagem amarelo-bronze que assume tons vermelhos
no outono. Floração violeta-rosada.
Esta variedade distingue-se pela coloração exuberante
da sua folhagem. ‹Boskoop› é um arbusto anão perene
com folhagem amarelo-ouro que se torna laranja e
vermelho no inverno. Do final do verão ao início do
outono, ela apresenta cachos verticais de pequenas
flores de lavanda.

0,40 - 0,50 m
Z5-6

VIII - IX

Origem: Europa e Noroeste de África

Calluna vulgaris ‘Silver Queen’
Folhagem cinza-prateada e floração lilás.
Cultivada pela sua folhagem espetacular, ‹Silver
Queen› é um arbusto perene que se espalha com
folhagem visivelmente peluda e prateada, que não
fica opaca ou roxa no inverno. Possui uma grande
quantidade de flores minúsculas, de lilás claro a lilás
profundo, que cobrem os caules de julho a setembro.

0,40 - 0,50 m
Z5-6

VIII - IX

Origem: Europa e Noroeste de África

Calluna vulgaris ‘Westerlee Gold’
Folhagem amarela-clara e floração branca
Subarbusto ou arbusto baixo ramificado, de ramos
finos ascendentes e ramosos, castanho-acinzentados
e algo escamosos.
Folhas oposto-cruzadas, sésseis, com duas pequenas
aurículas na base. Flores reunidas em cachos terminais
muito alongados. Flores de 4 pétalas que se unem na
base, fazendo lembrar um sininho.
Presta-se à decoração de bordaduras, maciços
arbustivos, floreiras ou vasos.

0,20 - 1 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)
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VIII - IX

Origem: Europa e Noroeste de África

V10L
V18L *
175/200

2 -3 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

65€
290€

Calycanthus floridus
Arbusto denso e arredondado, cujos ramos se tornam
verde-acastanhados.
Folhas ovais, aromáticas, verde-escuras na página
superior e pálidas na inferior.
Apresenta flores muito perfumadas, castanhoavermelhadas (5-4cm) que despontam nas pontas de
ramos curtos. Estas dão lugar a frutos acastanhados,
em forma de “urnas”, que amadurecem no outono e
persistem durante o inverno.
Pode ser utilizado como exemplar em pátios ou zonas
de estar, onde o aroma perfumado das flores possa
ser apreciado, ou agrupado.

IV - VII

Origem: Sudeste dos Estados Unidos

Tamanho

4-9m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Preço

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

90€
120€
155€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

200€
260€
340€

Camellia japonica
Arbusto
Pequena árvore ou arbusto perenifólio caracterizado
pelas suas folhas coriáceas, verde brilhantes e pela
sua apelativa floração que aparece, sobretudo, na
estação mais monótona do ano: meados de outono
até final do inverno, pudendo durar até à primavera.
Prefere solos ricos em húmus, ácidos e bem drenados.
Desenvolve melhor se protegida do gelo, vento e sol
pleno.
Existem, no entanto, diversas variedades de florações,
textura foliar e ritmos de crescimento distintos.
Espécie adequada para pequenos jardins, para
plantação como exemplar solitário ou agrupado,
cultivo em vaso e sebes naturais floridas.

I - VIII

Origem: Japão, Índia, China

Camellia japonica
Multitronco

Camellia japonica
Árvore
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

120€
155€
200€

8/10 2xr
10/12 2xr

120€
155€

200/250 3xr

260€

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

200€
260€
340€
440€

20/25 4xr

570€
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Tamanho

Arbustos
1.5 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

V2L
V10L

9,50€
42,00€

Tamanho

Preço

Caryopteris x clandonensis

V2L
V10L

9,50€
42,00€

Híbrido compacto e denso que floresce num agradável
azul claro, desde o verão até ao outono.
Folhas verde-acinzentadas de margens serradas.

Tamanho

Preço

V2L
V10L

9,50€
42,00€

Um excelente arbusto de floração tardia, de forma
densa e arredondada, com estames verticais.
Folhas ovado-oblongas, dentadas, verdes na face
superior e acinzentadas na inferior.
Flores azul-violeta florescem do final do verão até ao
Outono, em densos corimbos que se estendem das
axilas superiores das folhas. Flores, folhas e caules
são aromáticos.
Adequado à formação de fronteiras arbustivas e
cultivo em vaso.

VIII - X

VIII - X

Origem: China e Japão

1m

50

Preço

Origem: China e Japão

1.5 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Caryopteris incana

Tamanho

VIII - X

Origem: China e Japão

Caryopteris x clandonensis ‘Heavenly
Blue’
Arbusto compacto e ereto, com ramos arqueados,
que apresenta uma profusa cobertura de flores
azuis a azuis-púrpura, nas axilas das folhas (ambas
perfumadas).
Folhas dentadas, verde-acinzentadas.

Preço

Cassia didymobotrya
Arbusto de ramos arqueados com folhas verdes,
compostas, cobertas de pelos finos, com folhetos de
8 a 18 pares.
Flores em forma de espiga que abrem a partir de
brácteas pretas e se elevam acima da folhagem.
Estas
são
amarelas
brilhantes
despontam,
progressivamente, a partir do fundo da inflorescência
para cima. Com a queda das flores, formam-se vagens
planas e oblongas acastanhadas.

2m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VII - IX

Origem: África

0.50 - 1 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Preço

V3L

12,00€

Tamanho

Preço

V3,5L
V8L
V25L

9,50€
20,00€
53,00€

Ceratostigma willmottianum
Uma excelente espécie de jardim, o Ceratostigma
willmottianum é um pequeno arbusto decíduo com
caules graciosamente arqueados, avermelhados,
revestidos de folhas verdes eriçadas em forma de
diamante. A sua folhagem adquire uma tonalidade
vermelha brilhante no outono. As suas flores azuis,
surgem no final do verão, em cachos, dispostas em
densas cabeças terminais, criando um contraste
interessante com a folhagem.
Arbusto muito interessante para o jardim, devido à sua
floração tardia.

VIII - X

Origem: China

0.50 - 1 m

Cestrum aurantiacum
Planta com grandes folhas glabras, ovadas e
brilhantes, verdes e com margens inteiras (15cm de
comprimento).
Possui expressivas flores tubulares alaranjadas
(em forma de trombeta com 5 pétalas), em cachos
terminais que libertam, no final da tarde e à noite,
uma fragrância maravilhosa a jasmim. Produz bagas
brancas.

V - IX

Z 7b (-14,90ºC/-12,30ºC) Origem: América do Norte e do Sul
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Tamanho

Arbustos
2-3m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V2L
V10L

9,50€
42,00€

Tamanho

Preço

V4,5L
V10L

20,00€
51,00€

Tamanho

Preço

V4,5L
V10L

20,00€
51,00€

Cestrum ‘Newellii’
Arbusto vigoroso com ramos pendentes.
Folhas em forma de lança, verde opacas e cachos
de flores tubulares de coloração carmesim brilhante,
seguidas de bagas púrpuras.

V - IX

Chaenomeles speciosa ‘Nivalis’
Arbusto de crescimento emaranhado, mas largo, com
galhos espinhosos. Um dos primeiros cultivares a
florir.
Folhas simples, ovais, verde brilhantes. Floração
abundante de coloração branco-puro (com 4cm
de largura) a partir de ramos desnudos. Estas dão
lugar a pequenos frutos perfumados e amareladoesverdeados que amadurecem no outono.
Tolerante à seca, uma vez estabelecido. Ideal para
bordas mistas de arbustos ou para criação de barreiras
de segurança contra invasores indesejados.

III - VI

Origem: China e Japão

1m
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Preço

Origem: América do Sul

1.5 - 2 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: China e Japão

III - V

Chaenomeles speciosa ‘Simonii’
Variedade de porte mais pequeno, aberto e muito
rústico. Flores vermelhas semi-dobradas.
Folhas ovais, verde-escuras brilhantes de 9-4cm.
De forma mais prostrada, é útil para cobertura.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

20,00€
51,00€

Tamanho

Preço

V10L

22,50€

Arbusto caracterizado pelo seu porte pequeno,
elegante de conformação arredondada, ramos
espalhados e espinhosos e folhas de pequenas a
médias. Resulta do cruzamento do C. japonica (Japão)
com o C. speciosa (China).
Folhas oblongas, brilhantes, verde-médio, de 5cm de
comprimento e flores abundantes, grandes, escarlatevibrante de 3.5cm, por vezes semi-dobradas, seguidas
de frutos semelhantes a maçãs (5cm), amareloesverdeados e muito perfumados quando maduras.

III - V

Choisya ternata
Arbusto denso, arredondado, com folhas palmadas,
aromáticas e brilhantes, verde-médio, compostas por
3 folhetos.
Flores de coloração branco-puro, em forma de estrela,
que florescem do final da primavera ao início do verão
e por vezes, de forma intermitente, durante todo o
verão e/ou outono. Estas têm uma fragrância divina a
flores de laranjeira.
Ideal para bordaduras e sebes floridas naturais.
Efeito extraordinário quando colocado em pátios ou
debaixo de janelas, onde o seu odor pode ser melhor
apreciado.

V - IX

Origem: Sudoeste dos Estados Unidos e México

1.5 - 2 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

V4,5L
V10L

Chaenomeles x superba ‘Nicoline’

Origem: China, Japão

1 - 2.5 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Preço

Tamanho

Preço

V1,3L
V2,5L

4,90€
8,40€

Cistus ladanifer
Arbusto denso e vigoroso que apresenta hastes
compridas que possuem folhas lanceoladas de
10-3cm, de cor verde-escuro, realçadas por um brilho
existente, proveniente de uma resina pegajosa, o
ládano, que exala fortes aromas.
Flores com aproximadamente 10cm de diâmetro,
hermafroditas, constituídas por 3 sépalas e 5 pétalas
de cor branca, amarrotadas com uma mancha
vermelho-acastanhada na base de cada pétala,
rodeando os estames e os pistilos amarelos.
Tolerante à seca e climas marítimos, sendo ideal para
jardins secos e rochosos.

III - VI

Origem: Sul da Europa e Norte de África

53

Arbustos

1 - 1.5 m

Tamanho

Arbustos
0.7 - 1 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

V1,3L
V2,5L

4,90€
8,40€

Cistus x pulverulentus
Arbusto de hábito arredondado, folhas verdeacinzentadas, oblongas, pubescentes e sedosas.
Flores rosa-púrpura muito brilhantes, com estames
dourados e amarelos no centro.

VI - VII

Tamanho

Preço

V1,3L
V2,5L

4,90€
8,40€

Cistus x purpureus
Híbrido criado a partir do cruzamento do Cistus
ladanifer e Cistus creticus.
Arbusto vigoroso de hábito arredondado, folhas verdeescuras, oblongas, estreitas, pubescentes. Rebentos
novos avermelhados.
Flores rosa-púrpura (8cm), com centro amarelo,
adornadas por manchas púrpura na base das pétalas.

VII - VIII

Origem: Sul da Europa e Norte de África

0.7 - 1 m
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Preço

Origem: Sul da Europa e Norte de África

0.7 - 1 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

Tamanho

Preço

V1,3L
V2,5L

4,90€
8,40€

V - VI

Origem: Sul da Europa e Norte de África

Cistus salvifolius
Arbusto pequeno, que cresce em forma de tufo baixo.
Bastante ramificado, com pelos que formam um
enfeltrado denso.
Folhas aromáticas, simples opostas, ovais, com
nervura central claramente mais espessa que as
secundárias.
Flores solitárias ou reunidas em grupos de até 4.
Coroa formada por 5 pétalas brancas e um tufo central
proeminente de estames amarelos. O fruto é uma
cápsula globosa coberta de pelos curtos e densos, de
cor castanha, contendo numerosas sementes.
Ideal para coberturas.

Preço

Clerodendrum bungei
Arbusto semi-lenhoso, de ramagem ereta e pouco
ramificado.
Folhas grandes, opostas, ovadas a cordiformes, de
cor verde escura, com margens serrilhadas e aroma
almiscarado, que caem no inverno para rebrotarem na
primavera.
Numerosas flores (perfumadas) em inflorescências, do
tipo corimbo, de formato afunilado e cor rosa. O fruto
é uma baga pequena e azulada.

1 - 1.5 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: China e Índia

0.60 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

III - V

Tamanho

Preço

V4L

17,50€

Tamanho

Preço

Clivia miniata
Planta herbácea, perene e rizomatosa.
As suas longas folhas são verde-escuras, lisas e
coriáceas, podendo atingir até 1m de comprimento (5
a 7cm de largura).
No fim da primavera, as flores tubulares começam a
nascer em conjuntos que fazem lembrar um bouquet.
Podem variar entre o vermelho, laranja ou amarelo e
emanam um perfume muito suave. Dão origem a um
fruto do tipo baga carnuda.
Ideal para formar maciços e bordaduras.

VII - X

Origem: África do Sul

Convolvulus floridus
Arbusto ereto (com ramos ascendentes) de numerosas
flores brancas pequenas (em forma de trombeta em
inflorescências paniculadas e terminais.
Folhas coriáceas, muito alongadas e numerosas,
verde-acinzentadas, brilhantes e pubescentes.
Ideal para zonas com solos rochosos.

2 - 4m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ilhas Canárias

II - IV
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Arbustos

Tamanho

Arbustos
2-3 m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Tamanho

Preço

V2L
V4,5L
V10L

9,50€
18,00€
30,00€

Cornus alba ‘Sibirica’
Cultivar conhecida pelo emaranhado das suas
hastes finas, vermelho-coral brilhantes que são,
particularmente, vistosas em zonas com neve. À
medida que a primavera se aproxima, as hastes vão
ficando, gradualmente, mais escuras.
A folhagem ovada-elíptica, verde-médio/escuro fica
vermelho-púrpura no outono.
Pequenas flores branco-amareladas de 6cm aparecem
em grupos. Estas dão lugar a drupas branco-azuladas
no verão.
Excelente variedade para plantar em grupos.

V - VI

Origem: Sibéria, Norte da China até Coreia

Tamanho

Preço

Cornus canadensis
Planta herbácea, rizomatosa, que forma uma larga
cobertura de folhas ovais, verde-escuras, carregadas
em espirais, em caules eretos. No outono, tornam-se
vermelho-púrpura.
Brácteas brancas ovais, conspícuas, cercam flores
esverdeadas, no final da primavera e início do verão.
Seguem-se bagas vermelhas, comestíveis para
humanos.
Ideal para coberturas de solo em áreas sombreadas.

0.10 - 0.20 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

V - VI

Origem: Japão, Coreia e Nordeste da China, América do Norte

Tamanho
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr
200/250 3xr

4-8m

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Leste da América do Norte
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Preço
110€
145€
190€

250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus florida
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de porte ereto bem
r a m i fi c a d o .
De folhas opostas, simples, ovoides (15-8cm) de cor
verde suave que, no outono, adquirem uma fantástica
tonalidade vermelho-carmim.
No final da primavera, aglomerados de pequenas
flores verdes são envoltos por quatro esplêndidas
brácteas brancas a que se seguem frutos redondos
laranja-avermelhados.
Planta rústica que prefere solos ácidos, húmidos, mas
bem drenados, mas não tolera a salinidade.
Funciona bem em pequenos ou grandes jardins e
parques, como planta isolada ou agrupada e cultivada
em vaso.

Cornus florida
Árvore
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço

Tamanho

Preço

325€
420€
540€
700€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

190€
250€
325€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

420€
540€
700€
910€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr
400/450 4xr

325€
420€
540€
700€
910€

450/500 4xr 1200€

4-8m

Cornus florida ‘Cherokee Chief’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, de forma
amplamente piramidal e naturalmente simétrica.
Distingue-se da espécie-tipo, quer pela folhagem
verde-escura, que gradualmente se torna vermelhoacobreada no outono, quer pelas brácteas, das suas
flores, profundamente rosadas.
Produz bagas vermelhas comestíveis, mas não
particularmente
saborosas.
Adequada a pequenos e grandes jardins e parques e
como exemplar de destaque.

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Leste da América do Norte

Cornus florida ‘Cherokee Chief’
Multitronco
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
420€
540€
700€
910€

400/450 4xr 1200€
450/500 4xr 1560€
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Arbustos

Cornus florida
Multitronco

Arbustos

Tamanho

4-8m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus florida ‘Rainbow’
Arbusto ou pequena árvore densa de porte mais
vertical. Devido ao padrão de ramificações mais ou
menos horizontal, a copa torna-se mais larga do que
alta.
Diferencia-se da espécie-tipo pela tonalidade das
suas folhas variegadas: verde-escuras com margens
creme a amarelas, às vezes, tingidas levemente de
rosa, na primavera-verão. À medida que se caminha
para o outono, adquirem um bonita tonalidade
vermelho-escuro exibindo margens escarlates, daí o
nome ‘Arco-Íris’.
Produz abundantes e grandes brácteas brancas
(ligeiramente sobrepostas) que ladeiam as suas flores.
Ideal para pequenos e grandes jardins, como exemplar
solitário ou agrupado e para cultivo em vaso.

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Leste da América do Norte

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
540€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

4-8m

Cornus florida ‘Rubra’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte,
amplamente cónica, com folhas ovadas, levemente
torcidas, verde-claras (quando jovens, ligeiramente
púrpuras), sendo na página inferior brancoacinzentadas. No outono, tingem-se de um bonito
escarlate a violeta.
Flores verdes discretas, cercadas por quatro brácteas
vistosas em rosa-avermelhado, que aparecem no
início do verão, antes das folhas, seguidas por frutos
globosos vermelhos.
Adequada a pequenos e grandes jardins e parques.

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Leste da América do Norte

Cornus florida ‘Rubra’
Multitronco

Cornus florida ‘Rubra’
Árvore
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço

Tamanho

Preço

420€
540€
700€
910€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

250€
325€
420€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

540€
700€
910€
1200€

400/450 4xr 1200€
450/500 4xr 1560€
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4-8m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus kousa ‘Chinensis’
Arbusto
Arbusto de múltiplos caules ou árvore de pequeno
porte, que, geralmente, cresce em forma de vaso,
nos primeiros anos, tornando-se mais arredondada
quando adulta. Porte mais ereto que o Cornus kousa.
Variedade similar à espécie-tipo, distinguindose, no entanto, nas suas brácteas florais e frutos,
ligeiramente maiores. As suas folhas são, também
elas, superiores, suaves e pubescentes, de fantástica
coloração outonal vermelho-alaranjada.
Particularmente notável pelas suas precoces e
abundantes brácteas brancas florais (6-4cm) que
brotam, profusamente, em maio, seguidas de bagas
vermelhas comestíveis, que amadurecem no verão.
Talvez o mais confiável de todos os Cornus, não sendo
sujeito à alternância das florações.
Ideal como exemplar solitário ou agrupado em
pequenos e grandes jardins e parques.

IV - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: China (apesar de amplamente difundido no Japão e na Coreia)

Cornus kousa ‘Chinensis’
Multitronco

Cornus kousa ‘Chinensis’
Árvore
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço

Tamanho

Preço

325€
420€
540€
700€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

190€
250€
325€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

420€
540€
700€
910€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

Tamanho

4-8m
Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Holanda

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus kousa chinensis ‘China Girl’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore pequena, de conformação
larga, em forma de vaso.
Planta muito vigorosa que floresce desde os
primeiros anos de vida, com grandes brácteas florais.
Rapidamente se torna volumosa e as brácteas
têm a tendência a crescer proporcionalmente ao
desenvolvimento do arbusto. Estas são verdeesbranquiçadas (quando nascem) a branco-creme
brilhante. Com a maturidade não se tornam rosa, mas
antes, castanho-escuras e caem todas de uma só vez.
Os frutos são grandes (2.5cm), de uma bela cor
vermelho-alaranjada e são produzidos profusamente.
Aplicável em pequenos e grandes jardins e parques.

IV - V
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Cornus kousa chinensis ‘China Girl’
Multitronco
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
325€
420€
540€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

Tamanho

4-8m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Arbusto
Arbusto grande de porte largo e arredondado e
crescimento
robusto.
Folhagem grande, verde-escura na página superior e
verde-azulada no estrato inferior, que volvem púrpura
no outono.
Floresce com grandes brácteas florais cor creme e
frutificação abundante, dando a impressão de se estar
presente uma autêntica “Via-Láctea”.
Ideal para parques, pequenos e grandes jardins.

IV - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: China, Japão e Coreia

Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Multitronco

Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Árvore
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço

Tamanho

Preço

325€
420€
540€
700€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

190€
250€
325€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

420€
540€
700€
910€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€
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4-8m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Cornus kousa chinensis ‘Schmetterling’
Arbusto
“Cornizo-borboleta” como o próprio nome indica, é
uma planta arredondada e compacta que apresenta
um crescimento vertical e uma floração abundante.
Bastante rústico.
As flores, que despontam em junho, são feitas de
brácteas brancas puras (compridas, não muito largas)
que assumem uma leve coloração rosa ao toque. Após
o período de floração, que dura cerca de 3 semanas,
seguem-se frutos comestíveis, de cor avermelhada,
que se parecem um cruzamento de uma framboesa
com um morango.
A folhagem verde cintilante, torna-se completamente
amarela, vermelha e alaranjada no outono.
Adaptado para pequenos e grandes jardins e parques.

VI

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Holanda

Cornus kousa chinensis ‘Schmetterling’
Multitronco
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
325€
420€
540€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
540€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

4-8m
Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Japão

Cornus kousa ‘Satomi’
Arbusto
Um dos primeiros Cornus kousa de brácteas rosa a
ser introduzido no mercado. Possui um porte vertical.
Planta interessante para as 4 estações do ano: na
primavera, brácteas rosadas (estreitas e pontiagudas,
um pouco instáveis na sua coloração) cercam o
conjunto central de pequenas flores verde-amareladas.
Estas dão lugar a frutos rosados, no verão, que
persistem até ao outono.
Folhas de um verde profundo e brilhante, amplas,
arredondadas, com nervuras profundas, que mostram,
no outono, uma coloração escarlate. No inverno,
é notável pela sua casca esfoliante, maculada,
bronzeada e cinza.
Para aplicação em pequenos e grandes jardins e
parques.

VI
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
540€
700€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

4-8m

V

Cornus kousa ‘Venus’
Arbusto
Planta muito vigorosa, de crescimento vertical, que
apresenta uma folhagem brilhante verde-escura,
elíptica e ovada com 15-10cm de comprimento, que
no outono se torna uma mistura de cores vermelhas,
alaranjadas e amarelas.
As brácteas branquíssimas são as maiores do género
Cornus (até 15cm). Além da grande duração da
floração, apresenta uma densidade floral excecional,
cobrindo completamente a planta. Frutos vermelhos,
carnudos e atrativos (comestíveis) aparecem no
outono.
Tem uma boa tolerância à seca e uma grande
resistência ao frio, muito superiores à dos genitores C.
nuttallii e C. kousa. Totalmente resistente à antracnose
e ao oídio.
Não é muito exigente quanto ao solo, na condição de
que não seja muito calcário.
Notável como exemplar solitário. Adequado a
pequenos e grandes jardins e parques e ao cultivo em
vaso.

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Estados Unidos

Cornus kousa ‘Venus’
Multitronco
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

Preço
420€
540€
700€
910€

400/450 4xr 1200€
450/500 4xr 1560€

3-5m

Tamanho

Preço

V4,5L
V10L

22,50€
32,00€

V - VI

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Sul da Europa até China Central
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Cotinus coggygria ‹Royal Purple›
Versão compacta e de folhas púrpuras da espécietipo. Arbusto ereto, espalhado com várias hastes.
Folhas ovadas que emergem num rico vermelhoacastanhado na primavera, que, gradualmente, se
tornam vermelho-púrpura escuro no verão e mais
avermelhadas no outono.
Flores amareladas que aparecem em panículas
terminais e ramificadas, na primavera, e grandes
inflorescências plumadas de cor rosa, no verão.
Funciona muito bem quando aplicada em sebes
floridas naturais, como exemplar solitário ou agrupado.

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

3,50€
6,50€

Tamanho

Preço

V1L
V2,5L

3,50€
6,50€

Tamanho

Preço

V2,5L *
80/100
V5L *
100/120

6,50€
12,00€

Cultivar de ramos pendentes, que se distingue
da espécie-tipo essencialmente por ter um porte
arredondado mais compacto. As folhas oblongas
são, também elas, mais brilhantes (verde-escuras; no
inverno tornam-se vermelho-acastanhadas), e frutifica
com maior abundância (bagas vermelho-alaranjadas).
Flores brancas pequenas na primavera/inícios de
verão.
Muito rústico, sendo ideal para jardins rochosos ou
com declives acentuados para controlar a erosão.
Como cresce pouco em altura, mas estende-se
rapidamente, é uma excelente opção para cobertura
de solo, principalmente, em zonas que se queiram de
baixa manutenção.

V - VI

Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’
Arbusto agradável, de crescimento horizontal, com
ramos arqueados e folhagem verde-brilhante. É talvez
o que apresenta um crescimento mais vigoroso e
rápido de todos os cultivares do género Cotoneaster.
Floração branca e profusa.
Frutifica em menor abundância (frutos vermelhos) que
o C. ‘Coral Beauty’.

V - VI

Origem: Sul da China

3-4m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

V1L
V2,5L

Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’

Origem: Sul da China

0.50 - 1 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

Crataegus monogyna
Um dos primeiros Cornus kousa de brácteas rosa a
ser introduzido no mercado. Possui um porte vertical.
Planta interessante para as 4 estações do ano: na
primavera, brácteas rosadas (estreitas e pontiagudas,
um pouco instáveis na sua coloração) cercam o
conjunto central de pequenas flores verde-amareladas.
Estas dão lugar a frutos rosados, no verão, que
persistem até ao outono.
Folhas de um verde profundo e brilhante, amplas,
arredondadas, com nervuras profundas, que mostram,
no outono, uma coloração escarlate. No inverno,
é notável pela sua casca esfoliante, maculada,
bronzeada e cinza.
Para aplicação em pequenos e grandes jardins e
parques.

III - V

Origem: Europa, Norte de África e Ásia Ocidental
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Arbustos

0.50 - 1 m

Tamanho

Arbustos
1.7 m

Tamanho

Preço

Cytisus praecox ‘Hollandia’

V2,5L
V4,5L
V10L

9,00€
17,50€
30,00€

Floração rosa-avermelhada
Arbusto muito ramificado com ramos verdes eretos,
cujas folhas caducas caem precocemente. A floração
é espetacular no fim primavera, apresentando uma
coloração rosa-avermelhada, seguida de vagens
cinza. Crescem bem em solos pobres, mesmo
rochosos, resistem à seca.

Tamanho

Preço

Cytisus scoparius

V2,5L
V4,5L
V10L

9,00€
17,50€
30,00€

Tamanho

Preço

V2,5L
V4,5L
V10L

9,00€
17,50€
30,00€

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Oeste da Europa

2m

Flores amarelas
Arbusto erecto e caducifólio, com caules arqueados e
flores amarelas abundantes no fim da primavera.
São nativos da Europa. Têm um crescimento muito
rápido em solos bem drenados e locais ensolarados.
Envelhecem relativamente rápido, exigindo renovação
a cada 6-5 anos.

V - VI

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa

1.50 - 1.70 m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa
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V - VI

Cytisus scoparius ‘Andreanus’
Floração bicolor – amarelas com centro vermelhoescuro
Arbusto de folhagem densa, com tonalidade verde
escura, ramos verdes quando jovens e acinzentados
com o passar do tempo. Floração bicolor exuberante
no fim da primavera - flores amarelas com centro
vermelho-escuro.

Preço

V2,5L
V4,5L
V10L

9,00€
17,50€
30,00€

Tamanho

Preço

V2,5L
V4,5L
V10L

9,00€
17,50€
30,00€

Tamanho

Preço

Cytisus scoparius ‘Boskoop Ruby’
Flores vermelho-carmim-escuro
Arbusto muito ramificado com ramos verdes eretos,
cujas folhas caducas caem precocemente. As flores
apresentam uma coloração vermelha-carmim-escuro,
no fim da primavera, seguida de vagens cinza.
Crescem bem em solos pobres, mesmo rochosos,
resistem à seca.

V - VI

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa

1.50 - 3 m

Cytisus scoparius ‘Burkwoodii’
Floração vermelho-salmão
Arbusto ereto, arredondado com numerosos ramos
finos e arqueados, verde-brilhantes.
As folhas mais baixas são verdes, divididas em 3
folhetos (cada 0.50cm), as mais altas são simples,
quase sésseis.
Floração abundante e perfumada (semelhante às
flores da ervilha) em cachos axilares, seguidas de
frutos tipo vagens planas e pretas.
Espécie adequada ao reforço de escarpas e declives
ou à criação de zonas arbustivas de delimitação.

IV - VI

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Oeste da Europa

V2L * 20/30 12,50€

1m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Origem: Ásia, Europa

Daphne x burkwoodii ‹Somerset›
Cultivar resultante do cruzamento de D. cneorum e
D. caucasica. Arbusto densamente ramificado com
um porte arredondado e dos mais rústicos do género
Daphne.
Folhas verdes, pequenas, densas, oblongas e
brilhantes. Flores extremamente perfumadas, em
cachos, de um branco cremoso a rosa pálido, a que
se seguem pequenos frutos vermelhos no outono.
Excelente opção para colocar próximos a caminhos e
portas para que o seu aroma possa causar impacto,
bastante eficaz em jardins pequenos.

V
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Arbustos

1.00 - 1.20 m

Tamanho

Arbustos

Tamanho

Preço

Daphne cneorum
Arbusto de baixo crescimento com ramos longos e
prostrados.
Folhas alternadas, simples, com cerca de 2,5cm de
comprimento e muito estreitas (5-3mm de largura),
verde-escuras e brilhantes (glaucas na página inferior).
Flores rosa-brilhante (13mm de diâmetro) em densos
cachos, com o característico aroma do género
Daphne.
Ideal para cobertura de solo e jardins rochosos.

0.10 - 0.50 m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

IV

Origem: Europa

Tamanho

Preço

V2L * 20/30 13,00€
V5L * 30/40 32,00€
V10L * 50/60 64,00€

1- 1.5 m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Arbusto compacto de folhagem verde-escura,
coriácea.
D. odora é um arbusto compacto com folhas verdes
escuras e coriáceas e umbelas terminais de flores
muito perfumadas, rosa pálido e brancas do final do
inverno ao início da primavera. Raramente frutifica,
produzindo frutos vermelhos após a floração.

II - III

Origem: China, Japão

1 - 1.50 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Daphne odora

Origem: Japão

IV - V

Tamanho

Preço

V2L
V4,5L

8,50€
14,00€

Deutzia gracilis
Planta arbustiva, ramificada e florífera de especto
arredondado e denso. Os ramos são, inicialmente,
eretos, mas com o crescimento vão-se arqueando,
dando à planta um aspeto arredondado. Bastante
rústica, dispensa manutenção constante.
As folhas são simples, opostas, de cor verde-escura
e formato oval a lanceolado, acuminadas, com
margens serrilhadas. Flores reúnem-se em densos
racimos terminais e são campanuladas, brancas e
delicadamente perfumadas.
Ideal para jardins com linhas arredondadas, informais
ou naturais. Também pode ser plantada em vasos e
floreiras.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

14,00€
41,00€

Tamanho

Preço

V1,5L
V2,5L

6,50€
11,00€

Arbusto ereto e ramificado, bastante vigoroso.
Produz magníficos e numerosos cachos de flores
dobradas, branco-rosadas (campanuladas), que
mais parecem plumas. Cada aglomerado encontrase suspenso em fortes ramos arqueados, de folhas
verde-escuras.

V - VI

Duranta erecta ‘Alba’
Arbusto lenhoso de hastes longas e pendentes,
densas, amarelas-esverdeadas, com ou sem espinhos.
Folhas verde-claras, coriáceas e com bordas
serrilhadas.
Inflorescências recurvadas com muitas flores
pequenas, brancas, formam-se em cachos que vão
desabrochando, sequencialmente, na primaveraverão. Frutos decorativos e abundantes (do tamanho
de uma pérola) de cor laranja.
Ideal como planta isolada, para formação de maciços
e sebes floridas de crescimento livre ou topiadas.

IV - VIII

Origem: Estados Unidos (zona tropical)

2-3m
Z 11 (>+4,40ºC)

V4,5L
V10L

Deutzia scabra ‘Plena’

Origem: Ásia

2-3m
Z 11 (>+4,40ºC)

Preço

Tamanho

Preço

V1,5L
V2,5L

6,50€
11,00€

Duranta erecta ‘Geisha Girl’
Arbusto com folhas verdes brilhantes e galhos em
cascata.
Flores azul-púrpura com bordas brancas enrugadas,
durante o verão (alternadamente de maio até ao final
de setembro), seguidas de bagas amarelo-alaranjadas.
Ideal como planta isolada, para formação de maciços
e sebes floridas de crescimento livre ou topiadas.

V - VIII

Origem: América do Sul (zona tropical)
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Arbustos

2- 3 m

Tamanho

Arbustos

Tamanho

2-4m

Preço

Elaeagnus x ebbingei

V2,5L *
6,50€
20/30
11,90€
V3L * 40/50 37,50€
V10L * 60/80

Espécie de porte vertical e compacto.
Os ramos são ligeiramente espinhosos e com o
tempo vão-se tornando mais longos e pendentes nas
extremidades.
Folhas alternadas, ovadas, ligeiramente onduladas,
verde-escuro brilhantes na parte superior; prateadas
com pontos castanhos na inferior. Flores brancas
(tubulares), odoríferas, que despontam nas axilas
das folhas. Frutos avermelhados, comestíveis,
semelhantes a azeitonas.
Tolerante ao clima marítimo e à poluição. Adequado
para pequenos jardins, para reforço de escarpas
e declives, criação de sebes floridas naturais ou
topiadas.

Tamanho

Elaeagnus x ebbingei ‘Gilt Edge’

IX - XI

Z 7b (-14,90ºC/-12,30ºC) Origem: Ásia

Preço

V3L * 40/60 14,00€
V5L * 50/60 17,50€
V10L * 60/80 33,00€
V12L *
38,00€
80/100
64,00€
V18L *
100/125

+ 2- 3m

Arbusto denso e arredondado, capaz de iluminar
qualquer espaço desinteressante.
As folhas e galhos recém-emergentes são begeprateados, tornando-se lanceoladas, acuminadas,
ligeiramente onduladas, com 10-5cm de comprimento,
verde brilhante no centro e com largas margens
amarelo-douradas.
Flores discretas prateadas com uma intensa
fragrância, seguidas de frutos vermelhos.
Espécie adequada a criação de sebes ou colocação
frente a muros.

IX - XI

Z 7b (-14,90ºC/-12,30ºC) Origem: Ásia

Tamanho
V12L *
80/100
V15L *
100/120

2-3m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Japão
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V - VI

Preço
94,00€
106,00€

Enkianthus campanulatus
Arbusto ereto e densamente ramificado, cujos ramos
são dispostos em camadas.
Deslumbrante coloração outonal, cujas folhas
elípticas, serrilhadas, de verde-médio se transformam
num magnífico vermelho brilhante no outono.
Pequenas flores, em forma de sino, amarelo-creme
a rosa-esbranquiçado (cada uma com 1,2cm de
comprimento) com riscas/veios e bordas rosa que
aparecem em cachos pendentes, no final da primavera.

Preço

V3,5L *
9,50€
20/30
19,50€
V8L * 40/50 53,00€
V25L * 50/60

1.50 - 2 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Eremophila maculata
Arbusto de médio porte, com uma aparência informal
e solta (quase indisciplinada).
Folhas verdes estreitas e flores tubulares vermelhas
manchadas que despontam das axilas das folhas. A
superfície interna do tubo é pilosa e os lóbulos têm
alguns fios semelhantes a teias de aranha. Quatro
estames estendem-se para além das pétalas. Os
frutos que se seguem são secos e quase esféricos.

IX - XII

Origem: Austrália

15 - 30 cm
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Preço

V1L

2,80€

Tamanho

Preço

Erica carnea ‘December Red’
Floração rosa que se vai tornando rosa-púrpura
É uma das primeiras Erica carnea a florir, esta
variedade exibe uma grande quantidade de flores
estreitas, que se abrem em rosa e se aprofundam no
roxo claro ao longo da temporada. Excelente para
fornecer cor ao Inverno, este arbusto perene, de baixo
crescimento, cria uma excelente cobertura de solo
para locais ensolarados.

XII - II

Origem: Europa Central

Erica carnea ‘Heathwood’
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Arbustos

Tamanho

Arbustos
10 - 20 cm
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Erica carnea ‘Springwood White’

V1L

2,80€

Floração branca-pura
Muito popular pelo seu porte tapizante e capacidade
de cobertura de solo, esta variedade apresenta flores
pequenas abundantes, com coloração branca. As
suas flores ocultam lindamente a folhagem verde
brilhante em forma de agulha.
Recebeu o prestigioso Prémio de Jardim de Mérito
do Royal Horticultural Society, pelas suas qualidades
notáveis.

Tamanho

Preço

Erica carnea ‘Winter Beauty’

V1L

2,80€

Tamanho

Preço

V1L

2,80€

XII - V

Floração rosa-fúcsia
Arbusto anão, denso e compacto, popular por
possibilitar criar coberturas de solo, pela sua
capacidade de adaptação e por dar muita cor e
atração ao jardim num momento em que a maioria das
outras plantas estão sem expressão.
Folhas verde-médias em forma de agulha. As flores
são em forma de sino (4 a 6mm de comprimento)
e produzem-se em espiga. São muito pequenas e
decorativas, aparecendo durante quase todo o inverno
até princípios da primavera.
O porte da Erica carnea é benéfico quando a cobertura
do solo é um requisito, pois produz uma espessa
manta, que suprime o crescimento anual de ervas
daninhas.
Varandas, terraços, jardins rochosos, como espécie
única ou em maciços, cobertura de solo, eis as muitas
aplicações deste extraordinário exemplar.

XII - V

Origem: Europa Central e do Sul

0.45 - 0.60 m
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Preço

Origem: Europa Central

0.30 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Europa

XII - IV

Erica x darleyensis ‘Arthur Johnson’
Floração rosa-profundo
Levemente perfumada, esta variedade é um arbusto
anão perene de propagação vigorosa com uma
folhagem verde médio de ponta cremosa na primavera
e longos cachos de flores rosa-magenta. Excelente
em fornecer cor no Inverno, o seu porte compacto é
perfeito para sufocar as ervas daninhas.

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

V1L

2,80€

Tamanho

Preço

Erica x darleyensis ‘White Perfection’
Flores de cor branco-puro
Cultivar resultante do cruzamento de E. carnea com a
mais alta E. erigena.
As variedades E. x darleyensis são mais altas,
vigorosas e arbustivas que a maior parte das urzes.

XII - IV

Origem: Europa

Erica erigena ‘Golden Lady’
Arbusto compacto e anão que se caracteriza
essencialmente pela sua folhagem amarelo-dourada
que se mantem durante o ano.
Floração branca, apesar de esparsa.

0.50 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa

1 - 1.50 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

II - IV

Tamanho

Preço

V2,5L
V4,5L
V10L

6,50€
14,00€
28,00€

Escallonia ‘Iveyi’
Arbusto de crescimento uniforme e vigoroso. Bastante
rústico, de folhagem verde-escura brilhante e
finamente serrada.
Uma profusão de panículas de flores brancas,
perfumadas, despontam no verão.
Ideal para zonas costeiras, para a formação de sebes
floridas naturais ou topiadas.

VI - X

Origem: Cornualha (condado de uma península de Inglaterra)
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Arbustos

0.50 m

Tamanho

Arbustos

Tamanho

1-2m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Preço

V2,5L* 20/30 6,50€

Espécie vigorosa de folhas verdes e brilhantes de
5-3cm e flores agrupadas, rosa-brilhantes.
Ideal para locais costeiros com vento, pois pode
suportar os ventos fortes do litoral.

Tamanho

Escallonia ‘Red Dream’

VII - IX

Origem: Argentina e Chile

Preço

V10L* 30/40 20,00€

1m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Variedade anã, densa, de porte quase arredondado e
folhagem pequena, oval, verde-coriáceo.
Floração longa, de pequenas flores vermelhas.
Adequada para canteiros baixos, vasos e zonas
costeiras (devido à sua resistência ao vento e clima
marítimo).

VII - IX

Origem: América do Sul

2-3m
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Escallonia macrantha

VI - X

Origem: Chile e Argentina

Tamanho

Preço

V2,5L
V4.5L
V10L

6,50€
14,00€
28,00€

Escallonia rubra
Arbustos de ramos com ritidoma castanho-escuro que
se descasca com facilidade.
Folhas simples, alternas, obovadas, coriáceas, verdes
escuras e brilhantes na página superior, e verde-claro
na página inferior, com glândulas acastanhadas e
margem serrada.
Flores pequenas, tubulares, de cor vermelho-escura a
rosa, que são produzidas em cachos soltos no verão e
no início do outono.

Preço

Euonymus fortunei ‘Coloratus’
Extremamente rustico e resistente de crescimento
quase rasteiro, é uma trepadeira que rapidamente
forma uma densa cobertura de solo. Forma um denso
tapete de folhas verde-escuras, ovais a elípticas,
brilhantes (de até 5cm de comprimento) que se tornam
vermelho-púrpura durante os meses mais frios.
Muito útil para o controlo de erosão em declives e
taludes, podendo, também, ser conduzido como
trepadeira.

0.30 - 0.50 m

IV - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: China

Tamanho

Preço

Euonymus fortunei ‘Silver Queen’
Planta ereta de folhas alongadas (meio arredondadas)
e brilhantes, verde-escuras marginadas de branco. No
tempo frio, a folhagem coriácea costuma ficar tingida
de rosa.
Flores brancas sem grande expressão e frutos
pequenos, esféricos e brancos.

1.50 - 2.50 m

V - VI

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: China

3- 4 m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Origem: Japão

Tamanho

Preço

V2L
V3L
V5L

8,50€
11,00€
17,00€

Euonymus japonicus ‘Albomarginatus’
Espécie ereta e ramificada, com enfolhamento denso
e compacto. As folhas finas, são elípticas a ovaladas,
opostas, cerosas, brilhantes, de margens serrilhadas
e de cor verde com uma fina (mas distintiva) margem
branca.

VI - VII
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Tamanho

Preço

Euonymus japonicus ‘Microphyllus’

V2L

8,50€

Espécie densamente arbustiva e arredondada, de
porte anão e ereto.
Folhas pequenas de apenas 3cm de comprimento,
elípticas e verde-brilhantes.
Ideal para jardins pequenos e bordaduras e cultivo em
vaso ou coberturas.
Também disponível a versão variegata, de pequenas
folhas verdes com margens amarelas (Euonymus
japonicus ‘Microphyllus Aureovariegatus’)

Tamanho

Preço

Exochorda racemosa

V4,5L
V10L

19,00€
57,00€

Tamanho

Preço

0.60 - 0.80 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Japão, Coreia e China

3-4m

Arbusto denso e arredondado com ramos arqueados
de floração precoce. Os botões das flores lembram
pérolas brancas.
Folhas oblongas com 6-4cm de comprimento,
arredondadas e dentadas na margem superior.
Fruto com 5 válvulas, deiscente (de 8mm) de coloração
amarela a castanho.

IV - V

Z 5b (-26,00ºC/-23,40ºC) Origem: China

Fabiana imbricata
Arbusto com diversos ramos nas extremidades de
numerosos caules, completamente cobertos com
folhas em forma de agulhas minúsculas, organizados
como escamas.
Um exemplar de magnífica beleza, com uma profusão
de flores em forma de trombetas que nos presenteiam
com um espetáculo fantástico e uma fragrância
semelhante a mel.
Produz frutos comestíveis. Resistente aos climas
marítimos.

1.5 - 2.5 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)
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Origem: Chile

V - VIII

Z 6a (-6,60ºC/-1,20ºC)

V1,3L
V4L
V10L
V26L

4,90€
15,00€
20,00€
45,00€

Tamanho

Preço

Forsythia x intermedia ‘Spring Glory’

V2L
V4,5L
V10L

9,50€
15,00€
27,00€

Um arbusto vistoso e decíduo, com um contorno
amplo e arredondado na forma vertical, que deslumbra
com massas de flores amarelas suaves para anunciar
a chegada da primavera.

Tamanho

Preço

Grevillea juniperina

X-I

II - III

Origem:

V2,5L* 20/30 9,00€
V10L* 30/35 23,50€

2- 3 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

A Fatsia Japónica, é uma planta arbustiva, com folhas
largas, ideal para quem procura adicionar um toque
simples e tropical a qualquer espaço.
De folhas grandes (30cm larg.), profundamente
lobadas (9-7 lóbulos), palmadas, de cor verde-escura,
com margens recortadas e muito brilhantes.
As inflorescências surgem no outono e inverno e são do
tipo umbela, terminais, com numerosas flores brancas
(pequenas), de importância ornamental secundária.
Os frutos são pequenos, globosos e negros.
Notável para contrastar com outras plantas de texturas
e cores diferentes, criando efeitos paisagísticos
interessantes em locais semi-sombreados do jardim.
Além disso é uma excelente folhagem para interiores
bem iluminados, quando plantada em vasos grandes.

Origem: Coreia, Japão

2-4m
Z5

Preço

Origem: Austrália

Arbusto de forma prostrada, de folhas lineares de 5
a 35mm de comprimento, terminando em um ponto
pungente, muito afiado.
Inflorescências vistosas vermelhas, em forma típica
de «aranha», que surgem nas axilas das folhas e nas
extremidades dos galhos.
Tem um crescimento desgrenhado e, portanto, é
aconselhável manter a sua forma com uma poda para
se manter mais densa em termos de vegetação e uma
aparência verde mais intensa.

IV - V
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Arbustos

2-4m

Fatsia japonica

Tamanho

Arbustos

Tamanho

4-2m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

30€
40€
55€
70€
100€

200/250 3xr
250/300 3xr

130€
170€

Preço

80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

40€
55€
70€
100€
130€

200/250 3xr
250/300 3xr

170€
225€

Hamamelis x intermedia ‘Diane’
Arbusto de copa larga / aberta, com folhas ovais que
se tornam vermelhas e amarelas no outono.
Flores vermelho-acobreadas, levemente perfumadas,
de meio ao final do inverno.
Espécie adequada a pequenos e grandes jardins ou
parques.

I - III

Origem: Bélgica

Tamanho

Preço

V2L* 30/40
7,00€
V4L* 40/50 17,00€

1.- 2 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Grande arbusto, vertical, com ramos em ascensão
graciosa.
Com flores amarelo-brilhantes e docemente
perfumadas, no final do inverno até o início da
primavera (dos cultivares x intermedia é o que floresce
mais tardiamente). Cada flor consiste em pétalas em
forma de fita e um cálice vermelho. Agrupadas ao
longo dos ramos, desprovidos de folhas, abrem as
suas pétalas de aranha em dias amenos.
Ostenta folhas verdes, amplamente ovadas ou
arredondadas, que aquecem em atraentes tons de
amarelo e vermelho no outono.

Origem: Japão, China e América do Norte

2- 4 m
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Hamamelis x intermedia ‘Arnold
Promise’

II - III

Tamanho

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

Origem: América do Norte

VI - VIII

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Pequeno arbusto de folhas amplamente ovais, verdemédio.
Produz enormes cachos de flores arredondadas, de até
30cm de diâmetro, no início do verão (até dois meses),
que iluminam as áreas sombrias do jardim. Abrem
verde-lima, amadurecendo para um branco brilhante,
retornando ao verde pálido, no final do verão, antes de
alterarem para um tom bronze no outono.
Surpreendentemente tolerante à seca.

Preço

V3L* 20/25 12,00€
V5L* 40/60 16,50€
V10L* 50/60 25,00€

1-2m

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Arbusto vigoroso e vertical, com folhas verdes, ovadas,
serradas e pontiagudas, que se tornam laranjas no
outono.
Profusão de panículas de flores cónicas, brancocreme que se tingem de rosa com o aproximar do
outono. São de tal forma pesadas, que os ramos
arqueiam com o peso.
Ideal para formação de bordas mistas de arbustos e
para colocação em frente a muros, cercas.

VII - VIII

Z 5b (-26,00ºC/-23,40ºC) Origem: China, Japão

1- 2 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Preço

V3L

12,00€

Tamanho

Preço

V3L

12,00€

Hydrangea quercifolia
Arbusto de hastes fortes e extraordinárias folhas
grandes (20x18cm, semelhantes às dos carvalhos),
profundamente lobadas, verde-escuras (acinzentadas
na página inferior). No outono, tornam-se vermelhovivo e depois laranja. A queda das folhas deixa a
descoberto uma rica casca esfoliante castanha.
Panículas verticais de 15-10cm de pequenas flores,
inicialmente brancas e depois rosa (com o aproximar
do outono).

VI - VII

Origem: Estados Unidos

1- 2 m
Z 5b (-26,00ºC/-23,40ºC) Origem: China

Hydrangea sargentiana
Arbusto de porte médio, ereto e aberto, cuja casca
descasca com a idade.
Folhas grandes, ovadas, aveludadas e pubescentes
de cor verde-escura.
Flores em aglomerados largos e planos, púrpuras ou
azuis, cercadas de florzinhas brancas.

VII - IX
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Tamanho

1-3m

Preço

Ilex crenata ‘Fastigiata’

V2L
4,50€
V4L* 60/80 16,30€
V10L* 150 63,00€

Azevinho de porte colunar estreito/vertical, de
folhagem bastante densa.
Folhas pequenas, arredondadas, verde-escuras,
convexas e brilhantes, muito semelhantes às dos
Buxus, facilmente identificáveis pelas suas margens
crenadas/dentadas.
Pequenos frutos negros, seguem-se a pequenas flores
brancas, no final do verão e outono.
Pode ser utilizado como sebe baixa e densa ou cortavento.

Tamanho

Ilex crenata ‘Green Edge’
Arbusto

IV - VI

Z 6b (-23,30ºC/-17,80ºC) Origem: Leste da China e Japão

Preço

V1L* 15/20
4,90€
V2L* 20/25
7,50€
V10L* 60/80 35,00€

3- 5 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

V - VII

Origem: Ásia

Ilex crenata ‘Green Edge’
Bola
Tamanho

Preço

V10L* 30/40 21,50€

78

Folhas de forma oval a elíptica, de cor verde e
levemente brilhantes, bolbosas, sem espinhos e com
até 2 cm de comprimento. A floração ocorre entre
maio e junho, sendo as flores pequenas de coloração
branco mate. Os frutos são pequenos, com núcleo
escuro.
Prefere solos neutros ou ligeiramente ácidos e
ligeiramente calcários, moderadamente húmidos
e bem drenados. Tolera bem o vento marítimo e a
poluição atmosférica.
Útil para utilização enquanto sebe ou arbusto solitário.
Adequado para jardins, parques, espaços públicos e
sebes de folha persistente. Uma vez que tolera bem a
poda, é também utilizado em topiária.

4- 8 m

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Arbusto
Híbrido resultante do cruzamento do I. aquifolium
e I. cornuta. Crescimento regular, de forma densa e
cónica.
Folhas oblongas, verde-escuras brilhantes (até 10cm
comp.) e margens pouco espinhosas. Pequenas
flores branco-esverdeadas, geralmente discretas,
aparecem na primavera, seguidas por uma exuberante
frutificação (verde brilhante) que amadurece no outono
e persiste no inverno.
Utilizado como exemplar isolado ou agrupado ou em
sebes.

III - IV

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa Ocidental e Sul, Noroeste de África e Sudoeste da Ásia

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Multitronco

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Árvore
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

185€
240€
310€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
540€
700€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

400€
520€
675€
880€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

4-8m
Z 9 (6,60ºC/-1,20ºC)

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
210€
270€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

350€
455€
590€

Lagerstroemia indica
Tronco
Árvore de pequeno porte ou arbusto grande.
Característica particular da espécie: o tronco
descasca deixando exposto o lenho limpo e macio,
especialmente no inverno quando a planta se encontra
desnuda.
Folhas caducas, opostas, elípticas, alongadas, com
3 a 5cm de comprimento e de cor verde escuro. A
floração muito abundante, ocorre de julho a agosto,
com flores agrupadas em panículas muito floridas com
20-15cm de comprimento.
Prefere um local protegido do vento, com sol pleno
e um solo constantemente húmido, bem drenado e
argiloso. Uma poda rigorosa após a floração ou no
início da primavera promove a floração.
Planta adequada para cultivo em vaso, pequenos
jardins, criação de bosques com árvores da mesma
espécie ou de espécies distintas, avenidas estreitas,
praças e ruas.

VII - VIII

Origem: China e Coreia

79

Arbustos

Tamanho

Arbustos

Lagerstroemia indica
Multitronco

Lagerstroemia indica
Arbusto
Tamanho
200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr
400/450 3xr
450/500 3xr

Preço
270€
350€
455€
590€
765€
990€

Tamanho
150/175 2xr
175/200 2xr

85€
120€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

155€
210€
270€

Lagerstroemia indica ‘Dynamite’
(Vermelha)

Lagerstroemia indica ‘Nivea’ (Branca)

Lagerstroemia indica ‘Violacea’ (Lilás)

Lagerstroemia indica ‘Rosea’ (Rosa)

80

Preço

5- 15 m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

110€
145€
190€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

250€
325€
420€
540€

400/450 4xr
450/500 4xr

700€
910€

Laurus nobilis
Arbusto
Arbusto grande e ereto, com folhas aromáticas,
estreitamente ovadas, ligeiramente onduladas nas
margens, bastante utilizadas em perfumes, licores e
como condimento culinário.
Pequenas flores, verde-amareladas pálidas, surgem
em pequenos aglomerados. Frutos ovais, negros,
quando maduros.
Bastante resistente às podas, à poluição urbana e à
proximidade do mar.
A melhor planta para qualquer tipo de sebe, seja
natural ou topiada. Adequada a pequenos e grandes
jardins e parques.

IV

Origem: Leste do Mediterrânico, Ásia Menor

Laurus nobilis
Multitronco

Laurus nobilis
Árvore
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

145€
190€
250€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

185€
240€
310€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

325€
420€
540€
700€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

400€
520€
675€
880€

400/450 4xr 910€
450/500 4xr 1200€

Tamanho

Preço

V2,5L* 20/30 9,50€
V5L* 30/40 16,00€
V10L* 30/40 21,50€

1m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: China, Japão

Loropetalum chinense ‘Fire Dance’
Arbusto perenifólio, ligeiramente pêndulo e largo,
formado por ramos arqueados. Pode ser de
crescimento inferior à espécie-tipo.
De floração livre, em forma de “aranhas” de cor fúcsia,
aglomeradas no final dos ramos curtos, semelhantes
às dos seus parentes Hamamelis. Também despontam
no final do inverno e início da primavera, podendo
florescer novamente no final do verão, início do
outono.
Folhas vermelho-púrpura profundo, que podem ficar
acobreadas no verão.
Adequado a sebes floridas, para cultivo em vaso e
pequenos jardins.

III - IV
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Arbustos

Tamanho

Arbustos
3- 5 m
Z5

82

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

155€
210€
270€
350€

25/30 4xr
30/35 4xr

455€
590€

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

200€
260€
340€
440€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

570€
740€
960€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
200€
260€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

340€
440€
570€
740€
960€
1250€

Magnolia denudata ‘Yellow River’
Pequena árvore caducifólia, com flores perfumadas
de tom amarelo delicado. Eretas e em forma de cálice
quando em botões, as flores grandes com 15cm de
comprimento, abrem as suas tépalas à medida que
amadurecem. Ricas em fragância frutada, desbotam
para um branco cremoso com o tempo. As flores
aparecem em galhos despidos em meados da
primavera, antes do surgimento das novas folhas
verdes. Semelhante à espécie tipo, esta variedade
cria cenários altamente floridos durante a primavera,
interessante para parques e jardins.

III -I V

Magnolia ‘Genie’
Perfeita para pequenos jardins, Magnolia ‘Genie’ é
uma árvore compacta, pequena e caducifólia com
flores perfumadas em meados da primavera. Abrindose em botões vermelho-escuros, as flores em forma
de tulipa, purpura-avermelhado, são grandes, com
15cm de diâmetro e contam até 12-6 tépalas. Esta
magnólia híbrida floresce muito jovem.

III -I V

Origem: Ásia

15- 20 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Preço

Origem: Ásia

3- 5 m
Z5

Tamanho

Origem: EUA

VII - VIII

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Tronco 120-140-160
Árvore perene caraterizada por ter uma copa um
pouco oval, chegando a atingir uma altura de 20m.
Uma espécie interessante devido à coloração das
suas enormes folhas, alternadas, com 20-12cm
de comprimento, que se apresentam verde-escuro
na página superior e acobreadas na inferior. Mas,
principalmente, pelas suas flores fragrantes e bastante
largas (de 25-20cm) que deslumbram pelo seu branco
puro, desde o início de junho até ao final do verão
(de forma intermitente). Esta espécie produz floração
apenas em estado adulto (por volta dos 9 anos).
Também os frutos que produz exalam aroma.
Prefere solos húmidos e bem drenados. É bastante
resistente à geada e à poluição urbana. Planta
adequada para parques ou grandes jardins, para a
criação de bosques de diferentes espécies, avenidas
largas, praças e ruas.

10 - 8 m

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Arbusto

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

185€
240€
310€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/5 04xr

400€
520€
675€
880€
1145€
1490€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

140€
180€
235€
310€

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

400€
525€
680€
880€
1140€

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

200€
260€
340€
440€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

570€
740€
960€

Tamanho

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

200€
260€
340€
440€

400/450 4xr
450/500 4xr

570€
740€

Magnolia kobus
Arbusto grande ou árvore de pequeno e médio porte.
Copa piramidal quando jovem, que se vai tornando
mais densa e arredondada.
Folhas verde-escuras, aromáticas e obovadas, são
atraentes durante a estação de crescimento, mas com
pouca cor outonal (castanho-amarelado).
Flores brancas em forma de cálice (Ø10cm),
perfumadas, que abrem antes do surgimento das
folhas. Quando jovens, não florescem profusamente.
Frutos avermelhados muito decorativos.
Considerada a mais rústica das Magnolias nativas
do Japão (resistente ao asfalto e à poluição urbana),
criando um espetacular efeito como exemplar solitário
ou agrupado, ao longo de avenidas ou praças.

III - IV

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Japão

6-8m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: França

Magnolia x soulangeana
Tronco 180/200
A sua ascendência híbrida é o resultado do cruzamento
das espécies M. denudata e M. liliflora.
Folhas obovadas, verde-pálido (15-10cm), que se
tornam num adorável amarelo no outono.
As flores que eclodem a partir do final de fevereiro
(antes das folhas) são grandes, em tons branco e rosa,
têm forma de cálice e são perfumadas.
Indicada para jardins pequenos. Pode ser mantida em
vaso.

III - IV
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Arbustos

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Tronco 180-200-220

Arbustos

Magnolia x soulangeana
Multitronco

Magnolia x soulangeana
Arbusto
Tamanho

4- 6 m
Z6

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

400/450 4xr
450/500 4xr

740€
960€

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

200€
260€
340€
440€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

570€
740€
960€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

155€
200€
260€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

340€
440€
570€
740€
960€
1250€

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

90€
120€
155€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

200€
260€
340€
440€

400/450 4xr
450/500 4xr

570€
740€

Magnolia x soulangeana ‘Lennei Alba’
Menor que maioria das Magnolia x soulangeana,
‘Lenei alba’ é uma pequena árvore ou arbusto grande,
de folha caduca que produz grandes flores em formato
de cálice, perfumadas, com 10cm de diâmetro, de um
branco puro intenso. As flores aparecem em ramos
despidos no início ou meio da primavera, antes que
as folhas se desenrolem. ‘Lenei alba’ também é
conhecida pelas duas folhas ovais, verde-escuras,
que são maiores que a maioria.
Opção interessante para pátios, e pequenos jardins.

III -I V

Origem: Ásia

2- 5 m
Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Japão

84

Preço

III - IV

Magnolia stellata
Tronco 180/200
Arbusto de porte espalhado e arredondado, muito
ramificado e compacto, com casca aromática.
Folhas estreitamente obovadas, verde-claras, que
adquirem tons amarelos no outono.
Flores abundantes, ligeiramente perfumadas, em
forma de estrela (18-12 pétalas) de um branco puro surgem antes das folhas.
Uma das primeiras Magnolias a florescer na primavera
e também a mais rústica.
Adequada a pequenos jardins, como exemplar solitário
ou agrupado, ou como sebe alta informal.

Magnolia stellata
Arbusto
Tamanho

4-6m

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

400/450 4xr
450/500 4xr

740€
960€

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

200€
260€
340€
440€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

570€
740€
960€

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

90€
120€
155€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

200€
260€
340€
440€

400/450 4xr
450/500 4xr

570€
740€

Magnolia ‘Susan’
Tronco 180/200
Arbusto ou árvore de pequeno porte, compacto, bem
ramificado.
Folhas ovadas (até 16cm de comprimento), verdepálidas. No outono, tornam-se amarelo-bronze.
Flores estreitas, em forma de cálice, com 6 pétalas
ligeiramente torcidas, perfumadas, rosa-púrpura (rosa
profundo enquanto botão) com tons mais claros no
interior. Floração tardia (floresce 4-2 semanas mais
tarde que a M. stellata e a soulangeana) que pode
repetir, esporadicamente, em meados do verão.
Resistente à poluição urbana, é aplicável em pequenos
jardins e como exemplar solitário.

IV - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Estados Unidos

Magnolia ‘Susan’
Multitronco

Magnolia ‘Susan’
Arbusto
Tamanho

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

400/450 4xr
450/500 4xr

740€
960€

Tamanho

Preço

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

90€
120€
155€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

200€
260€
340€
440€

400/450 4xr
450/500 4xr

570€
740€
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Arbustos

Magnolia stellata
Multitronco

Arbustos

Tamanho

Preço

V3L* 30/40 10,00€

2-3m

Mahonia x media ‘Charity’
Arbusto de porte ereto, com folhas pinadas compostas
por até 21 folhas pequenas e verdes em forma de
lança, com pontas espinhosas. Muitas vezes, tornamse vermelho-alaranjadas no outono. Com a idade, a
planta estreita na base, revelando hastes rígidas de
cor acinzentada, o que lhe confere uma aparência
exótica.
Pequenas flores amarelas (em forma de xícaras)
nascidas de cachos terminais eretos de até 35cm de
comprimento, no final do outono e durante o inverno,
seguidas de bagas roxas brilhantes.

XI - II

Z 7b (-14,90ºC/-12,30ºC) Origem: Inglaterra

Tamanho

Preço

V2L* 30/40
9,00€
V3L* 30/40
10,80€
V10L* 30/40
23,50€
V20L* 100/110 49,50€
V35L* 130/150 90,00€
V45L* 120/140 135,00€
V70L* 140/160 200,00€

3-5m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Nova Zelândia

Preço

V1,3L* 10/20 5,50€
V4L* 20/30 12,00€
V10L* 30/40 17,50€

2- 5 m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Arbusto ou árvore que no país nativo cresce até 20m.
Copa regular que, com a idade, adquire um perfil
arredondado.
Folhas verde-brilhantes no topo e cinzento-claras com
uma penugem na base. Estas são semelhantes às da
Acca sellowiana.
Uma explosão de cachos de flores vermelhas e
brilhantes, em forma de escova, conferem-lhe,
também, o nome comum “Árvore de Fogo”.
É uma planta cada vez mais utilizada para formar
sebes densas em ambientes mais adversos; útil para o
aumento de privacidade num jardim ou um bom cortavento na primeira linha do mar, por ser muito resistente
à salinidade e ao vento. Também resulta muito bem
como árvore de sombra para um terraço ou varanda.

V - VI

Tamanho

86

Metrosideros excelsus

VI - VIII

Origem: Zonas Mediterrâneas do Sul da Europa e Ásia

Myrtus communis
Arbusto arredondado, compacto e largo.
Pequenas folhas, de ovadas a lanceoladas, verdebrilhantes e aromáticas.
Flores brancas abundantes e fragrantes com 2cm de
largura, seguidas de bagas preto-arroxeadas.
Bastante resistente aos climas marítimos, é, também,
adequado a jardins rochosos e para formação de
sebes floridas e topiadas.

Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

V1,3L
V2,5L
V4L
V10L

3,80€
6,50€
12,80€
15,50€

Myrtus communis ‘Tarentina’
Arbusto arredondado, compacto e largo.
Pequenas folhas, de ovadas a lanceoladas, verdebrilhantes e aromáticas.
Flores brancas abundantes e fragrantes com 2cm de
largura, seguidas de bagas preto-arroxeadas.
Bastante resistente aos climas marítimos, é, também,
adequado a jardins rochosos e para formação de
sebes floridas e topiadas.

VI - VIII

Origem: Zonas Mediterrâneas do Sul da Europa e Ásia

1-2m
Z 8a (-12,20ºC/-9,50ºC)

Preço

Tamanho

Preço

V3L* 30/35
V5L* 70/80
V10L* 40/50
V18L* 70/90

10,00€
11,50€
28,50€
52,00€

Tamanho

Preço

Nandina domestica
Arbusto atraente, pequeno, com ramos eretos
semelhantes ao bambu, capaz de criar contrastes
bastante
interessantes.
Folhas pinadas, compostas, inicialmente rosa-pálidas,
verdes no verão, tingindo-se de vermelho-púrpura no
outono-inverno.
Grandes panículas de flores branco-rosadas, no verão,
transformam-se em aglomerados de frutos vermelhos
e brilhantes no inverno e primavera.
Muito resistente ao frio (tolerando à geada) pode ser
plantada em vasos. Ficam lindas a formar uma orla
arbustiva num canteiro, em grupo ou isoladas. Planta
perfeita para situações difíceis.

V - VII

Origem: China, Japão

V3L* 20/30
9,50€
V4L* 40/60 15,50€

Nandina domestica ‘Fire Power’
Diverge da espécie na coloração das folhas, que são
de tonalidade verde/amarelo, no verão, tornando-se
laranja e vermelho no período do outono e inverno.
Em termos de tamanho, não atinge uma altura além
dos 80/60 cm.
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Arbustos

1- 1.5 m

Tamanho

Arbustos

Tamanho

Preço

V3L* 30/40
10,50€
V7,5L* 35/40
22,50€
V15L* 100/120 49,00€

Tamanho

Preço

V5L* 30/40 19,50€
V18L* 40/60 52,50€

Tamanho

Preço

V5L* 50/60 19,50€
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Nandina domestica ‘Gulf Stream’
Diverge da espécie na forma das folhas, que são mais
pontiagudas, e na coloração das mesmas, que são
cor de laranja bronze, passando a verde à medida
que envelhecem, e adquirindo tonalidades vermelhas
e douradas, no outono e inverno. Em termos de
tamanho, atinge uma altura máxima de 120 cm.

Nandina domestica ‘Obsessed Seika’
Diverge da espécie na coloração das folhas,
que são de tonalidade vermelho intenso quando
despontam, passando a verde forte à medida que vão
envelhecendo. Em termos de tamanho, não atinge
uma altura além dos 70 cm.

Nandina domestica ‘Magical Lemon &
Lime’
Quando emergem, as folhas desta variedade são de
cor verde amarelado. À medida que envelhecem, vão
ganhando uma tonalidade verde lima. As folhas mais
expostas ao sol mantêm uma coloração mais intensa
enquanto que as que se encontram mais no centro da
planta são de coloração verde escuro . Em termos de
tamanho, não atinge uma altura além dos 60 cm.

Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Preço

V4L* 30/40
V10 * 60/80
V15 * 80/100

9,50€
15,00€
37,50€

Nerium oleander
Arbusto (ou árvore de pequeno porte) compacto e
arredondado. Dos arbustos mais utilizados nos jardins
mediterrânicos.
Folhas estreitas, lanceoladas, de cor verde lustroso
na página superior e com uma nervura média
esbranquiçada, bem marcada, de onde saem
numerosas nervuras secundárias. Com elevado teor
de toxicidade.
Inflorescências em corimbos terminais, com poucas
ou muitas flores de cores variadas, por vezes
dobradas, com ou sem fragrância, que perduram pelo
verão. Seguem-se frutos, em longas vagens, contendo
sementes.
Tolerante aos climas marítimos e à poluição urbana,
sendo adequado a pequenos e grandes jardins e
parques, e sebes floridas naturais.

VI - IX

Origem: Bacia do Mediterrânio, Pérsia, Índia, Japão

Nerium oleander
Tronco

2m
Z 7a (-17,70ºC/-15,00ºC) Origem: Inglaterra

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

190€
245€
320€

20/25 4xr
25/30 4xr

415€
540€

Tamanho

Preço

V10L* 30/40
V20L* 80/100

30,00€
46,00€

Osmanthus x burkwoodii
Arbusto de porte arredondado, densamente
r a m i fi c a d o .
Folhas de oval a elípticas, irregularmente serradas, de
um verde escuro brilhante.
Produz uma grande profusão de flores brancas,
perfumadas, ocasionalmente seguidas por alguns
frutos ovoides negros.

III - IV
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Arbustos

2-4m

Tamanho

Arbustos

Tamanho

1-2m

Preço

150/175 2xr
175/200 2xr

100€
130€

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

170€
220€
285€

Osmanthus heterophyllus
Arbusto
Arbusto denso e vertical. Folhas de oval a elípticasalongadas, com margens dentadas e espinhosas,
verde-escuras.
Flores brancas, agrupadas em pequenos aglomerados
axilares.
Espécie adequada à criação de sebes, uma vez que
não necessita de muita poda.

IX - X

Z 7a (-17,70ºC/-15,00ºC) Origem: Japão

Osmanthus heterophyllus
Multitronco
Tamanho

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

400/450 4xr

740€

Tamanho

Preço

V5L * 40/60 19,50€

1-2m
Z 8b (-12,20ºC/-6,70ºC)
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Origem: Leste da Austrália

IV - VIII

Ozothamnus diosmifolius
Arbusto pequeno, ereto e aberto, muito ramificado.
Folhas lineares (1,5-1cm), margens fortemente
revoltas, com a página superior verde e a inferior
branca.
Flores dispostas em corimbos de coloração branca ou
rosada.
Bastante tolerante à seca, geada e climas marítimos.

Preço

V2L* 20/25
9,00€
V5L* 30/40 15,00€
V10L* 40/50 28,00€

1m

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’
Versão anã da Photinia x fraseri ‘Red Robin’ com um
porte mais compacto.
Folhas verdes, também, semelhantes, mas mais
pequenas e um vermelho ainda mais intenso nas
folhas jovens.
As flores branco-marfim despontam em meados
da primavera, algumas vezes, seguidas de frutos
vermelhos.
Ideal para vasos, sebes baixas e bordaduras.

IV - V

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Nova Zelândia

Tamanho

Preço

V2,5L* 40/60
5€
V5L* 60/80
10€
V7,5L* 80/100
15€
V10L* 100/125 20€
V15L* 125/150 30€
V25L* 150/175 40€
V35L* 175/200 50€
V50L* 200/250 65€
V70L* 250/300 80€
Extra
V90L* 250/300 140€
V110L* 300/350 180€

3-5m

V

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbusto
Híbrido resultante do cruzamento de Photinia glabra e
Photinia serrulata.
Muito admirada pelo seu porte, pelo policromismo das
suas folhas e pela floração e frutificação abundantes.
Tem demonstrado bastante resistência a pragas e
doenças.
Nos primeiros anos apresenta um porte arbustivo
ereto, e depois mais arredondado, com ramificação
muito densa. Também pode ser cultivado em forma
de árvore com um fuste limpo. O tronco cresce direito
e macio evidenciando uma atrativa casca cinzaesverdeada.
A copa esférica é bastante densa, tendendo para
globular. As folhas oval-alongadas, apresentam
margens serradas e, quando jovens, uma tonalidade
vermelha, intensa. A partir do final da primavera até
ao final do verão tornam-se gradualmente verdes.
Salpicos de novas folhas vermelhas voltam a
despontar, tornando-se, novamente, escarlate no
outono.

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC) Origem: Nova Zelândia

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Tronco 100/120

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Multitronco
Preço

Tamanho

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

8/10 2xr
10/12 2xr

60€
80€

400/450 4xr

740€

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

105€
135€
175€
230€

Tamanho
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Tronco160/220

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore – Espaldar 150x150
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

120€
155€
200€
260€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

270€
350€
455€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

340€
440€
570€
740€
960€
1250€

20/25 4xr

590€

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore – Espaldar 150x200

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbusto - Espaldar
Tamanho

Preço

16/18 3xr
18/20 3xr

455€
590€

20/25 4xr

770€

Tamanho

Preço

16/18 3xr
18/20 3xr

350€
455€

20/25 4xr

590€

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore – Telhado 150x150
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Tamanho
100/200
120/200

Preço
160€
280€

Preço

V5L* 100/150 24€
V10L* 200/250 42€
V35L* 250/300 95€

Phyllostachys bissetii
Espécie muito rústica e vigorosa, é um dos primeiros
bambus a produzir canas novas em cada ano.
Caules e folhas verde-escuro lustrado. Folhagem
densa e leve.
É particularmente adaptado para climas rigorosos e
utilizado em sebes (como corta-vento), tufos isolados
e locais contidos ou em vaso.

5- 6 m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Oeste da China

Tamanho

Preço

V5L * 40/60
19,50€
V25L * 60/80
52,50€
Vaso * 100/120
95€
Vaso * 140/160 145€
V90L * 150/200 234€

4-6m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Arbusto ou pequena árvore de porte, inicialmente
ereto, que se vai tornando mais largo e arredondado.
Folhas pinadas, odoríferas (resina aromática), verdeescuras no topo e mais pálidas na parte inferior, que
se tornam avermelhadas com o tempo frio.
As flores são insignificantes, quando comparadas com
os frutos vermelhos e vistosos, que cobrem a planta
no outono (pretos quando maduros).
Uma das plantas mais apropriadas a locais secos e
próximos do mar, necessitando, no entanto de solos
férteis.

III - V

Origem: Ilhas Canárias, Marrocos e Costa Mediterrânica

Tamanho

Preço

V1,3L* 30/40
3,80€
V2,5L* 40/50
4,50€
V4L* 60/80
10,00€
V10L* 60/80
15,50€
V26L* 80/100 40,00€
V45L* 120/130 105,00€
V70L* 120
150,00€
V110L* 120/140160,00€

2-5m
Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

Pistacea lentiscus

Pittosporum tobira
Arbusto ou árvore de porte ereto e denso, bem
ramificado.
Folhas obovadas até 15cm, coriáceas e ligeiramente
onduladas nas margens, que se mantêm verdebrilhantes em todas as estações.
Flores branco-creme, muito perfumadas, em
aglomerados com 8cm largura, a que se seguem
frutos redondos e verdes.
Tolerante à poluição urbana e climas marítimos, sendo
adequada para pequenos jardins, aglomerados, sebes
topiadas e na criação de quebra-ventos.

IV - VI

Origem: China, Coreia, Japão
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Tamanho

0.8 - 1 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Preço

V1,3L * 30/40
3,80€
V2,5L * 40/50
4,50€
V4L * 60/80
10,00€
V10L * 60/80
15,50€
V26L * 80/100 40,00€
V45L * 120/130105,00€
V70L * 120
150,00€
V110L *
160,00€
120/140

Pittosporum tobira anão, que se desenvolve,
naturalmente, como arbusto pequeno, denso e
arredondado. O porte globular mantem-se ao longo
dos anos, mesmo sem recurso a poda.
Folhas verdes coriáceas, brilhantes e obovadas.
Cachos de pequenas flores brancas, deliciosamente
perfumadas, emergem nas pontas dos ramos, no final
da primavera, e gradualmente degeneram para um
amarelo-creme.

Tamanho

Polygala myrtifolia

IV - VI

Origem: China, Coreia, Japão

Preço

V10L * 40/50 19,50€

1m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Arbusto de médio porte, muito ramificado desde a
base.
As folhas de forma ovada, são pequenas, verde-claras
e muito densas.
As flores lilases, e muito decorativas, vão aparecendo
ao longo de todas as estações do ano (exceto nos
invernos mais frios), atingindo a sua exuberância
máxima no início da primavera.
Planta muito atraente e resistente, tolerando solos
mais pobres, locais ventosos e águas calcárias (mas
só atinge o esplendor quando os solos são férteis e
bem drenados).
Pode ser usada em vaso, jardins rochosos e junto à
costa.

III - XI

Origem: África do Sul

Tamanho

Preço

V2,5L * 40/60
5€
V5L * 60/80
10€
V7,5L * 80/100
15€
V10L * 100/125
20€
V15L * 125/150
30€
V25L * 150/175
40€
V35L * 175/200
50€
V50L * 200/250
65€
V70L * 250/300
80€
Extra
V90L * 250/300 140€
V110L * 300/350 180€

2- 4 m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa
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Pittosporum tobira ‘Nanum’

IV - V

Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’
Arbusto vigoroso, de porte ereto, que vai arredondando
com a idade.
Possui folhas verde-claras a mais escuras, amplamente
ovadas (em oposição à maioria dos louros cujas folhas
são mais estreitas e alongadas e geralmente muito
escuras), com o ápice ligeiramente arredondado. Cria
um porte compacto, dados os novos brotos crescerem
lateralmente, permitindo que se preencha totalmente.
Inflorescências compostas, feitas de pequenas flores
brancas e perfumadas, são seguidas por frutos muito
ornamentais, mas venenosos. O Rotundifolia não
floresce com muita frequência.
É ideal para sebes formais ou paredes verdes
informais.

Preço

V2,5L * 40/60
5€
V5L * 60/80
10€
V7,5L * 80/100
15€
V10L * 100/125
20€
V15L * 125/150
30€
V25L * 150/175
40€
V35L * 175/200
50€
V50L * 200/250
65€
V70L * 250/300
80€
Extra
V90L * 250/300 140€
V110L * 300/350 180€

8 - 12 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Arbusto
Arbusto ou árvore de tamanho pequeno a médio,
naturalmente piramidal e com uma ramificação muito
densa e regular. Cresce mais lentamente que o Prunus
lusitanica.
Os ramos jovens são visivelmente purpúreos, o que
contrasta muito bem com a folhagem verde-escura
brilhante de margens dentadas. As folhas são menores
e nitidamente mais estreitas que as da espécie-tipo.
Flores em racimos eretos brancos e perfumados,
seguidas de frutos de cor escura reunidos em cachos
de 10cm de comprimento.
Tolera poda ligeira. Adequado para uso em parques
e jardins, como exemplar isolado ou agrupado ou na
formação de sebes.

V

Origem: Portugal, Espanha

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Multitronco

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Tronco 100/120
Preço

Tamanho

Preço

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

260€
340€
440€
570€

8/10 2xr
10/12 2xr

60€
80€

400/450 4xr

740€

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

105€
135€
175€
230€

Tamanho

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Tronco

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore – Espaldar 150x150
Tamanho

Preço

Tamanho

Preço

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

120€
155€
200€
260€

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

270€
350€
455€

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

340€
440€
570€
740€
960€
1250€

20/25 4xr

590€
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Arbustos

Tamanho

Arbustos

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore – Espaldar 150x200

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Arbusto - Espaldar
Tamanho

Preço

16/18 3xr
18/20 3xr

455€
590€

20/25 4xr

770€

Tamanho

Preço

16/18 3xr
18/20 3xr

350€
455€

20/25 4xr

590€

Tamanho

Preço

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

270€
350€
455€
590€

25/30 4xr
30/35 4xr

765€
990€

Tamanho
100/200
120/200

Preço
160€
280€

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore – Telhado 150x150

4- 12 m
Z 5 (-23,80ºC/-23,40ºC)
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Origem: Japão

VI - VII

Stewartia pseudocamellia
Árvore pequena robusta e caduca de interesse todo
o ano. De crescimento médio a lento esta espécie
apresenta um porte piramidal.
Com flores em forma de copo, de 6-5cm de largura,
aparecem no início do verão nas axilas das folhas
verde escuras. As folhas, por sua vez, transformamse em tons vermelhos, laranja e bordô brilhante até
ao outono.
Não é muito exigente em termos de solo, mas com
preferência por solos húmidos e bem drenados.
Ventos frios e secos poderão danificar as flores sendo
recomendado ser plantada em locais protegidos.
Esta espécie é particularmente interessante por se
assemelhar com a espécie Camellia. Apresenta ainda
um tronco vistoso e descamado.
Ideal para a valorização de espaços verdes em
centros urbanos, desde parques ou grandes jardins,
avenidas largas, praças e ruas ou até mesmo como
espécie solitária.

Coníferas
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Coníferas

Tamanho
60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400

+ 30 - 35m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Árvore dioica muito característica, de copa
amplamente cónica, com um grande tronco cilíndrico
e ramos horizontais e pouco ramificados, dispostos
em espirais regulares e frequentemente descaídos na
parte inferior da copa. A casca é escamosa e grossa
de cor cinza a cinza acastanhada.
As folhas são aciculares, verdes, espessas e coriáceas,
de ovadas a triangulares com a ponta extremamente
afiada. As pinhas (redondas) amadurecem em 3-2
anos tornando-se castanhas.
Prefere solos profundos, nutritivos, permeáveis e
pouco calcários. Não é muito rústico, mas suporta
o calor e o asfalto. Ideal para parques ou grandes
jardins.

IV - V

Cedrus atlantica

Tamanho

Preço

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

200€
260€
340€
440€
570€
740€
960€
1250€
1620€
2100€
2730€

Tamanho

Preço

Cedrus atlantica ‘Glauca’

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

260€
340€
440€
570€
740€
960€
1250€
1620€
2100€
2730€
3550€

Árvore conífera semelhante à espécie-tipo, mas de
porte piramidal e mais largo, cujos ramos, com o
tempo, vão-se espalhando e dobrando, para cima,
nas pontas.
Folhagem em agulhas azul-acinzentadas e pinhas
inicialmente amarelas, que se tornam castanhas,
quando maduras. Adapta-se a qualquer tipo de solo,
exceto os demasiado húmidos. Tolerante ao tempo
seco, vento, à poluição urbana e ao asfalto.
Muito eficaz como exemplar isolado em jardins
grandes, parques e praças ou a enquadrar edifícios
importantes.

Majestosa conífera com porte cónico e ereto, com
uma forte predominância apical. Ramos laterais
ascendentes, enquanto jovens,que se vão tornando
mais horizontais com a idade. Folhas aciculares rígidas
(mas não muito afiadas), com aproximadamente
2,5cm de comprimento,
verde-escuras, por vezes, azuladas. Os fruto são
pinhas semelhantes a “ninhos” ocos e fechados.
Adapta-se a vários tipos de terreno, mas é sensível
aos demasiado húmidos.
Necessita de especial atenção durante o período de
transplante. Ideal para parques ou grandes jardins,
sendo
resistente ao vento e à poluição urbana e tolerante ao
asfalto.

IV - V

Origem: Argélia e Marrocos

20 - 25 m
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65€
85€
110€
145€
190€
250€
325€
420€
545€
710€

Araucaria araucana

Origem: Chile e Argentina

25 - 35 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

Origem: Norte de África

IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

300€
390€
505€
655€
855€
1110€
1440€
1875€

Tamanho

Preço

Cedrus deodara

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

200€
260€
340€
440€
570€
740€
960€
1250€
1620€
2100€
2730€

Conífera de porte piramidal largo e regular e
folhagem densa. Os ramos apicais e secundários
são ligeiramente pêndulos, conferindo-lhe um porte
gracioso.
Folhas aciculares (5-2cm de comprimento) verdeintenso com reflexos azulados, que contrastam com o
verde-claro dos novos crescimentos. As pinhas podem
ser de tipologia macho ou fêmea, mais alongadas ou
arredondadas, dependendo do género.
Prefere solos ligeiramente ácidos. Sensível ao excesso
de humidade e longos períodos de geada, mas tolera
a poluição urbana.

Tamanho

Preço

Cedrus deodara ‘Aurea’

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

260€
340€
440€
570€
740€
960€
1250€
1620€
2100€
2730€
3550€

Árvore conífera muito peculiar e original, devido aos
seus ramos pendentes e flexíveis. As folhas, pinhas
e exigências de cultivo são as mesmas do Cedrus
atlantica ‘Glauca’.Notável como exemplar solitário
para parques e grandes jardins. Tolera o vento e a
poluição urbana.

IV - V

IV - V

Origem: Himalaias e Afeganistão

8 - 12 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: França

20 - 25 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

Origem: Inglaterra

Variante do Cedrus deodara, sendo, no entanto,de
porte relativamente inferior. De hábito, também ele,
flexível, destaca-se, em elegância, pela tonalidade
amarelo-douradadas suas agulhas, que se acentuam
quandoexpostas a sul. No verão a cor amarela atenuase, conservando, mesmo assim, um certo brilho.
Possui as mesmas exigências de cultivo da espécietipo. Ideal para parques ou grandes jardins.

IV - V
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Coníferas

+ 4 - 8m

Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’

Tamanho

Coníferas
6 - 8m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Preço

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

230€
300€
390€
505€
655€
855€
1110€
1440€

Tamanho

Preço

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

260€
340€
440€
570€
740€
960€
1250€
1620€
2100€
2730€
3550€

Tamanho

Preço

Cedrus libani
Conífera de porte piramidal, quando jovem, evoluindo
para uma copa de topo plano e ramos horizontais, à
medida que envelhece.
Folhas em forma de agulha com 4 lados, rígidas e
de cor verde escuro. Nascem agregadas em rosetas,
permanecendo na árvore por 3 a 6 anos. As pinhas
são eretas (até 10 cm de comprimento), de cor
verde púrpura em jovens, tornando-se castanho
avermelhado aquando da maturação. Normalmente
resinosas, as pinhas necessitam de 2 anos para
amadurecer.
Desenvolve-se melhor em zonas de grande exposição
solar. Prefere solos bem drenados e medianamente
húmidos. Tolerante à seca, uma vez estabelecido, e
também suporta bem a geada. Pouco suscetível a
ataques de pragas e a doenças.
Conífera muito associada ao Líbano, do qual é um
símbolo nacional (presente na bandeira do país). Pela
sua dimensão, e do seu sistema radicular, adequa-se
melhor a zonas verdes de média ou grande dimensão.

IV - V

Origem: Síria e Sudoeste Asiático

1,50 - 2 m

100

Híbrido natural do Cedrus deodara e o Cedrus deodara
‘Robusta’.
Com porte pêndulo, a sua altura depende do
crescimento da parte apical da árvore. Normalmente,
os ramos principais descaem e cobrem todo o
tronco, podendo, também, estenderem-se, antes de
dobrarem no topo.
Folhas aciculares com cerca de 5cm de comprimento,
de verde-escuro a verde-azulado, mais firmes e
afiadas que as agulhas do Cedrus deodara. Também
produz pinhas.
Notável como exemplar solitário para parques e
grandes jardins.

IV - V

V10L
V20L
V30L * 60/80
V35L * 80/100

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Cedrus deodara ‘Pendula’

Origem: Alemanha

12 - 18 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Origem: Japão

IV - V

50€
100€
200€
255€

Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
Conífera anã. Achatada e arredondada ou
desordenadamente cónica, quando jovem, que se
torna amplamente cónica com os anos. Ramagem
“torcida” em forma de concha.
Folhas verde-escuras, curtas, grossas e escamosas.
Prefere solos húmidos, soltos, ácidos. Ideal para
pequenos jardins rochosos ou cultivo em vaso.

V3L
V7L
V10L * 30/35
V20L * 40/50
V30L * 60/70
V35L * 70/80
V18L ¼ Tr
V12L ½ Tr

1,8 0 - 2m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

19€
38€
42€
108€
136€
175€
100€
70€

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’
Conífera anã, globosa, de ramos jovens verdes,curtos,
macios, semilenhosos e curvos, que se sobrepõem
formando uma esfera compacta que,com o tempo, se
torna achatada. Folhas macias, aciculares, com cerca
de 6 a
12cm de comprimento, verde muito brilhantes,que
se vão tornando bronze-avermelhadas no inverno.
Não tolera climas secos. Ideal para pequenos jardins,
também eles rochosos ou para o cultivo em vaso.

IV - V

Origem: Japão

Tamanho
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

15 - 20 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

Preço
10€
20€
30€
45€
60€
80€
105€
135€
175€
230€
300€
390€

Cupressocyparis leylandii
Espécie de porte compacto e cónico, com ramos
densos e regulares desde a base. Folhas verde-claras,
escamosas e afiadas. Conífera clássica para sebes,
necessitante, no
entanto, de podas regulares para controlar todo o seu
vigor. Prefere solos nutritivos, frescos e ácidos.
Bastante rústico, tolera os climas marítimos e
apoluição urbana.Ideal para parques ou grandes
jardins, na criação de bosques e corta-ventos e para
sebes topiadas.

IV - V

Origem: Inglaterra

Cupressocyparis leylandii
Tronco 180/200

Cupressocyparis leylandii
Espaldar - Tronco 180/200
Tamanho
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40

Preço
210€
270€
350€
455€
590€
765€

Tamanho

Preço

Espaldar 150X150
20/25
25/30
30/35
35/40

395€
515€
665€
865€

Espaldar 200X150
20/25
25/30
30/35
35/40

455€
590€
765€
995€
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Coníferas

Tamanho

Coníferas

Cupressocyparis leylandii Espaldar
Tamanho

Preço

200 * 150
300 * 150

350€
455€

Tamanho

Preço

100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

15 - 20 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

20€
30€
45€
60€
80€
105€
135€
175€
230€
300€
390€
510€

IV - V

Origem: Países Baixos

Cupressocyparis leylandii ‘2001’
Tronco 180/200
Tamanho
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

102

Preço
30€
45€
60€
80€
105€
135€
175€
230€
300€
390€
510€
665€

Cupressocyparis leylandii ‘2001’
Forma piramidal e fastigiata do Cupressocyparis
leylandii.
Possui ramos ascendentes muito próximos do tronco,
traduzindo-se numa silhueta cónica muito densa e
regular. A copa mantém-se muito compacta, sendo
útil para formar sebes altas que requerem apenas uma
poda ligeira anual.
Resiste bem ao vento, aos climas marítimos e à
poluição urbana

18 - 20 m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

40€
55€
70€
100€
130€
170€
220€
285€
370€
480€
625€

Tamanho

Preço

Conífera com porte colunar, estreito, afunilado e
compacto.
Folhas escamosas, com cerca de 1mm de
comprimento,
verde-brilhantes.
Frutos: pinhas esféricas a ovadas (3-2cm dediâmetro),
inicialmente
verdes,
tornando-se
castanhoacinzentadas, quando maduras (o amadurecimento
ocorre a cada 2 anos).
Prefere locais ensolarados e mais protegidos do vento.
Adequado para solos secos, pedregosos e pobres,
muito profundos e alcalinos. A sua silhueta única
sustenta-se melhor com uma poda ligeira e constante.
Ideal para parques, pequenos e grandesjardins,
alinhamentos em avenidas estreitas,praças ou ruas.

IV - V

Juniperus communis ‘Hibernica’

V25L*175/200 88€
V70L*250/300 200€

Apresenta um crescimento colunar, formando uma
copa muito densa e estreita.
As extremidades dos ramos são eretas.Folhas tipo
agulhas, de pontas afiadas, mas não pungentes,
verde-claras ligeiramente tingidas de prateado,
criando, assim, um bonito efeito verde-azulado.
Os frutos são cones baciformes, redondos e azuis
(quando maduros).
Raízes profundas e ligeiramente ramificadas.
Adequado a solos secos, frescos, soltos e pobres.

Tamanho

Preço

Juniperus conferta ‘Schlager’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Arbusto de crescimento lateral e prostrado, formando
um manto denso de folhagem verde-azulada (verdebrilhante nas pontas dos rebentos), levemente
espinhosa e aromática.Ideal para coberturas de solo.

IV - V

Origem: Hemisfério Norte

0.10- 0.20m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Cupressus sempervirens ‘Stricta’

Origem: Itália

3-5m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Preço

Origem: Alemanha

IV - V
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Coníferas

Tamanho

Coníferas
0.30 - 0.40m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Tamanho

Preço

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Porte rasteiro, ideal para cobrir solos. Hábito prostrado
e extenso, formando um esplêndido tapete de agulhas
azul-prateadas, brilhantes e macias, o ano todo.

Arbusto semi-prostrado, com ramos curtos e densos,
ascendentes, que partem do centro da planta. As
folhas - agulhas - são escamosas (não espinhosas),
muito estreitas, verde-acinzentadas que assumem
tons bronze no inverno.
Prefere solos secos e frescos, bem drenados, pobres,
ácidos ou alcalinos.

Origem: América do Norte

Origem: América

0.10 - 0.20m

104

Preço

IV - V

0.20- 0.30m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Juniperus horizontalis ‘Andorra
Compact’

Tamanho

IV - V
do Norte

IV - V

Origem: América do Norte

Tamanho

Preço

Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Arbusto prostrado, com ramos planos, largos e
rastejantes, hábito afunilado e ramificação muito
densa.
As folhas são pequenas agulhas azuis e como se
trata de uma cultivar feminina, no outono é adornado
com frutos azul-acinzentados. Adequado para jardins
rochosos e canteiros.

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Arbusto vigoroso, amplo e semi-ereto, com ramos
arqueados que se espalham em camadas oblíquas
sucessivas; as extremidades descaem elegantemente.
Folhas escamosas, verde-brilhantes. Planta adequada
a condições difíceis que traz um elemento estrutural
ao jardim, presente durante todo o ano.

Tamanho

Preço

Juniperus x media ‘Old Gold’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Tamanho

Preço

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

IV - V

Arbusto muito compacto, semiprostrado, com
ramificação densa e espalhada. Ramos ascendentes
cobertos de folhagem amarelo-dourada que persiste
todo o ano.
As suas folhas escamosas, finas e macias, são mais
claras nas pontas dos novos crescimentos.

IV - V

Origem: Ásia

2- 3m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Juniperus x media ‘Mint Julep’

Origem: América do Norte

1 - 1.20m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Preço

Origem: Japão

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’
Arbusto vigoroso, em forma de vaso, amplamente
espalhado, com ramos arqueados.
Possui uma mistura de folhas espinhosas e escamosas,
amarelo-dourado brilhante - com as temperaturas
frias - se plantado à sombra, tornam-se verdes.
Prefere solos secos e frescos, moderadamente
ácidos ou alcalinos. Pouco exigente e rústico, tolera a
poluição urbana e a poda.

IV - V
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Coníferas

1.50 - 2 m

Tamanho

Coníferas
1 - 1.50m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

106

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

Planta prostrada, densa e compacta. Folhagem verde
clara, ligeiramente espinhosa.
Ideal para espaços pequenos.

Tamanho

Preço

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Glauca’

V1,3L
V2,5L
V4L

3,50€
8,00€
12,50€

IV - V

Conífera vigorosa, semi-prostrata, em forma de vaso e
folhagem glauca (azulada).

IV - V

Origem: Japão

2 - 3m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Preço

Origem: Japão

2- 3m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Sul da Europa

IV - V

Tamanho

Preço

V5L
V10L
V15L*35/40
V18L*40/60

15,00€
33,50€
46,00€
60,00€

Pinus mugo ‘Mughus’
Espécie subalpina muito resistente ao frio e à seca;
ampla, sempre regular.
Possui porte baixo e ramos curvados. Folhas
persistentes, agrupadas em pares, medindo até 4cm
de comprimento, de cor verde-escura.
Frutos cónicos, com 6cm de comprimento, castanhoamarelados a castanho-escuros. Muito rústico,
suporta o vento e a poluição urbana.
Ideal para parques e grandes ou pequenos jardins,
jardins rochosos, reforço de escarpas e declives e na
criação de sebes naturais.

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Pinus pinea

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50

165€
215€
280€
365€
475€
615€
800€
1040€
1355€

Árvore de copa bastante distintiva, globosa e arbustiva
quando jovem, mais abobada, larga e achatada com a
idade.
O tronco carateriza-se por ser, frequentemente
curto, direito, cilíndrico, com casca muito grossa, de
cor castanho-alaranjada, profundamente fissurada
(gretada), que se desprende em placas grossas (de
bordas enegrecidas), deixando a descoberto, cascas
novas vermelho-escuro (vivo).
Folhas
aciculares,
com
8
a
20cm
de
comprimento,dispostas em fascículos pares, de cor
verde escuro (glaucosas quando jovens), ligeiramente
torcidas e um pouco afiadas. Os frutos são pinhas
com 8 a 15cm de comprimento e 7 a 10cm de largura,
pesados e globulares, brilhantes, de cor castanha.
Suporta a seca e é indiferente ao PH do solo.
Resistente ao vento, à poluição urbana e aos climas
marítimos.
Ideal para parques ou grandes jardins, na
arborização de avenidas largas, praças ou ruas.

Tamanho

Preço

Pinus sylvestris

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50

165€
215€
280€
365€
475€
615€
800€
1040€
1355€

Árvore perenifólia e resinosa, cuja forma da copa varia
com a idade, passando do piramidal com ramificação
desde a base até uma copa rasa e apenas ramificada
na parte final do tronco.
Apresenta um tronco ereto, com uma casca pouco
espessa, castanho-escura e fendida na base, de cor
vermelho-alaranjada nos ramos superiores onde se
desprende em placas finas.
As folhas, rígidas e em forma de agulha, surgem
agrupadas em pares e exibem um tom glauco. As flores
masculinas apresentam uma cor amarela, enquanto
que as femininas são de um tom avermelhado. As
pinhas, de forma ovoide ou cónica e cor castanhaamarelada, são caducas. As sementes, pequenas e
oblongas, são aladas. O período de floração dá-se no
mês de março.
A sua grande tolerância aos ventos e o seu rápido
crescimento, conjugado com a pouca exigência
quanto ao tipo de solo, fazem do Pinheiro-silvestre
uma espécie frequentemente usada para a criação
de barreiras de vento, para fixação de terrenos
desagregados ou sujeitos a erosão e como elemento
de estabilização e proteção.

Preço

Taxus baccata Multitronco

IV - V

Origem: Península Ibérica

10 - 30m
Z 1 (<-45,50ºC)

Preço

IV - V

Origem: Ásia e Norte e Centro da Europa

Tamanho
200/250
250/300
300/350
350/400

20m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

IV - V

Origem: Europa, África do Norte e Ásia Menor

340€
440€
575€
750€

Árvore ou arbusto de copa cónica e larga, de grande
longevidade.O seu tronco é longo, sinuoso e ramificado
desde a base. Exibe uma casca de tom castanhoavermelhado que se descama em tiras ou placas,
deixando máculas avermelhadas.Folhas, de tom
verde-escuro, glabras, achatadas e de forma linear,
apresentando bandas estomáticas bem diferenciadas
sobre a parte inferior e tom mais claro. De ápice
agudo e duro, inserem-se em espiral, mas dispostas
em 2 fileiras aplanadas de cada lado dos raminhos,
por torção dos pecíolos. As flores, unissexuadas,
dispõem-se em exemplares diferentes. As masculinas
surgem solitárias nas axilas das folhas, constituídas
por um agregado esférico de anteras amareladas. As
femininas surgem solitárias ou em pares e apresentam
uma tonalidade verde. O falso fruto é constituído por
uma semente parcialmente envolta por uma estrutura
carnosa e escarlate, em forma de taça – o arilo.
Num contexto urbano, o Teixo é apreciado como
planta ornamental, pois demonstra tolerância à
poluição e grande resistência à poda, sendo uma
planta frequentemente usada para execução de sebes
e topiária.
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Coníferas

15 - 25 m

Tamanho

Coníferas
2 - 3m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Preço

Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’

150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500

200€
260€
340€
440€
575€
750€
975€
1270€

Arbusto estritamente colunar, com galhos densos
e retos, que, com os anos, se vai tornando mais
amplamente cónico.
Os seus ramos, rigidamente eretos, ostentam agulhas
longas, dispostas radialmente, de amarelo-douradas
a verde-limão.
Cultivar feminina que produz cones conspícuos, com
sementes vermelho-coral que
contrastam lindamente com a folhagem.

Tamanho

Preço

Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta’

150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500

200€
260€
340€
440€
575€
750€
975€
1270€

Forma fastigiada (colunar) com ramos muito apertados,
dando lugar a um porte muito mais compacto que a
variedade-mãe Fastigiata.
As agulhas são verde-escuras, brilhantes, mais longas
do que a espécie-tipo.
O seu crescimento estritamente vertical pode ser
usado em qualquer tipo de jardim onde é necessária
esta característica.

Tamanho

Preço

Thuja occidentalis ‘Smaragd’

IV - V

Origem: Reino Unido

IV - V

3 - 6m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

Origem: Reino Unido

60/70
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250

4 - 6m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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IV - V

Origem: América do Norte

15€
20€
30€
40€
52€
68€
88€

Arbusto semi-anão, de porte compacto, estreito e
ereto, que forma um cone perfeito, verde profundo todo
o ano. Os ramos estão dispostos mais verticalmente
do que em outras cultivares.
Ideal para sebes com baixa manutenção, tolerante ao
vento e poluição urbana.

Exóticas

109

Coníferas

110

Exóticas

111

Exóticas
0.60 - 0.90m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V4,5L
V8L
V25L

19,50€
27,00€
73,00€

Tamanho

Preço

V4,5L
V8L
V25L

22,50€
31,50€
73,00€

Tamanho

Preço

V4,5L
V8L

22,50€
31,50€

Agave desmettiana ‘Variegata’
Suculenta de folhas verde-claras, com branco-amarelo
ao longo das margens, em forma de lança (com alguns
dentes minúsculos), elegantemente curvas, formando
uma roseta.
Floresce entre os 10-8 anos, produzindo uma haste
grossa e verde, que emerge do centro da planta,
elevando-se de 3-2 metros de altura, com muitas
flores que são seguidas de brotos.
Planta rústica, de belo efeito ornamental, excelente
como planta isolada ou para formação de grupos quer
em relvados quer em canteiros de pedras decorativas.

IV - V

Agave franzosinii
Planta grande e incrivelmente majestosa que
forma, geralmente, uma única roseta solitária de
folhas grossas, espinhosas, arqueadas, de cor
azul-acinzentada. Estas são alinhadas com dentes
grandes, ao longo das suas margens, e apresentam
uma espinha terminal castanha-escura.
Prefere solos bem drenados e tolera a seca e os climas
marítimos.

IV - V

Origem: México

+0.5 - 1m

112

Preço

Origem: México

1.80 - 2.40m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Tamanho

Origem: México

IV - V

Agave macroacantha
Planta com folhas estreitas, rijas e eretas, numa única
roseta, de cor azul-acinzentado, terminando em
espinhos pretos e pontiagudos nas pontas.
Após 15 anos, poderão surgir flores verdes tingidas
de púrpura.
Prefere solos bem drenados e tolera a seca e os climas
marítimos.

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

22,50€
31,50€

Tamanho

Preço

Agave ovatifolia

V4,5L
V8L

28,50€
39,50€

Planta solitária, que forma uma roseta arredondada de
folhas curtas, grossas, largas, ligeiramente em forma
de concha, de cor azul-acinzentada. As folhas são
revestidas
de pequenos espinhos laterais e na ponta.

Suculenta que forma uma roseta de folhas carnudas,
largas, retas, de cor verde-maçã, com grandes
espinhos avermelhados ao longo das margens e
uma robusta espinha terminal. Para complementar,
as folhas carregam nas suas superfícies inferiores as
impressões distintas das
margens espinhosas das folhas anteriores. Embora
pouco frequentes, as plantas maduras (acima de 10
anos) florescem apenas uma vez. Planta solitária que
não produz rebentos.

Origem: México

IV - V

Origem: México

1.50 - 2m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

V4,5L
V8L

IV - V

0.90 - 1.20m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

Origem: México

Tamanho

Preço

V4,5L
V8L
V25L

22,50€
31,50€
73,00€

Agave spectabilis
Das variedades de Agave mais comumente difundidas
pelo mundo, que se caracteriza por uma roseta basal.
Folhas azul-acinzentadas, com espinhos pontiagudos
nas margens (recurvados como anzóis) e nas pontas
(podem ter mais de 2,5cm de comprimento).

IV - V
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Exóticas

1 - 1.50m

Agave montana

Tamanho

Exóticas
1.50 - 2m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Tamanho

Preço

Agave spectabilis ‘Marginata’

V4,5L
V8L
V25L

22,50€
31,50€
73,00€

Suculenta de folhas grossas e assurgentes, bicolores:
verdes por dentro a amarelas por fora, de margens
espinhosas.

Tamanho

Preço

Aloe arborescens

IV - V

Origem: México

V6L
V18L
V25L
V55L

2 - 3m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: África do Sul

V15L
V25L

6 - 9m
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Planta que se desenvolve num tronco arborizado central
com crescimento de folhas alternadas verde-azuladas.
Cresce na forma de um arbusto desorganizado, cheio
de hastes, onde não se consegue distinguir uma raíz
inicial.
As folhas adultas são filiformes (com um comprimento
entre 60-50cm) e têm bordos denteados.
Produz rosetas de até 1,5m de diâmetro, com flores
vivamente vermelhas, em hastes eretas, muito bonitas
em março-abril.

IV - V

Tamanho

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

23,50€
46,50€
65,00€
105,00€

IV - V

Origem: África do Sul

Preço

Aloe bainesii

98,00€ Trata-se de um arbusto ou árvore de pequeno porte,
143,00€ com tronco maciço e ramificação bifurcada, com

vários troncos que formam pequenos tufos aéreos.
Possui casca lisa e cinzenta.
As folhas estão dispostas em uma roseta densa.
São longas, estreitas, profundamente canalizadas e
curvas. A superfície da folha é verde-escura com uma
margem dentada.
A inflorescência é simples ou dividida em três ramos
laterais. Os racimos são cilíndricos e contêm flores
tubulares rosa-salmão.
Devido à base sólida do tronco, não é aconselhável
ser plantado perto de edifícios.

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

V3,5L
V6L
V12L

14,50€
23,50€
47,00€

Tamanho

Preço

V3,5L
V6L
V12L

16,00€
26,50€
47,00€

Tamanho

Preço

Planta com caule prostrado e ramificado, com até 2m
de comprimento. As folhas são carnudas, grossas,
frequentemente curvadas para dentro e de azuladas
a verde escuro ou vermelhas. As margens das folhas
têm
pequenos dentes, brancos a amarelos. As flores são
vermelhas, de opacas a brilhantes, e aparecem no
verão, em caules ramificados.

IV - V

Aloe x spinosissima
Híbrido, pequeno e deslumbrante, que resulta do
cruzamento de Aloe arborescens e Aloe humilis.
Forma aglomerados na paisagem, com os mais belos
espigões de flores tubulares vermelho-alaranjadas, no
inverno.
As folhas carnudas, com espinhos macios, estreitamse a um certo ponto, ficando eretas, curvando-se,
suavemente, nas pontas.
Excelente para áreas públicas.

IV - V

Origem: África

18/20
20/25
25/30
30/40

12-20m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Aloe perfoliata

Origem: África do Sul

0.80 - 1m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Preço

170€
220€
285€
370€

Brachychiton rupestris
Árvore muito peculiar devido ao formato do seu
tronco, que se assemelha ao de uma garrafa(onde são
acumuladas as reservas de água). Este pode começar
a ser notado por volta dos 5-8 anos de idade.
As folhas são simples ou divididas, com uma lâmina
estreita de até 11cm de comprimento e 2cm de largura.
A floração, de cor creme, ocorre entre setembro e
novembro, e a frutificação, com folículos em forma de
barco, acontece entre os meses de novembro e maio.
É uma árvore suculenta e caduca, que se adapta
facilmente à plantação e resiste à seca e às altas
temperaturas. As folhas são usadas como forragem
animal.
Árvore de aparência magnífica para ser utilizado como
exemplar isolado ou para grandes jardins ou parques.

VII - IX

Origem: Austrália
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Exóticas

0.50m

Tamanho

Exóticas

Tamanho
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

40/50
60/80
80/100
100/120 1/3T
120/140 3/5T
150/175 4/8T
170/190 4/8T

4- 6m

27€
68€
183€
255€
440€
510€
590€

Chamaerops humilis
Única espécie de palmeira originária da Europa.
Possui porte arbustivo, formando touceiras com
múltiplos troncos. Estes possuem a superfície revestida
por fibras escuras provenientes da desagregação de
bainhas velhas.
De cor verde, as suas folhas rígidas e em leque, são
profundamente divididas, com pecíolos de espinhos
curtos e recurvados ao longo das margens. As folhas
crescem até 60-50cm.
A sua inflorescência é amarela, disposta em racimos,
entre as folhas. Os frutos (drupas), que possuem
aproximadamente 1cm de diâmetro e são de coloração
castanho-amarelada ou avermelhada, amadurecem
no verão/outono.
Isolada ou em maciços, em vaso ou diretamente sobre
o solo, a “palmeira-anã” é extremamente ornamental
no jardim. Resiste com facilidade à secura estival e às
geadas do inverno, à insolação e à pobreza do solo,
sendo ideal para jardins pequenos.

Origem: Bacia do Mediterrâneo

20/25
25/30
30/40
40/50
50/60

15m
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Preço

VI - VIII

Tamanho

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Palmeira caracterizada pelo seu tronco colunar, não
ramificado, coberto por uma fibra espessa castanha. A
cada ano, no topo do tronco, novas folhas persistentes,
desenvolvem-se em forma de leque, compostas por
35 a 40 segmentos, de cor verde escura na superfície,
e verde pálido a cinza na parte inferior, nascidas a
partir de pedúnculos espinhosos. Ao mesmo tempo,
as folhas inferiores caem, deixando a base das hastes
presas ao tronco.
No final da primavera, logo abaixo das folhas, formamse longas panículas pendulares de flores amarelas,
seguidas por cachos de frutas, esféricas, azuis
escurecidas. É a única palmeira que suporta neve ou
geada.
Ideal para cultivo em vaso, pequenos ou grandes
jardins e parques.

Origem: Extremo Oriente

Tamanho

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

60€
70€
80€
90€
100€
120€
140€
160€
180€
200€
220€
240€
260€
280€
300€

Chamaerops excelsa

VI - VIII

10-12m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Preço

Origem: Brasil e Argentina

VII - IX

Preço
260€
340€
390€
495€
650€

Chorisia speciosa
Árvore bastante popular devido à sua extraordinária
beleza que se reflete no seu porte, flores e fruto.
Tronco
cinzento-esverdeado
com
estrias
fotossintéticas e fortes acúleos (espinhos) rombudos,
muito afiados nos ramos mais jovens. É comum,
também, apresentar uma espécie de alargamento na
base, tipo garrafa.
Os frutos são cápsulas verdes, que, quando maduras,
rebentam (deiscentes), expondo as sementes envoltas
em fibras finas e brancas (semelhantes a algodão),
que auxiliam na flutuação, e que são chamadas paina.
Folhas palmadas com 5 a 7 folhetos lanceolados
e flores espetaculares, em forma de funil, de cor
vermelho-violeta ou branco-amarelado.
Ideal para parques ou grandes jardins e na arborização
de avenidas largas, praças ou ruas.

3 - 6m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

V2,5L 40-60 11,50€
V5L 60-80 19,50€
V10L 80-100 29,00€

Exuberante e vigorosa, é uma planta compacta com
folhas longas e arqueadas, em forma de espada, de
cor púrpura-escuro.
Produz panículas impressionantes de pequenas flores
brancas, com aroma doce, do final da primavera ao
início do verão.
Ideal para adicionar drama a um jardim, devido à sua
cor arrojada e aparência tropical.

Tamanho

Preço

Crassula ovata ‘Blue Waves’

V3,5L
V6L

10,00€
23,50€

Semelhante a uma pequena e densa planta arbustiva
de jade, com folhas onduladas azul-esverdeadas,
muito atraentes. Quando o tempo esfria, as folhas
podem adquirir um tom avermelhado nas bordas.
Do final do inverno até ao início da primavera, quando
poucas plantas florescem, os exemplares mais
maduros cobrem-se de lindas flores em forma de
estrela, branco-rosadas.
Possui um caule ramificado, verde e suculento quando
jovem, que vai adquirindo uma tonalidade mais clara,
podendo ficar com a aparência de um bonsai.

Origem: Nova Zelândia

IV - V

Origem: África do sul

0.6m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Cordyline australis ‘Red Star’

IV - V

0.60 - 1,20m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Preço

Origem: África do Sul

Tamanho

Preço

V3,5L
V6L

10,00€
23,50€

Crassula ovata ‘Hobbit’s
Pequena suculenta, muito ramificada, com folhagem
muito interessante de cor verde-claro, quase tubulares
e enroladas (em forma de trombeta). As extremidades
das folhas tendem a ficar avermelhadas.
Flores pequenas, em forma de estrela, de cor branca
ou branco-rosada.
Uma boa opção para terrários ou para bonsai e
bastante resistente. No exterior, cria uma cobertura do
solo atraente e não invasiva.

IV - V
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Exóticas

Tamanho

Exóticas
0.30 - 0.90 m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

V3,5L
V6L

10,00€
23,50€

Tamanho

Preço

V3,5L
V6L

10,00€
23,50€

Tamanho

Preço

V3,5L

9,50€

Crassula ovata ‘Hummel’s Sunset’’
Subarbusto suculento com folhas verde-brilhantes,
arredondadas e carnudas, adornadas com pontas
amarelo-douradas e bordas vermelhas.
Aglomerados de pequenas flores estreladas, brancas
ou rosa-pálidas, florescem, em profusão, do outono à
primavera.

Origem: África do Sul

Crassula ovata ‘Minor’
As folhas são ovaladas a elípticas, grossas, carnudas,
lustrosas e verdes com bordas avermelhadas. O
tronco e os ramos são grossos, curtos e retorcidos.
Floresce no inverno e primavera, despontando
inflorescências terminais, com numerosas flores
estreladas, perfumadas, de cor branca ou rosa.

III - XI

Origem: África do Sul

0.10- 0.15 m
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Preço

IV - VI

0.60 - 1 .20m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tamanho

IV - V

Origem: África do Sul

Delosperma cooperi
Ideal para jardins quentes e secos, é uma suculenta
que forma uma cobertura vigorosa e espalhada.
Floresce continuamente, desde o início do verão até
ao outono, cobrindo, literalmente, a folhagem verde,
longa, estreita e carnuda.
Flores vibrantes e profundas de cor rosa-púrpura,
semelhantes às margaridas.

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Preço

V3,5L

9,50€

Tamanho

Preço

Semelhante à Delosperma cooperi, diferindo, no
entanto, na coloração das flores, que se assumem
amarelo-intensas.
Prefere solos profundos, bem drenados, arenosos
ou rochosos. Excelente para cobrir solos. Ideal para
jardins de baixa manutenção.

V

Origem: África do Sul

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30

6 - 9m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Delosperma lineare

160€
185€
235€
310€
390€

Erythrina crista-galli
Árvore
Árvore de tronco tortuoso e folhas compostas,
trifolioladas com folíolos glabros, de coloração verde
levemente acinzentada.
As flores (de cálice campanulado) são vermelhas na
superfície e rosadas na face inferior. É considerada
uma florífera decídua, isto é, perde as folhas durante
a floração. Os frutos são do tipo vagem de coloração
castanho-escura.
Notável como exemplar solitário.

IV - V

Origem: America do Sul

Erythrina crista-galli
Multitronco
Tamanho
200/250
250/300

Preço
310€
390€
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Exóticas

0.10 - 0.15m

Tamanho

Exóticas
0.10 - 0.15m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Euphorbia myrsinites

V3,5L

9,50€

Planta suculenta que possui hastes enormes de folhas
carnudas, azul-esverdeadas, dispostas em espirais
próximas, que se estendem por 40cm de largura.
Durante a primavera, produz aglomerados de flores
verde-amareladas, em forma de estrela, dentro de um
colar de brácteas amareladas (por vezes tingidas de
rosa).

Tamanho

Preço

Hesperaloe parviflora

V3,5L
V8L
V25L

12,00€
31,50€
53,00€

Tamanho

Preço

V2,5L

6,50€

V

Espécie sem haste, em tufos, com folhagem tipo grama.
Folhas estreitas, arqueadas, em forma de espada, verde-azuladas, que crescem em aglomerados basais.
Embora as folhas sejam sempre verdes, geralmente,
adquirem tons púrpura ou bronze-avermelhado em
climas frios (no inverno). Cada folha possui cabelos
marginais distintos, semelhantes a fios.
Flores tubulares, de vermelho a rosa-salmão, em inflorescências ramificadas que se elevam bem acima do
grupo de folhagem (1,5m).
Adequada a pequenos jardins, em conjunto com outros xerófitos, sendo compatível com outras plantas
suculentas e catos, devido à sua textura e forma. Pode
também ser cultivada em vaso.

IV - V

Origem: México

0.3 m
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Preço

Origem: Sudeste da Europa e Ásia Menor

1- 2m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Austrália

IV - V

Myoporum parvifolium
Arbusto baixo e prostrado, que se espalha em hastes
longas, produzindo flores brancas, em forma de estrela, nas axilas das folhas.
Folhas carnudas e glabras, ovadas, com a extremidade mais estreita na direção da base. Às vezes apresentam algumas serrilhas nas margens próximas à
ponta da folha.

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

16,50€
21,50€
33,00€

Tamanho

Preço

V3L
V5L
V10L

16,50€
21,50€
33,00€

Cultivar distinta, com um hábito vertical a semiarqueado, de folhagem variegada que, normalmente,
possui uma ampla faixa central verde (correndo em
ambos os lados da nervura central) e uma faixa mais
estreita amarela, marginada de vermelho-bronze
escuro. Várias faixas mais finas de amarelo são
frequentemente vistas em folhas individuais.
Uma planta colorida e brilhante, que traz um toque de
cor durante todo o ano.

IV - V

Phormium tenax ‘Purpureum’
Planta que apresenta uma roseta basal de folhas vermelho-acastanhadas, em forma de espada, que graciosamente se inclinam em direção às pontas.
No verão, a folhagem é encimada por uma haste com
panículas de flores vermelhas tubulares.
Muito decorativo devido às suas folhas, em forma de
espada, de cor vermelho-acastanhado, que formam
tufos. Pode tolerar condições de sequidão, tonando-se mais vigorosa com alguma disponibilidade de
água. Resistente ao frio.
Ideal para jardins próximos do mar.

IV - V

Origem: Nova Zelândia

1 - 1.50 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V3L
V5L
V10L

Phormium tenax ‘Golden Ray’

Origem: Nova Zelândia

+ 1 - 1.5m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Preço

Origem: Nova Zelândia

Tamanho

Preço

Phormium tenax ‘Rainbow Sunrise’

V3L
V5L
V10L

16,50€
21,50€
33,00€

Espécie de folhas verde-bronze com margens rosa-avermelhadas.
Uma planta perene impressionante, com folhas verde-cinza, altas e verticais, com listras amarelo-pálido e
reflexos e margens vermelho-rosados.
Ideal para jardins próximos do mar, formam grupos,
fronteiras e sebes.

IV - V

121

Exóticas

1-2m

Tamanho

Exóticas
+ 1 - 1.50 m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Origem: Nova Zelândia

IV - V

Tamanho

Preço

Phormium tenax ‘Variegatum’

V3L
V5L
V10L

16,50€
21,50€
33,00€

Cultivar de folhas robustas (tipo lança), verde-profundo
(glaucas no reverso) com uma borda creme marcante.
Não tem requisitos especiais quanto ao tipo de solo.
Cresce bem mesmo em solos secos e arenosos. Muito
tolerante à exposição aos climas marítimos.

Frutíferas
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Frutíferas

Actinidia
Trepadeira lenhosa e muito ramificada. O
prolongamento dos seus caules (flexíveis), permitem
que a planta trepe e se enrole em qualquer lugar,
garantindo a sua estabilidade. Apresenta folhas
verde-escuras alternadas e ovais, quase circulares e
em forma de coração. No início do verão apresenta
pequenas flores de cor branca e perfumadas. Em
altura, a planta pode atingir entre os 6 e os 10 metros.

Idade
2 anos

Preço
20€

Actinidia arguta (Kiwi ‘Baby’)
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval
mas mais pequeno do que o comum, tendo como
principal particularidade a pele fina, lisa e sem pêlo,
aproveitando-se todo o fruto para consumo. São
ligeiramente mais doces.

X - XI
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente Russo

Tamanho
2 anos

Preço
20€

Actinidia chinensis ‘Gold’ (Kiwi
‘Amarelo’)
Esta variedade, apresenta um fruto de forma oval e
com polpa amarela, de casca lisa e sem pêlo, de cor
castanho-esverdeada.

X - XI
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente Russo

Tamanho
2 anos

Preço
20€

Actinidia chinensis ‘Hayward’ (Kiwi
‘Hayward’)
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval e
com polpa verde brilhante, de casca lisa coberta com
pêlos finos, e de cor castanho-esverdeada.

X - XI
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente Russo

Castanea Sativa (Castanheiro)
Árvore vigorosa, de porte imponente, com um tronco
de casca espessa e rugosa. As folhas são verdes
brilhantes, dentadas e estão dispostas alternadas sobre
os ramos. O sistema radicular é muito expansivo, mas
pouco profundo. Os frutos desenvolvem-se no interior
de um invólucro espinhoso, o ouriço, normalmente
com três castanhas de forma cónica mais ou menos
achatada. No início de outubro, os ouriços começam
a abrir e libertam as castanhas.
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Preço

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

20€
35€
50€
140€
180€
235€
310€

Castanea sativa ‘Judia’ (Castanheiro
‘Judia’)
Esta variedade apresenta-se com fruto grande e
carnudo.

IX - X
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Tamanho
2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Preço
20€
35€
50€
140€
180€
235€
310€

Castanea sativa ‘Longal’ (Castanheiro
‘Longal’)
Esta variedade apresenta o fruto de forma alongada,
muito saborosa, de fácil conservação e de fácil
remoção da casca.

IX - X
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Tamanho
2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Preço
20€
35€
50€
140€
180€
235€
310€

Castanea sativa ‘Martainha’
(Castanheiro ‘Martaínha’)
Esta variedade apresenta um fruto oval de grande
calibre, de fácil separação do ouriço. Muito saborosa
e de fácil conservação e remoção da casca.

IX - XI
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

20€
35€
50€
140€
180€
235€
310€

Idade

Preço

Castanea sativa x Castanea crenata
(Castanheiro ‘Bouche de Bétizac’)
Esta variedade apresenta um fruto oval de grande
calibre, de casca brilhante castanho-escuro. Muito
saborosa e de fácil conservação e remoção da casca.

IX - XI
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: França

2 anos
3 anos
4 anos

20€
35€
50€

Citrus aurantifolia (Limeira-azeda)
Árvore espinhosa e de copa densa arredondada.
Apresenta folhas verdes brilhantes e aromáticas e
flores brancas ligeiramente perfumadas no final da
primavera. O fruto é pequeno de forma oval, de casca
fina e lisa, tem polpa verde-amarelada e sabor ácido.

VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia tropical
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Frutíferas

Idade

Frutíferas

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

20€
35€
50€
75€
100€
140€

Citrus clementina (Clementina)
Apresenta ramos de caule fino esguios e quase sem
espinhos. A folhagem é densa e variável em tamanho,
estreitamente lanceolada e de cor verde escura. Os
frutos apresentam casca avermelhada, fina e muito
aromática. A polpa é muito sumarenta, doce mas com
um leve travo de acidez e geralmente sem sementes.

XI - II
(-6º)

Origem: Ásia

Citrus limon
Árvore espinhosa e de copa densa. Apresenta folhas
simples, de coloração verde brilhante e aromáticas. As
flores são brancas de botões vermelhos ou púrpura
e ligeiramente perfumadas. As Flores e os frutos
aparecem ao longo do ano, mas prolificamente no
final do inverno, primavera e início do verão. O fruto é
grande, de forma oblongo a arredondado com casca
lisa ou rugosa, de sabor ácido, e amarelo quando
maduro.

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Citrus limon ‘Eureka’ (Limoeiro Eureka)
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval,
perfumado e de casca grossa. Apresenta poucas
sementes.

X-V
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Sudeste da Ásia, Sul da China e da Birmânia

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Citrus limon ‘Lunario’ (Limoeiro
‘Lunario’)
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval
alongada, perfumado e de casca fina e lisa. A polpa é
de cor amarela esverdeada e não é muito sumarenta.

I- XII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Sudeste da Ásia, Sul da China e da Birmânia

X - XI
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Origem: Ásia

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

30€
50€
70€
90€
120€
160€

Citrus reticulata (Tangerineira)
Árvore pequena, espinhosa, de copa densa e
arredondada, apresenta um tronco no tom castanhoacinzentado. As folhas são aromáticas e apresentam
uma tonalidade verde escura brilhante na página
superior e verde amarelado na página inferior. As flores
são brancas e perfumada. O Fruto, de cor laranjaavermelhado, tem uma superfície lisa e lustrosa, de
casca fina, muito perfumada, que se separa muito
facilmente da polpa. Apresenta-se de forma globosa
a elíptica. O seu interior é dividido por gomos de cor
alaranjada, suculentos e doces.

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

30€
50€
70€
90€
120€
160€

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

30€
50€
70€
90€
120€
160€

Citrus reticulata ‘Hernandina’
(Tangerineira Clementina ‘Hernandina’)
Esta variedade, apresenta um fruto de casca fina
e lisa, muito aromática. A polpa é de cor alaranjada
muito sumarenta.

I- II
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Ásia

Citrus reticulata ‘Setubalense’
(Tangerineira Clementina ‘Setubalense’)
Esta variedade apresenta um fruto de tamanho médio,
ligeiramente achatado de coloração pálida. A casca
é fina e lisa, muito aromática, mas com tendência
ao empolamento aquando madura. A polpa laranja
clara, apesar de conter inúmeras sementes é muito
sumarenta.

I - III
(-6º)

Origem: Sudoeste asiático, nordeste da Índia e China.

Citrus x sinensis
Árvore espinhosa, de copa densa e arredondada,
apresenta um tronco em tom castanho-acinzentado.
As folhas são alternas, ovadas a elípticas, agudas
no ápice, verde-escuras brilhantes e ligeiramente
aromáticas. As flores são também aromáticas, brancas
com tons rosas e púrpuras, agrupadas. O fruto é
carnudo, o seu interior é dividido por gomos, com a
cor a variar entre o amarelo, o laranja e o encarnado,
e de polpa adocicada. A casca é ligeiramente rugosa
e de cor alaranjada.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Citrus x sinensis ‘Baía de Verão’
(Laranjeira ‘Baía de Verão’)
Esta variedade apresenta frutos de cor laranja e casca
grossa e rugosa. Os frutos são grandes, desprovidos
de sementes e doces. A polpa é consistente, granulada
e de um tom alaranjado vivo.

XI - II
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Brasil

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Citrus x sinensis ‘D. João’ (Laranjeira ‘D.
João’)
Esta variedade apresenta frutos com umbigo
rudimentar, de cor laranja e casca grossa e rugosa. A
polpa é suculenta e doce.

VII -IX
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Ásia Oriental
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Frutíferas

Idade

Frutíferas

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Citrus x sinensis ‘Dalmau’ (Laranjeira
‘Dalmau’ Navelina)
Esta variedade apresenta frutos com umbigo
rudimentar, de cor laranja e casca grossa e rugosa.
Os frutos são grandes, desprovidos de sementes e
doces.

XI - III
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Ásia Oriental

Idade

Preço

4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

70€
90€
120€
160€

X - XI

Cydonia oblonga ‘Champion’
(Marmeleiro ‘Champion’)
Árvore de copa larga e arredondada. Apresenta folhas
simples e ovadas, com pecíolo curto, verde-escuras
na página superior e acinzentadas e muito pilosas na
inferior. As flores de cor branca a rosa pálido, aparecem
solitárias na extremidade dos ramos e com numerosos
estames. O Fruto é arredondado ou alongado, muito
aromático quando maduro, a polpa tem a coloração
branco amarelado e a casca é lisa, áspera e amarela.
A fruta é muito usada para fazer marmelada e geleia.

Origem: Ásia Central

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Diospyrus kaki
Árvore de copa larga que pode chegar aos 10m
de altura. O tronco é tortuoso e a casca bastante
rugosa. As folhas são simples, largas, lanceoladas e
rígidas, de cor verde terroso, que adquire tonalidades
castanhas e avermelhadas durante o outono, logo
antes de caírem. As flores são pequenas de cor creme
ou rosadas. Os frutos são laranja-avermelhados, de
casca fina e doces.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Diospyrus kaki ‘Coroa de Rei’
(Diospireiro ‘Coroa de Rei’ ou ‘Maçã’)
Esta variedade, apresenta um fruto de casca fina
laranja-avermelhada, de polpa firme e opaca.

XII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: China

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

128

Origem: China

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Diospyrus kaki ‘Fau-Fau’ (Diospireiro
‘Fau-Fau’)
Esta variedade apresenta um fruto de casca fina
laranja-avermelhada, de polpa mole, gelatinosa e
translúcida.

Preço

4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

50€
75€
100€
140€

Idade

Preço

3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

35€
50€
75€
100€
140€

Eriobotrya japonica (Nespereira)
Árvore de copa ampla, irregular e densa, de caules
grossos, lenhosos e sinuosos. As folhas são simples,
alongadas, de coloração verde-escura, e de textura
rígida e ligeiramente dentadas.
As flores são pentâmeras, brancas, perfumadas e
surgem na extremidade dos ramos, em cachos.
O fruto tem um formato levemente alongado, de cor
amarela, laranja ou rosada, piriforme ou globular, com
polpa suculenta e doce.

V - VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Sudoeste da China Oriental

X - XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Feijoa sellowiana (Goiaba do Brasil)
Com uma copa densa e tronco ramificado, de casca
cinzenta, esta árvore pode atingir os 7 m de altura.
As folhas são verdes na página superior e prateadas
na inferior. Floresce no verão, apresentando-se
carnosas e longos estames vermelhos, em tufos.
As flores podem surgir solitárias ou em cachos. Os
frutos amadurecem no outono e apresentam-se de
forma oval, de casca verde e rugosa. Têm uma polpa
sumarenta, gelatinosa, translúcida e brilhante no
centro e granulosa, branca e opaca próximo à casca.

Origem: América do Sul

Ficus carica
Árvore de tronco tortuoso, ramificado, casca
cinzenta e lisa, e copa larga com ramos compridos e
horizontais. As folhas são grandes e ásperas, verdes
escuras na página superior, verdes claras, quase
cinzentas, na página inferior, apresentando-se em
disposição alterna. O fruto, em forma de pêra e de
casca fina, pode apresentar-se verde, castanho ou
negro, quando maduro, dependendo da variedade. A
polpa é comestível e doce.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Ficus carica ‘Pingo de Mel’ (Figueira
Branca Pingo de Mel)
Nesta variedade o fruto apresenta casca lisa de textura
fina, comestível, de cor verde amarelado e de tamanho
médio, com polpa avermelhada e doce.

IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia Menor

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Ficus carica Breva (Figueira Breva)
Nesta variedade o fruto apresenta casca lisa de
textura fina, comestível e de tamanho médio e forma
alongada. Apresenta cor escura, azul-violeta, e com
polpa avermelhada e doce.

VII -IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Sudoeste da Ásia
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Idade

Frutíferas

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Ficus carica ‘São João Preto’ (Figueira
‘São João Preto’)
Nesta variedade o fruto apresenta casca lisa de
textura fina, comestível, carnudo e de tamanho médio.
Apresenta cor escura, azul-violeta, e com polpa
avermelhada e doce.

VIII - X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Sudoeste da Ásia

Tamanho

Preço

V10,5

2,5€

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

20€
35€
50€
140€
180€
235€
310€

Fragaria × ananassa (Morangueiro
Cultivado)
Possui um tronco central de onde surgem as folhas,
as raízes, as estolas e as inflorescências. As folhas
são geralmente trifoliadas e dispostas em espiral e
são substituídas na primavera. As raízes emergem
da base que está em contato com o solo. Apresenta
flores brancas e os frutos são de coloração vermelha
e possuem uma epiderme fina, sendo assim muito
delicados e pouco resistentes.

V - VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa

IX -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Grécia e Península Balcânica

Juglans regia ‘Franquette’ (Nogueira)
Árvore de copa ampla, arredondada e densa, com
tronco reto de coloração cinzento-esbranquiçado,
liso mas com fissuras verticais em exemplares
mais velhos. As folhas, com cerca de 30 cm de
comprimento, são alternadas (margem inteira ou
serrada), duras e de coloração esverdeada. As flores
são pequenas e amarelas-esverdeadas e a floração
precede a folhagem. O fruto é uma trima (drupáceo)
subglobosa, com cobertura verde, relativamente
carnuda, que se torna negra ao secar. A semente –
noz – tem uma cobertura lenhosa, de forma ovoide e
de cor castanho claro.

Malus domestica
Árvore de copa geralmente arredondada, e tronco de
tom pardo e liso. As folhas têm entre 3 a 10 centímetros
de comprimento e são alternadas, simples, com
uma margem serrilhada. Apresenta flores brancas
ou róseas, bem aromáticas. Os frutos têm forma
globular e uma coloração que vai entre o vermelho e
o verde, podendo apresentar manchas esverdeadas
ou amareladas, consoante a variedade. A polpa é
esbranquiçada e contêm várias sementes no interior.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
IV -V
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Europa e Ásia

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Bravo de Esmolfe’
(Macieira ‘Bravo de Esmolfe’)
Nesta variedade o fruto apresenta calibre médio
a pequeno, de forma oblongo-cónica. A casca é
esbranquiçada e apresenta, por vezes, manchas
avermelhadas. Caracteriza-se pelo seu aroma intenso
e agradável e pela polpa branca macia, suculenta e
doce.

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Fuji’ (Macieira ‘Fuji’)
Nesta variedade o fruto apresenta calibre médio a
grande, casca de coloração avermelhada e uma polpa
suculenta e textura muito crocante.

III - IV
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Japão

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Golden Delicious’
(Macieira ‘Golden Delicious’)
Nesta variedade o fruto é de cor verde-clara e possui
uma polpa branca, firme e suculenta, de sabor
equilibrado entre o doce e o ácido.

IX - X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Estados Unidos da América

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Porta-da-Loja’
(Macieira ‘Porta da Loja’)
Esta variedade apresenta frutos de formato ligeiramente
achatado, de polpa amarelada de consistência firme
de sabor ácido. A casca de cor amarela contém
grandes manchas irregulares vermelhas.

XI - III
(<-1ºC)

Origem: Europa

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Reina de Reinetas’
(Macieira Reina de Reinetas)
Nesta variedade o fruto apresenta uma casca rugosa
e de cor castanha-avermelhada e forma achatada, de
contornos arredondados, mas irregulares. A polpa é
amarelada e doce e tem tendência a ser ‘farinhenta’.

XIII - IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: França

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Malus domestica ‘Starking Delicious’
(Macieira ‘Starking Delicious’)
Nesta variedade o fruto apresenta calibre médio a
grande. A casca é avermelhada e fina, e polpa é tenra,
fina e perfumada.

XI -III
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: América do Norte
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Frutíferas

Idade

Frutíferas
Olea europaea (Oliveira)
Árvore de copa ampla e tronco grosso, de casca
cinzenta. As folhas são simples, alternadas, grossas,
elíticas e de pecíolo curto, com cor verde-acizentada
escura e sem pêlos na página superior, e cizentoesbranquiçadas na página inferior. As flores, brancoamareladas, são muito pilosas e apresentam-se em
cachos muito densos, na extremidade dos ramos. O
fruto é uma drupa elipsoide a subglobosa (azeitona),
de cor verde quando nova, tornando-se negra ou
verde-acastanhada quando madura.

Olea europaea ‘Cobrançosa’ (Oliveira
‘Cobrançosa’)

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

10€
20€
40€
70€
90€
130€

Idade

Preço

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

10€
20€
40€
70€
90€
130€

Idade

Preço

Olea europaea ‘Picual’ (Oliveira ‘Picual’)

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

10€
20€
40€
70€
90€
130€

Esta variedade é vigorosa, dando bom rendimento
em Azeite. O fruto é grande e mantém-se na árvore
com uma pequena percentagem de queda antes da
colheita. Frutifica cedo e é resistente à geada e ao
encharcamento moderado. Menos resistente à seca e
a Ph alcalino.

Esta variedade é bastante regular e produtiva,
dando bom rendimento em azeite. A forma do fruto
é ovoide e assimétrica. Baixa resistência do fruto ao
desprendimento, mas de queda reduzida. Tolerante ao
frio e aos solos calcários e alcalinos. Suscetível à seca
e salinidade.

IX - XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa Mediterrânica

Olea europaea ‘Galega’ (Oliveira
‘Galega’)
Esta variedade apresenta grande rusticidade, mas
fraco ou médio rendimento em azeite. Certa resistência
do fruto ao desprendimento, mas queda acentuada no
fim da maturação. Pouco apropriada à colheita por
vibração.

IX - XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa Mediterrânica

IX - XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Europa Mediterrânica

Trepadeira, sub-lenhosa, de caules angulosos a
quadrangulares. Apresenta crescimento vigoroso
continuo e o sistema radicular é pouco profundo.
As folhas podem apresentar-se de diversas formas,
consoante a variedade, sendo verdes e contendo
gavinhas. As flores são grandes e vistosas, podendo
apresentar-se de diversas cores, de acordo com a
variedade. O fruto apresenta uma polpa que vai da cor
amarela à laranja, consoante a variedade, e envolve
numerosas sementes, ovais e pretas. Sabor e aroma
agradáveis e paladar ácido (consoante a variedade).

Tamanho

Preço

Passiflora edulis

V1L
V2L

5,00€
9,00€

Esta variedade apresenta caules angulosos e flores
brancas por cima e verdes por baixo, e filamentos
brancos com margens púrpura. O fruto apresenta
casca de cor roxa e uma polpa laranja muito sumarenta.

Tamanho

Preço

Passiflora edulis ‘Rosea’

V1L
V2L

5,00€
9,00€

O fruto desta variedade é idêntico à variedade anterior,
apresentando casca de cor rosa e uma polpa branco
rosada muito sumarenta.

Tamanho

Preço

Passiflora ligularis (Maracujá doce)

V1L
V2L

5,00€
9,00€

Esta variedade apresenta o fruto em tons laranja e
amarelo, com pequenas marcas mais claras. Com uma
forma arredondada e de casca dura e escorregadia.
A polpa é gelatinosa e transparente, de sabor doce e
bastante aromática.

Tamanho

Preço

Passiflora quadrangularis

V1L
V2L

5,00€
9,00€

Vigorosa e com caules quadrangulares. Flores de cor
vermelha, roxa e branca com filamentos brancos,
azuis, roxos. Esta variedade comporta o fruto maior
desta espécie.

VI -VIIII
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Sudeste do Brasil

VI -VIIII
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Sudeste do Brasil

VI -VIIII
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: América Latina

VI -VIIII
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Sudeste do Brasil
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Frutíferas

Passiflora

Frutíferas

Tamanho

Preço

V1L
V2L

5,00€
9,00€

Idade

Preço

Passiflora tripartita ‘Mollissima’
(Maracujá banana)
Esta variedade apresenta uma flor rosa com hipanto
longo e pétalas curtas. Os frutos atingem até cerca
de 10 cm de comprimento, obovoides, de maturação
verde a amarelo alaranjado, e de polpa de laranja.

VI -VIIII
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: América Latina

2 anos
3 anos
4 anos

20€
35€
60€

VIII - IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Pistacia Vera (Alfostigo)
Árvore de crescimento lento, apresenta um porte
aberto, pouco ramificado e com uma dominância
apical muito pronunciada. As folhas apresentam uma
coloração verde e, no outono, tornam-se vermelhoalaranjada. As flores são pequenas e com uma
coloração variável entre o verde e o castanho. O fruto
é uma drupa seca, de morfologia oval de 0,2 a 2,5
cm de comprimento, com uma semente comprida.
A semente, que é a parte comestível, apresenta
uma coloração verde ou verde-amarelada, com uma
membrana avermelhada.

Origem: Ásia Menor, Sudoeste Asiático e o Turquemenistão

Prunus armeniaca
Árvore de pequeno a médio porte, pouco espinhosa
e com copa arredondada. O tronco é reto e robusto,
coberto de casca castanho-escura, um pouco
fissurada. As folhas são elípticas e ovadas, com
pontas agudas a acuminadas, lateralmente serradas.
As flores são normalmente solitárias, de cor branca
ou rosa. O fruto é uma drupa, subglobosa e de pele
fina aveludada. Apresenta uma coloração que vai do
vermelho ao amarelo, consoante a variedade. A polpa
é de coloração que vai do amarelo ao laranja e contem
no interior uma única semente.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus armeniaca ‘Bullida’ (Alperceiro
‘Bullida’)
Esta variedade produz frutos grandes de casca
fina laranja suave, polpa firme e textura doce muito
aromática.

VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia Central e China

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Ásia Central e China

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus armeniaca ‘Moncarapacho’
(Damasqueiro ‘Moncarapacho’)
Esta variedade produz frutos de dimensão média,
de casca fina e suave, amarela com tonalidades
avermelhadas. A polpa é amarela translucida, firme,
suculenta, doce e aromática.

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus armeniaca ‘Moniqui’ (Alperceiro
‘Moniqui’)
Esta variedade produz frutos grandes de casca fina
e amarela. A polpa é amarela translucida, firme,
suculenta, doce e aromática.

VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia Central e China

Prunus avium
Árvore de copa ampla, pouco densa e forma irregular
ou piramidal. O tronco é liso, anelado, de cor castanhoavermelhado. As folhas são simples, serrilhadas,
verdes, um pouco compridas e pontiagudas. As flores
aparecem na primavera, de cor branca, sendo muito
aromáticas. Os frutos são drupas, cerejas, globosas,
e podem apresentar cor vermelho-escura, amarelada,
vermelho-vivo ou negra, conforme as variedades. De
paladar doce ou ácida.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço

Prunus avium ‘Burlat’ (Cerejeira ‘Burlat’)

30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Nesta variedade os frutos têm a pele fina e vermelha
escura ou púrpura. A polpa é sumarenta e de cor
vermelho intenso.

V
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus avium ‘Napoleon’ (Cerejeira
‘Napoleon’)
Nesta variedade os frutos são carnudos, de pele fina,
em tons entre o vermelhão e o amarelo.

VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia Menor

Prunus domestica
Árvore de tamanho pequeno ou médio, semelhante às
do pêssego, mas com crescimento mais ereto. Folhas
ovadas ou oblongo-lanceoladas com pontas agudas
ou obtusas, pecíolos curtos e margens serrilhadas. As
flores são brancas, pequenas e com pedicelos mais
longos, suportadas principalmente em grupos de
duas a três, em esporas curtas e solitárias. Os frutos
são uma drupa de forma oval, geralmente grandes,
globosos ou ovais, podendo ser de cor vermelha,
vermelha-escura, amarela ou verde, consoante a
variedade.
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Idade

Frutíferas

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Golden Japan’
(Ameixieira ‘Golden Japan’)
Esta variedade apresenta frutos grandes, de casca
fina, cor amarelo dourado e muito suculentos.

VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Japão

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Monstruosa
Inglaterra’ (Ameixieira ‘Monstruosa
Inglaterra’)
Esta variedade apresenta frutos grandes, de casca fina
e cor púrpura. A polpa verde-amarelada é suculenta,
mas um bocado ácida.

VIII - IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: China (variedade europeia)

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Reina Claudia
d›Oullins’ (Ameixeira ‘Rainha Cláudia
d’Oullins’)
Esta variedade apresenta frutos de tamanho grande,
de casca fina e cor amarela. Polpa amarela clara,
suculenta e carnuda, ligeiramente ácida.

VII - VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa (Grécia)

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Regina Claudia
Gialla’ (Ameixeira ‘Regina Cláudia
Gialla’)
Esta variedade apresenta frutos grandes de cor
dourada. Polpa amarelo-esverdeada, suculenta e
carnuda.

VII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa (Grécia)

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
VII -VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Europa (Grécia)

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Regina Claudia
Verde’ (Ameixeira ‘Regina Cláudia
Verde’)
Esta variedade apresenta frutos de casca fina, de cor
verde, podendo, no entanto, apresentar leves tons
amarelados e rosados. Polpa dourada, suculenta e
carnuda.

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Regina Cláudia
Violeta’ (Ameixeira ‘Regina Cláudia
Violeta’)
Esta variedade apresenta frutos de tamanho médio
e forma esférica. A casca é fina, dura e aromática e
apresenta cor violeta e polpa amarela, compacta,
sumarenta e doce.

VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa (Grécia)

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Santa Rosa’
(Ameixeira ‘Santa Rosa’)
Esta variedade apresenta frutos grandes e de forma
ligeiramente oblonga. Os frutos são vermelho púrpura,
de polpa rosa, firme e sumarenta.

VII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: China, Japão

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Prunus domestica ‘Stanley’ (Ameixeira
‘Stanley’)
Esta variedade apresenta fruto de casca fina e
coloração escura. A polpa é amarela, compacta,
sumarenta e muito doce.

VII -VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
220€
340€

Prunus dulcis Ferragnes (Amendoeira
Ferragnes)
De tronco curto e uma conformação tortuosa, apresenta
casca lisa, verde com marmoreados de vermelho nos
primeiros anos, e depois torna-se rugosa e escurece
para os tons castanho acinzentado. As folhas têm as
margens serradas, e uma coloração verde em ambas
as páginas. As flores surgem antes das folhas, e tem
uma cor branca rosada. O fruto torna-se carnudo com
um caroço rígido, ou seja, numa drupa. A pele da
drupa é fina e peluda e apresenta geralmente uma cor
que passa do verde, ao amarelo com tons vermelhos.

Origem: Ásia central

Prunus persica
Árvore vigorosa de tronco castanho acinzentado,
marcado por pequenas fissuras. As folhas são
oblongo-lanceoladas com pontas agudas, margens
finamente serrilhadas, dobradas ligeiramente ao longo
do nervo central e compridas. As flores são vistosas
e surgem no início da Primavera e apresentam uma
tonalidade rosada. O fruto pode apresentar casca
fina, lisa ou aveludada de polpa firme e saborosa
de cor branca, amarela ou alaranjada consoante as
variedades.
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Idade

Frutíferas

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica ‘Baby Gold’
(Pessegueiro ‘Baby Gold’)
Nesta variedade os frutos são redondos, um tanto
achatado. De casca fina e de cor amarela, a polpa é da
mesma cor e com uma textura firme e muito suculenta.

VII -IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica ‘Big Top’ (Nectarina)
Nesta variedade os frutos são redondos de casca fina
e de cor vermelha e de polpa amarela brilhante, de
textura firme e muito suculenta.

VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica ‘Paraguayo’
(Pessegueiro Paraguaio)
Esta variedade apresenta frutos pequenos achatados
e têm uma pele menos peluda que os pêssegos
normais. No seu interior é branco.

VII -VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: China

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica ‘Red Robin’
(Pessegueiro ‘Red Robin’)
Esta variedade produz frutos grandes de casca
fina laranja suave, polpa firme e textura doce muito
aromática.

VII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Áustria

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

VI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: China

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica nucipersica ‘Armking’
(Pessegueiro Nectarina ‘Armking’)
Esta variedade apresenta um fruto grande de casca
fina vermelha e muito brilhante. O seu interior
apresenta uma polpa amarela, sumarenta e doce.

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Preço
30€
50€
70€
90€

Prunus persica nucipersica ‘Red
Diamond’ (Pessegueiro Nectarina ‘Red
Diamond’)
Esta variedade apresenta frutos de tamanho médio,
de casca vermelha brilhante, a polpa é alaranjada e
muito sulenta.

VII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: China – Pérsia

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

X -XII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Punica granatum ‘Mollar de Elche’
(Romãzeira ‘Mollar de Elche’)
Pequena árvore, que possui ramos de cor cinzenta
acastanhada. As folhas são verdes brilhantes, opostas,
simples e oblongas. As flores, de cor-de-laranjaescuro apresentam-se em grupos. Os frutos têm uma
forma arredondada e casca coriácea, vermelha. O
seu interior é compartimentado por membranas que
albergam numerosas sementes prismáticas rodeadas
de uma polpa carnosa, comestível, de rosa intenso,
transparente e sabor doce.

Origem: Sul da Ásia

Pyrus communis
Árvore de tronco liso ou escamoso (consoante a
espécie), com ramos maiores e mais vigorosos na
parte inferior. As folhas alternada e simples, elípticas e
verdes brilhante que no outono passa para os tons de
vermelho e amarelo. O tamanho e forma dos frutos é
muito variável, mas têm numa forma geral uma polpa
muito suculenta que pode ser macia ou granulosa. A
casca pode apresentar-se amarela a esverdeada clara
quando está a amadurecer, ou coberta por um tom
entre o castanho e o avermelhado.

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Pyrus communis ‘Conference’ (Pereira
‘Conference’)
Nesta variedade os frutos apresentam-se com calibre
médio, alongados, pedúnculo longos, cor verde,
amarelada tingida de marmoreado.

IX -X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Grã-Bretanha

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Pyrus communis ‘Red Bartlett’ (Pereira
‘Red Bartlett’)
Nesta variedade os frutos são de tamanho médio a
grande, de forma cônica alongada. A casca é fina de
coloração vermelha-arroxeada. A polpa é clara, macia,
suculenta e doce.

VII -VIII
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: E.U.A. - Reino Unido
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Idade

Frutíferas

Idade
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Preço
30€
50€
70€
90€
120€
160€
200€
260€
340€

Pyrus communis ‘Williams’ (Pereira
‘Williams’)
Nesta variedade os frutos apresentam-se simétricos
com pedúnculo carnudo de tamanha médio a
grande, de cor amarelo ou rosado, casca fina e polpa
sumarenta, de cor branca e textura dura.

VIII -X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Inglaterra

Tamanho
V1L
V2L
V10L

Preço
7,5€
10€
15€

Ribes nigrum (Groselheira-negra,
‘Cassis’)
Arbusto lenhosos de caules múltiplos semi-eretos de
rápido crescimento. As raízes são superficiais e finas.
Floração em cachos pendentes e de cor rosa no final
de abril. Os frutos são designados morfologicamente
de pseudobagas e são de cor negra e contêm pouca
semente. De paladar ácido e ligeiramente amargos.

XI -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa Central e Oriental, e do Norte e Centro Asiático

Tamanho
V1L
V2L
V10L

Preço
7,5€
10€
15€

Ribes rubrum (Groselheira-rubra)
Arbusto lenhosos de caules múltiplos semi-eretos de
rápido crescimento. As raízes são superficiais e finas.
Flores em cachos pendentes e de cor verde no final
de abril. Os frutos são designados morfologicamente
de pseudobagas e são de cor vermelha brilhante
e contêm pouca semente. De paladar ácido e
ligeiramente amargos.

IX -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Rússia

Tamanho
V1L
V2L
V10L

Preço
7,5€
10€
15€

Ribes rubrum ‘White’ (Groselheira-rubra
Branca ‘White’)
Arbusto compacto de caules múltiplos semi-eretos de
rápido crescimento. As raízes são superficiais e finas.
As flores apresentam-se em cachos pendentes de
cor amarelo-esverdeadas. Os frutos são designados
morfologicamente de pseudobagas e são translúcidas
com um tom rosa.

XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Europa Central e Leste

Tamanho
V1L
V2L
V10L

VI -IX
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Europa, Ásia e América do Sul

Preço
7,5€
10€
15€

Rubus fruticosus (Amora-silvestre)
Arbusto muito vigoroso, com ramos arqueados e
espinhosos. As raízes são superficiais e finas. As
flores são brancas e surgem na primavera. Os frutos
apresentam uma cor vermelha e depois negra, tem
uma polpa sumarenta, doce e acidulada.

V1L
V2L
V10L

Preço
7,5€
10€
15€

Rubus idaeus (Framboeseira)
Arbusto muito vigoroso, com ramos arqueados e
espinhosos. As raízes são superficiais e finas. As
flores são brancas e surgem na primavera. Os frutos
são de cor avermelhada e tem uma polpa sumarenta,
doce e acidulada.

VIII -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Centro e Norte da Europa, e parte da Ásia

Tamanho
V2L
V10L

Tamanho
V2L
V10L

Preço
10€
25€

Preço
10€
25€

Vaccinium spp (Mirtilo - Arando)
Arbusto muito vigoroso, com ramos eretos. A floração
é abundante e ocorre na primavera, com flores
brancas que dão lugar a frutos que amadurecem
gradualmente durante o verão. Os frutos apresentam
um tamanho médio, de cor azul claro e textura firme,
muito saborosa e ligeiramente ácida.

Vaccinium myrtillus ‘Bluecrop’ (Mirtilo
‘Bluecrop’)
Variedade de meia estação. Os frutos têm tamanho
médio a grande de cor azul claro e muito doce.

XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: América do Norte

Tamanho
V2L
V10L

Preço
10€
25€

Vaccinium myrtillus ‘Duke’ (Mirtilo
‘Duke’)
Variedade que floresce tarde, mas amadurece
cedo protegendo a floração das geadas tardias de
primavera. O fruto possui um tamanho médio a grande
apresentando uma textura resistente, azul clara e de
doce.

X -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: América do Norte

Tamanho

Preço

V4L
V4L
(c/ cacho)

15€
20€

Vitis vinifera (Videira)
Trepadeira com caules delgados e flexíveis. As
folhas são alternadas, pecioladas, cordiformes,
dentadas e desprovidas de pêlos ou tomentosas. As
inflorescências encontram-se dispostas em panículas
densas, opostas às folhas e aparecem na parte
superior dos ramos. Os frutos são bagas globosas
ou elipsóides, doces, verdes, amarelas, vermelhas ou
purpúreas, consoante a variedade.
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Tamanho

Preço

V4L
V4L
(c/ cacho)

15€
20€

Tamanho

Preço

V4L
V4L
(c/ cacho)

15€
20€

Tamanho

Preço

V4L
V4L
(c/ cacho)

15€
20€

Vitis vinifera ‘Moscatel’ (Videira de Mesa
Branca)
Variedade de Vinha de Mesa Branca, de cachos
grandes e meio soltos com pedúnculo longo. Os
bagos são de tamanho médio a grande e apresentam
uma coloração verde amarelada. A pele do bago
é espessa e de polpa de consistência mole e muito
suculenta, com aromas particulares de moscatel.

IX -X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Região mediterrânica

Vitis vinifera ‘Red Globe’ (Videira de
Mesa Rosada)
Variedade de Vinha de Mesa rosada, com bagas muito
grandes, de forma elipsoidal globosa, com pele grossa
e consistente de vermelho violáceo muito vistoso. A
Polpa é carnosa e de sabor ligeiramente frutado, com
sementes.

IX -X
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Califórnia

IX -XI
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Origem: Califórnia

Vitis vinifera ‘Autumn Royal’ (Videira de
Mesa Tinta)
Variedade de Vinha de Mesa tinta sem semente, de
pele delgada e com muita pruína, têm cor escura
púrpura. O ta--manho da uva é grande e os cachos
são generosos, a videira é muito vigorosa e muito
produtiva.

Pequenas Plantas
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Aromáticas

Allium schoenoprasum (Cebolinho)

V10.5 (V0,5L)
V2L

Planta vivaz, bolbosa, que pode atingir até os 50 cm
de altura. Cresce em tufos densos. As folhas verdeescuras, são finas, fistulosas e ocas por dentro. As
flores, em forma de sino, têm um tom rosado e são
agrupadas numa inflorescência arredondada e densa.

Tamanho

Aloysia citrodora (Lúcia-lima, Limonete,
Doce-lima)

VII- VIII

0.50m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Origem: Europa

V12 (V0,6L)

Planta lenhosa de porte pequeno e ovóide, apresenta
folhas verticiladas, lanceoladas, verde-claras, aroma
alimonado e ligeiramente ásperas ao tacto. As folhas
podem utilizar-se frescas ou secas em inúmeras
preparações culinárias e ainda em infusões. As flores
são brancas a ligeiramente azuladas, em espigas
axilares ou panículas terminais. Sensível ao frio e não
tolera geadas.
V-X

2m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: América do Sul
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Tamanho

Artemisia absinthium (Absinto)

V9 (V0,4L)
V2,5L

Planta herbácea e vivaz, apresenta rizoma lenhoso
com ramificações aéreas e cilíndricas. As folhas são
alternas e ovais, com uma coloração verde-prateada
na página superior e branca na página inferior, que
contém um sabor amargo. As flores verde-amareladas
são dispostas na parte superior dos ramos em cachos
piramidais. Muito utilizada no preparo do vermute e do
licor de absinto.

Tamanho

Artemisia dracunculus (Estragão)

V10.5 (V0,5L)

Planta herbácea, muito ramificada com raízes
rizomatosas e ramos cilíndricos. As folhas são
pequenas e lanceoladas, de cor verde-escura
brilhante, de aroma forte e específico, com um leve
sabor a anis-hortelã. Muito usada para substituir o sal.

VI - IX

Origem: Europa e Ásia

1m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Planta herbácea anual, com ramagem muito
semelhante à da salsa e do coentro. As folhas são
tripinadas, recurvadas, macias e aromáticas, e
modificam-se com o amadurecimento da planta,
tornando-se maiores, mais complexas e fibrosas.
As flores são brancas e pequenas e organizam-se
em inflorescências do tipo umbela. Produz frutos
oblongos de cor negra, quando maduros.

Origem: Cáucaso

0.60 - 1m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Anthriscus cerefolium (Cerefólio)

V2L

VIII

0.40 - 0.70m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Origem: Ásia central

VI - VIII

V10.5 (V0,5L)

Muito ramificada e de folhagem densa, carnuda
e apresenta folhas pequenas, com 2 a 3 cm
de comprimento, verdes com bordas brancas,
ligeiramente dentadas, em longos ramos flexíveis de
características pendentes e rasteiras. As flores são
pequenas, lilás pálidas ou brancas que se apresentam
em Inflorescências tipo espiga, eretas e terminais.
Planta resistente à seca. A planta liberta um intenso
aroma idêntico ao incenso, odor que também permite
utilizar a planta como repelente de insetos.

Tamanho

Calendula officinalis (Calêndula;
Maravilhas)

Origem: África do Sul

V10.5 (V0,5L)

Planta anual e muito rústica. Apresenta caules
ramificados, semi-eretos e pilosos. As folhas são
alabardinas alongadas e cesseis, cobertas por uma
densa pilosidade. As flores são comestíveis e têm um
sabor ligeiramente amargo a doce, de cor muito viva
(amarela ou laranja) e um aroma leve. São sensíveis às
variações de temperatura e humidade.
VI-XI

0.80m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Sul da Europa

Planta anual de porte baixo, com raíz branca alongada
e ramos delicados e ramificados. As folhas são
verdes, muito aromáticas e de formas variadas, muito
idênticas à salsa. As flores são brancas, pequenas e
assimétricas, que surgem em inflorescências do tipo
umbela. Muito utilizado na culinária para temperos
pelo seu sabor picante.

Origem: Ásia Ocidental e Norte de África

0.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Coriandrum sativum (Coentro)

V10.5 (V0,5L)

V-VI

0.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Tamanho

Cuminum cyminum (Cominho)

V10.5 (V0,5L)

Planta herbácea anual de hastes delgadas e caule
cinza, verde-escuro. As folhas são pinadas ou
bipinadas, profundamente cortadas e de cor verdeescuro a azul-esverdeado. Produz pequenas flores
brancas ou rosa agrupadas em umbelas, em que as
suas sementes aromáticas são colhidas e usadas
como tempero.

VI - VII

Origem: Mediterrâneo Oriental e Egito

Tamanho
V9 (V0,4L)

1.50m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VI-VII

Origem: Europa, Norte de Africa, Sul da Ásia e da América.

Equisetum arvense (Cavalinha-doscampos, erva-cama, rabo-de-cavalo,
escova-de-garrafas)
Planta herbácea vivaz, de sistema radicular extenso,
constituído por rizomas longos e articulados e
abundantes raízes adventícias. As plantas têm duas
fases de crescimento. A primeira aparece entre marçoabril e origina caules férteis de cor acastanhadaavermelhada e escamosos que terminam na forma
de cone. O cone produz os esporos que dão origem
à segunda fase. Esta produz caules estéreis de cor
verde-amarelada, segmentados, dentados e muito
ramificados.
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Boswellia carterii (B. sacra) (Incenso)

III

5m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tamanho

Aromáticas

Tamanho

Eruca sativa (Rúcula)

V10.5 (V0,5L)

Herbácea anual, ereta, com folhas verde-escuras,
espatuladas e/ou recortadas, dispostas em roseta. Tem
um sabor forte, picante e amargo. As flores apresentam
uma floração de cor branca com veios lilases. O fruto
da rúcula é do tipo síliqua, muito semelhante a uma
vagem com aparência pouco inflada quando jovem,
mas que se torna seco e deiscente quando maduro.
Sensível ao excesso de humidade e ao calor.

Tamanho

Helichrysum italicum – Perpétua-dasareias

0.70m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Ásia e Europa

V1L
V2,5L

IV-IX

0.50m
Origem: Europa

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho
V1L

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Origem: Reino Unido

1,50m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Tamanho

Lavandula angustifolia – Alfazema

V1,5L
V3L
V10L

Arbusto de tamanho médio e de caule lenhoso
curto e quadrangular, levemente peludos e curvos,
densamente coberto por folhas. As folhas verdeprateadas, são lanceoladas e lineares. Apresenta
pequenas flores de tons de azul acinzentado e violeta,
dispostas em espigas pedunculares de 10 a 20 cm de
comprimento. As inflorescências são aromáticas.

Tamanho

Lavandula dentata – Alfazema

V1L
V2,5L
V5L
V10L

Subarbustiva de caule direito e muito ramificada.
Apresenta folhas verdes, muito suaves, estreitas e
quase lineares. A floração é de cor púrpura-azulada,
que aparece na extremidade de longos pedúnculos.

IV-VII

Origem: Europa

1m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Hypericum perforatum – Hipericão
bravo, Erva de S. João, Erva de Santa
Maria
De caule retilíneo e ligeiramente oval e liso, as
folhas apresentam-se numa coloração verde-claras
numerosas glândulas negras, translúcidas e dispostas
a pares. As flores são amarelas e possuem pequenos
pontos pretos ao longo das suas margens. No rebordo
das pétalas ocorrem numerosas glândulas que
adquirem tom vermelho ferroso, depois de secas.
A infusão da planta seca, nomeadamente da parte
aérea, vegetativa e das extremidades florais, é muito
usada na medicina popular.

V-X

1m
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Subarbusto com caules angulosos, de folhas
prateadas, finas, estreitamente lineares e aromáticas.
As flores desenvolvem-se em cachos em forma de
cúpula de pequenas flores amarelas. Os frutos são
cípselas castanho-escuras, não glandulosas. Possui
um aroma intenso semelhante ao caril. Está adaptado
a ambientes onde a água é escassa, o que permite
o seu crescimento e desenvolvimento em ambientes
secos, arenosos e rochosos e perto de zonas costeiras.

VI-VIII

Origem: Europa, Ásia e Norte de África

V1,5L

Subarbustiva de caule direito e muito ramificada.
Apresenta folhas verdes acinzentadas, muito suaves,
estreitas, recortadas e quase lineares. A floração,
de cor azul, aparece na extremidade de longos
pedúnculos.

Tamanho

Lavandula stoechas – Alfazema

V1L
V3L
V10L

Subarbustiva de caule direito, ascendente ou
prostrado. As folhas verdes acinzentadas, são muito
suaves, estreitas e quase lineares. As flores são de cor
púrpura ou violeta-escuras e agrupam-se em espigas
grossas, com brácteas violetas, que terminam em
pequenas folhas da mesma cor.

Tamanho

Lavandula stoechas ‘Kew Red’ –
Rosmaninhos ‘Kew red’

Origem: Europa

II-VI

0.60 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Europa

V1L
V3L
V10L

V-VIII

0.60 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa

Tamanho

Lippia citriodora – Limão verbena

V1,5L

Subarbusto de ramos arqueados. Apresenta folhas
estreitas em forma de lança, pontiagudas e lustrosas,
levemente ásperas e com um forte aroma a limão. As
flores exibem uma coloração entre o roxo e o branco.
Muito utilizada em preparações culinárias e ainda em
infusões.

Tamanho

Melissa officinalis – Erva-cidreira,
Cidreira

V-VII

2m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Idêntica à espécie tipo, no porte, no comportamento
e adaptabilidade, esta aromática distingue-se pela
coloração das suas flores, mais escura, entre o rosa
e o vermelho.
Apresenta um caule direito, ascendente ou prostrado.
As folhas são estreitas de cor verde-grisalho. As flores
são de coloração lilás a roxo escuro e agrupam-se em
espigas grossas. Não tolera bem as geadas.

Origem: Europa

V12 (V0,6L)

Herbácea de caule quadrangular, ereto, piloso e
aromático. Ramificado desde a base. As folhas
apresentam-se com uma coloração verde-escura na
página superior e verde-clara na página inferior, com
um comprimento entre os 5 a 10 cm, são pecioladas,
opostas, ovais, pilosas e com nervuras bem salientes.
As flores são pequenas, esbranquiçadas ou róseas.
0.40m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa

VIII-X
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Lavandula hybrida – Alfazema híbrida

III-VI

1m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Tamanho

Aromáticas

Tamanho
V10.5 (V0,5L)

Mentha x piperita – Hortelã, Hortelãpimenta
Planta herbácea vivaz, rasteira, de folhas macias,
lanceolada e verde-escuras. Com rizomas grossos,
tenros e arroxeados. As flores são agrupadas, de cor
purpúrea e aparecem no Verão. Muito utilizada em
preparações culinárias e ainda em infusões.

VI-IX

0.50 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa e Norte de África

Tamanho
V10.5L (V0,5L)

Ocimum basilicum ‘Minimum’ –
Mangericão
Herbácea anual de caule ereto e muito ramificado. As
folhas possuem uma coloração verde. As flores são
pequenas e dispostas em ramos eretos, geralmente
em grupos de três, brancas e um pouco rosadas em
espiga.

VII-IX

0.70 m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Ásia

Origanum vulgare – Oregão

V10.5L(V0,5L)
V2,5L

Planta semi-lenhosa, de caule ereto, e de folhas
opostas, ovais e pontiagudas de cor verde-escuras.
Muito aromático e de sabor amargo. As flores são
pequenas, tubulares, róseas a arroxeadas e surgem
no verão. Muito utilizada na culinária.

Tamanho

Petroselinum sativum – Salsa

V10.5(V0,5L)

Herbácea com longos ramos e folhas verdes
brilhantes, planas, divididas em folíolos também
repartidos. No verão, a planta emite inflorescências
altas do tipo umbela, com numerosas flores amarelas
a esverdeadas. Planta muito aromática.

VII-VIII

0.10 a 0.40 m
Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Origem: Europa e Ásia Ocidental

VI-IX

0.5 m

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa Ocidental e Meridional

0.50 a 1.5 m

IV-VI e IX-X

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: Mediterrâneo
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Tamanho

Rosmarinus officinalis - Rosmaninho

V10.5 (V0,5)
V3L
V7,5L

Subarbusto muito rústico sem grandes exigências
quanto ao solo. Muito ramificado e com hastes
lenhosas, de folhas pequenas e finas, verdeacinzentado na página inferior e verde brilhante na
superior. As flores apresentam-se agrupadas em
espigas de cor azul-violeta que florescem quase todo
o ano. Tolera a seca e a exposição marítima. Tolera
bem a poda e regenera a partir de ramos velhos.

V10.5L(0,5L)
V3L
V7,5L

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ –
Rosmaninho ‘Prostratus’
Subarbusto muito rústico sem grandes exigências
quanto ao solo. Muito ramificado e com hastes
lenhosas, de folhas pequenas e finas, verdeacinzentado na página inferior e verde brilhante na
superior e muito aromáticas. As flores apresentam-se
agrupadas em espigas de cor azul-violeta. Tendência
a crescimento pendular.

IV-VI e IX-X

1m

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: Mediterrâneo

Tamanho
V10.5(V0.5L)
V3L

Rosmarinus repens ‘Burgii’ –
Rosmaninho
Subarbusto muito rústico sem grandes exigências
quanto ao solo. Muito ramificado e com hastes
lenhosas, de folhas pequenas e finas, verdeacinzentado na página inferior e verde brilhante na
superior e muito aromáticas. O seu crescimento é
pendula, apresenta uma floração e aroma mais intenso
que o Rosmarinus officinalis.

IV-VI e IX-X

0.20 a 1m

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: Mediterrâneo

Tamanho
V2L

Salvia microphylla – Erva-dosrapazinhos
Herbácea de tronco lenhoso. As folhas são pequenas,
entre o verde médio a claro, simples, oval, triangular
e de margens serradas. Comportam um aroma
idêntico ao da hortelã. As flores são de cor rosa fúcsia
e apresentam-se em cachos, pares ou verticiladas,
que florescem durante todo o ano, mas com maior
densidade na primavera.

IV-VIII

1m
Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Origem: Estados Unidos

Tamanho

Salvia nemorosa

V2L

Apresenta caules lenhosos, hastes eretas e
quadrangulares. As folhas são oblongas ou alongadas,
ligeiramente peludas. Apresenta muitas flores vistosas
azul-violeta, pequenas, no final de cada ramo e em
forma de espiga.

Tamanho

Salvia officinalis - Salvia

V10.5 (V0,5L)
V2,5L

Planta vivaz, subarbustiva, de caules lenhosos, hastes
eretas e quadrangulares. As folhas são elípticas e
rugosas, aveludadas, de tons acinzentados e um
aroma forte e característico. As flores são discretas,
azuis a violáceas, agrupadas em vértices dispostos de
espigas terminais.

V-VII

0.60 m
Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa

1m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

V-VII
Origem: Medio Oriente
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Tamanho

Aromáticas

Santolina chamaecyparissus - Santolina

V10.5 (V0,5L)
V2,5L

Sub-arbusto arredondado, compacto, apresenta
caules lenhosos e uma folhagem verde-acinzenta,
densa, inciso-dentadas ou penatifendidas com os
segmentos afastados, oblongos com indumento e
fina. A floração ocorre no verão, e as inflorescências
assemelham-se a pequenos botões amarelo brilhantes
e apresenta ainda um pedúnculo longo. Tolerante à
seca.

VI-VIII

0.80m
Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Origem: Centro e Oeste da Região Mediterrânica

1m

Tamanho

Senecio cineraria - Cineraria

V1L
V3L

Herbácea ramificada densamente da base, de
folhagem cinza esbranquiçada, recortada e de
textura aveludada. A flor amarela tem a forma de uma
margarida. Muito tolerante à seca e ao calor.

Tamanho

Sinapis alba – Mostarda, Mostardabranca

V-IX

Origem: América do Norte

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

V1L
V3L

V-IX

0.80m
Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: Europa

Tamanho
V10.5(V0,5L)
V2,5L

0.5 m
Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Taraxacum officinale – Dente-de-leão,
Amor-dos-Homens
Planta vivaz e herbácea de caule ereto arroxeado e
de raízes longas. Apresenta uma folhagem longa e
estreita, densa e sem pêlos, de cor verde brilhante.
As flores são amarelas e aparecem em pequenos
pompons.

III-X

Origem: Europa

0.50m

V-IX

Z 5 (-28,80ºC/ -23,40ºC) Origem: Mediterrânico
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Apresenta um porte ereto e ramificado, de folhagem
muito recortada verde-claro brilhante, com 5 a 15
cm de largura, com margem dentada. As flores são
de coloração amarelo claro, por vezes brancas
e aparecem no verão, agrupadas em cachos. As
sementes são esféricas, irregulares, de cor amarelada,
com sabor e aroma picante.

Tamanho

Thymus vulgaris - Tomilho

V10.5 (V0,5)
V2L

Arbusto anão, de caules baixos ramificados e lenhoso
revestidos de pequenas folhas, lineares e ovais, verdeacinzentadas, muito aromáticas. Produz pequenas
flores brancas ou rosa, nas pontas do caule, no final
da primavera e início de verão. Muito utilizada na
culinária e também é comum o seu uso em infusões.

V10.5L(0,5L)

0.50m

Thymus x citriodorus ‘Aurea’ – Tomilho
limão
Subarbusto resistente, apresenta folhas verdes
escuras, ovais ou laceadas. De crescimento mais
vertical em relação às outras variedades de tomilho,
esta planta produz pequenas flores tubulares, rosa
lavanda, em cachos terminais, no início do verão.
Muito utilizada em preparações culinárias e ainda em
infusões.

VI-VII

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa
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Tamanho

Pequenas Plantas

154

Herbáceas e Gramíneas

155

Herbáceas e Gramíneas

1m

Tamanho

Agapanthus africanus

V2L 20-30
V5L 30-40
V10 40-50

Espécie muito rústica e de baixa manutenção.
Apresenta folhas longas, laminares, de cor verde
escura. Na primavera surgem inflorescências globosas,
de hastes longas, com inúmeras flores azuis.

Tamanho

Agapanthus africanus ‘Albus’

V2L 20-30
V5L 30-40
V10 40-50

Espécie muito rústica e de baixa manutenção.
Apresenta folhas longas, laminares, de cor verde
escura. Na primavera surgem inflorescências globosas,
de hastes longas, com inúmeras flores brancas.

Tamanho

Carex buchananii ‘Red Rooster’

V2,5L 20-30

Apresenta folhas longas e delgadas, que formam
um tufo de cor bronze-avermelhado. As suas flores
aparecem no topo de pequenas hastes, mas sem
grande expressão.
Pode utilizar-se em contraste com arbustos de
folhagem verde e/ou conjugado com pedra decorativa.

Tamanho

Carex morrowii ‹Variegata›

V2,5L 20-30

De folhas verdes estreitas, levemente curvadas,
brilhantes e esbranquiçadas em toda a sua
extremidade. Até ao final da primavera, apresenta
espigas de flores vermelhas ao longo das suas hastes.

Tamanho

Carex oshimensis ‘Evergold’

V2.5L 20-30

Apresenta folhas longas e delgadas, que formam um
tufo de cor verde, com centro amarelado. As suas
flores aparecem no topo de pequenas hastes.

IV - IX

Origem: África

1m

IV - IX

Origem: África

0.70m
Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Origem: Ásia

0.30-0.60m
Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)
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V - VII

Origem: Ásia

0.70m
Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

V - VII

Origem: Ásia

V - VII

Carex testacea ‘Prairie Fire’

V2.5L 20-30

Apresenta folhas na vertical, estreitas e arqueadas,
de cor verde-bronze, com reflexos laranjas, que se
intensificam com o sol.

Tamanho

Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’

V2,5L

Gramínea compacta, com folhas estreitas, duras e
verde-escuras e espigas arqueadas, em bronze-claro
no verão.
Prefere solos húmidos e férteis para se desenvolver
bem. Contudo, é bastante resistente à seca por curtos
períodos. No inverno deve-se cortar para rejuvenescer
na primavera.

Tamanho

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’

V2,5L

Possui folhas verde-escuras que se vão tornando
dourado-acastanhadas ao envelhecer.
Apresenta inflorescências tipo plumas, de longa
duração, com até 75cm, castanho-prateadas e verdes,
que se transformam em tons dourados.
Prefere solos húmidos e férteis para se desenvolver
bem. Contudo, é bastante resistente à seca por curtos
períodos. No inverno deve-se cortar para rejuvenescer
na primavera.

Tamanho

Deschampsia flexuosa

V2,5L

Planta com caules cilíndricos e nós bem marcados,
direitos, lisos, formando tufos, emitindo por vezes
rizomas delgados. A folhagem apresenta uma
coloração esverdeada brilhante, coberta com
inflorescências espumosas, variando do bronze ao
amarelo.

Tamanho

Dichondra repens (Orelha de Rato)

V9 (V0,4L)

Planta prostrada, rizomatosa e bastante ramificada,
que apresenta uma textura delicada e densa, formando
um “tapete” alto e macio, ótimo para o solo.
As folhas são reniformes (em forma de rim) e
arredondadas. As cores variam entre o verde-escuro,
prateado e até mesmo o verde-limão, geralmente, com
a página inferior prateada. Apresenta pequenas flores
solitárias. Baixa resistência ao pisoteio excessivo.

V - VII

050m.
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

1m
Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa

1m
Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa

VI - VII

0.50m
Origem: Europa

0.05-0.15m
Origem: América do Sul

I - XII
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Tamanho

Herbáceas e Gramíneas

Tamanho

Festuca glauca (F. cinerea)

V1L
V2,5L

De porte baixo, as folhas são lineares, arqueadas e
longas (com cerca de 20cm de comprimento) de
coloração azul-acinzentada.
No verão produz inflorescências espigadas, com flores
pequenas, esverdeadas de início, depois amareladas.

Tamanho

Festuca scoparia (F. gautieri)

V2,5L

Gramínea de hábito baixo. As folhas são lineares,
verde-brilhantes e com inflorescências verdeamareladas, que podem atingir 7-5cm.
Espécie de baixa manutenção.

Tamanho

Helictotrichon sempervirens (Aveia azul)

V2,5L 30-40

Cresce em atraentes e redondos amontoados de
folhas estreitas, arqueadas e longas, de coloração
verde-pálido com nuances azuladas.
Produz pequenas inflorescências verde-azuladas
(pálidas) no verão.

Tamanho

Miscanthus sinensis ‘Adagio’

V2,5L

Possui um grupo denso de hastes e folhas verticais,
que lhe confere uma aparência arredondada
semelhante a uma fonte.
Folhas verde-acinzentadas, com veio central branco,
que ficam alaranjadas e amarelas no outono. Flores
em panículas plumosas castanhas, tornando-se
prateadas, no outono.

Tamanho

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’

V2.5L

Espécie de folhas compridas, retas e arqueadas de
cor verde-azeitona, que ficam alaranjadas no outono
e início do inverno.
No verão produz grandes e precoces panículas
de flores emplumadas, rosa-avermelhadas, que
gradualmente se tornam rosáceas e finalmente
prateadas.

VI- VII

0.15-0.25m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Ásia

VI - VII

0.20-0.30m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Europa

V - VIII

1-1.5m
Origem: Europa

1-1.5m

X-XII

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

1.5m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia
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VI-IX

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’

V2.5L

Gramínea compacta, formadora de touças de folhas
compridas, retas e arqueadas de cor verde, com
nervuras brancas.
Deslumbrante pelas suas abundantes flores plumosas
púrpuras que se evidenciam no final do verão. À
medida que amadurecem, alteram-se, delicadamente,
para prata.

Tamanho

Miscanthus sinensis ‘Morning Light’

V2,5L

Possui um grupo denso de hastes e folhas verticais,
que lhe confere uma aparência arredondada e única
semelhante a uma fonte. Folhagem verde-acinzentada,
de textura fina que oscila graciosamente com a menor
brisa. Inflorescências avermelhadas.
Uma das melhores gramíneas para dar cor ao inverno.

Tamanho

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

V2,5L

Apresenta uma folhagem variegada, com anéis
horizontais, cremes ou amarelo-pálidos, ao longo
das folhas lineares e arqueadas. No outono, torna-se
dourada, antes do bronze, no inverno.
Complementa-se com espetaculares plumas cobrerosadas, que emergem no final do verão ou início do
outono, e se tornam prateadas quando maduras.

Tamanho

Muhlenbergia capillaris

V2,5L
V5L

Planta incrivelmente ornamental.
Folhas e hastes verde-escuros, brilhantes e em forma
de fio, que formam um aglomerado basal atraente. No
entanto, é na floração outonal que reside toda a sua
singularidade: massas de inflorescências arejadas,
abertas e pouco ramificadas, de rosa a vermelhorosado, flutuam acima da folhagem, com um efeito
nuvem surreal.

Tamanho

Ophiopogon jaburan

V2L

Espécie de folhas laminares estreitas, longas,
coriáceas, espessas e recurvadas, surgindo da base
da planta e formando tufos verdes.
Inflorescências curtas, em espigas com flores brancas
ou lilases, em forma de sino, despontam no verão.
Após a floração surgem os frutos, tipo baga, oblongos,
de cor azulada.
Adequado à formação de maciços, como bordaduras
ou para indicar caminhos e demarcar canteiros.

X-XII

1.5m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

1.5-1.8m

X-XII

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

IX-XI

1-1.5m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

0.60-0.90m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: México

0.20-0.40m
Origem: Ásia

VI-IX
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Herbáceas e Gramíneas

Tamanho

Herbáceas e Gramíneas

Tamanho

Ophiopogon japonicus

V1L
V2L

Espécie formadora de tufos densos de folhas verdeescuras, arqueadas, semelhantes a grama.
Racimos de pequenas flores lilases, emergem, no
verão, dando lugar a frutos azuis, semelhantes a
bagas silvestres.
Esta planta não suporta o pisoteio, em compensação
não necessita de ser aparada.
Perfeita para adicionar textura ao jardim, pode ser
utilizada como bordadura, indicando caminhos e
demarcando canteiros. Excelente opção para áreas
com sombra.

Tamanho

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

V9 (0,4L)
V2,5L

Notável pela sua folhagem dramática. Forma densos
tufos de folhas longas, estreitas e recurvadas, de cor
verde-púrpura a quase preta.
Racimos de pequenas flores branco-rosadas, em
forma de sino, emergem em hastes escuras (no
verão), antes de dar lugar a brilhantes bagas roxas
enegrecidas.
Esta planta não suporta o pisoteio, mas, em
compensação, não necessita de ser aparada. Perfeita
para adicionar drama e contraste ao jardim.

Tamanho

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’

V2,5L

Destaca-se pela forma colunar que apresenta ao
longo do seu crescimento.
Forma aglomerados de folhas azul-acinzentadas, que
se tornam amarelas no inverno.
Produz panículas largas, difusas e prostradas, de
pequenas espigas verde-púrpuras, no início do
outono.

Tamanho

Panicum virgatum ‘Shenandoah’

V2,5L

Espécie de porte ereto e colunar, que se distingue pela
cor verde-azulada e acinzentada das suas folhas, que
assumem tons violeta e púrpura no final do verão.
Forma aglomerados rígidos e densos que persistem
durante o inverno. Produz espigas minúsculas,
arroxeadas, suspensas em longas panículas de até
105cm.

Tamanho

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’

V2.5L

Espécie de folhas compridas, retas e arqueadas de
cor verde-azeitona, que ficam alaranjadas no outono
e início do inverno.
No verão produz grandes e precoces panículas
de flores emplumadas, rosa-avermelhadas, que
gradualmente se tornam rosáceas e finalmente
prateadas.

0.15-0.30m
Origem: Ásia

0.15-0.30m
Origem: Ásia

1-1.2m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Norte da América

0.50-1m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Norte da América

1.5m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia
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VI-IX

Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’

V2.5L

Gramínea formadora de amontoados de folhas
lineares, brilhantes, arqueadas e verdes, e flores, em
forma de espiga, púrpuras (prateadas quando secas).

Tamanho

Pennisetum messiacum ‘Red Bunny
Tails’

IX-XII

0.50-1m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Ásia

V2,5L

Cultivar que apresenta folhagem estreita e verde, em
tufo ereto.
No verão, flores vistosas, macias, rosa-avermelhadas,
despontam em espigas, semelhantes a “caudas de
coelhinho” (como o próprio nome indica), e persistem
bem até ao outono.

0.50-1m
Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC) Origem: Ásia

0.9-1.5m
Z 9 (-6,60ºC/ -1,20ºC)

Tamanho

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’

V2,5L

Pouco exigente em termos de manutenção, apresenta
folhas, excecionalmente compridas e arqueadas, de
coloração púrpura (esverdeada nas partes onde incide
pouca luz solar).
As hastes e as espigas são, também elas, vermelho
profundo.

Tamanho

Pennisetum villosum

V2,5L

Planta muito ornamental de folhas verde-acinzentadas
e arqueadas, literalmente cobertas por uma massa
de hastes de grandes espigas macias e brancas que
caem em cascata sobre a folhagem.

Tamanho

Stipa tenuissima ‘Nasella’

IX - X

Origem: África

0.45m
Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: África

V2,5L

Espécie que forma um tufo vertical compacto, de
folhas arqueadas e lineares, verde-brilhante.
No verão forma “nuvens” de espigas prateadas.
para indicar caminhos e demarcar canteiros.

0.60-0.90m
Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC) Origem: África
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Herbáceas e Gramíneas

Tamanho

Herbáceas e Gramíneas

0.50m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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VII - VII

Origem: América do Sul

Tamanho

Stipa trichotoma (Nasella trichotoma)

V2,5L

Gramínea de crescimento ereto, que forma tufos de
folhas finas e bem enroladas, serrilhadas ao longo das
margens, e encimadas por “cabeças” de flores verdes
e púrpuras no verão.

Tapizantes
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Tapizantes
0.50 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Cotoneaster dammeri

V1,3L
V2,5L

Excelente para cobrir e estabilizar os solos. Muito
ramificado, de ramos arqueados e horizontais com
folhas verde-escuro brilhante, ovais e ligeiramente
espessas. Apresenta numerosas flores, distribuídas
pelos ramos, de cor branca e pequenas. Os frutos, em
forma de bagas, apresentam uma coloração vermelho
brilhante no outono e inverno.

Tamanho

Cotoneaster horizontalis

V1,3L
V2,5L

Excelente para cobrir e estabilizar os solos. Muito
ramificado, de ramos arqueados e horizontais com
folhas verde-escuro brilhante, pequenas e de forma
oval. Apresenta flores brancas e pequenas que
aparecem no final da primavera. Os frutos, em forma
de bagas, apresentam uma coloração vermelho
brilhante no outono e inverno.

Tamanho

Delosperma cooperi

V12 (V0,6L)
V2,5L

Apresenta folhas suculentas e carnudas com
pequenas flores de cor magenta, que florescem
continuamente do início da primavera até ao fim
do outono, resultando num tapete repleto de flores.
Tolerante à seca e resistente às geadas.

Tamanho

Delosperma lineare

V12 (V0,6L)
V2,5L

Apresenta folhas suculentas e carnudas com
pequenas flores de cor amarela, que florescem
continuamente do início da primavera até ao fim
do outono, resultando num tapete repleto de flores.
Tolerante à seca e resistente às geadas.

Tamanho

Evolvulus convolvuloides

V10,5 (V0,5L)
V2L

Excelente para cobrir e estabilizar os solos. Bastante
rústica, apresenta folhas pequenas verde vivo. As
flores, também pequenas, apresentam uma coloração
azulada com o centro branco.

VI-X

Origem: Ásia

1m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

VI-X

Origem: Ásia

IV-IX

0.20m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: África do Sul

VI-IX

0.50m
Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC) Origem: Ásia

0.50m
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Origem: América

I-XII

V10.5(V0,5L)
V2L

Herbácea rasteira, muito ramificada e com caule verde
flexível. Apresenta folhas opostas arredondadas de
coloração verde-escuras. As flores são completas, de
cor amarelo-intenso, inseridas uma ou mais na axila
das folhas. Muito utilizada em infusões.

Tamanho

Myrsine africana ‘Carpe Myrtle’ –
Tamujo

Origem: China

V3,5L 20-30
V8L 40-60
V25L 60-80

Arbusto compacto que apresenta hastes lenhosas e
eretas. As folhas são serradas e ovais de cor verdeescuro brilhante, sendo vermelhas, quando novas.
Produz umas bagas minúsculas de cor vermelha.

VI-VII

1m

Origem: Macaronésia, África, sul da Ásia

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Thymus serpyllum (Tomilho rasteiro)

V9 (V0,4L)
V1,3L

Usado principalmente como cobertura de solo,
este arbusto anão é aromático, de caules lenhosos
e constituído de pequenas folhas pontiagudas e
brilhantes que se tornam bronze no outono. Floresce
no início do verão, apresentando-se em cachos de
pequenas flores rosa-púrpura muito perfumadas.
Tolera ventos fortes, mas não tolera exposição
marítima.

VI-IX

0.20m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Tamanho

Origem: Europa, Ásia Ocidental e norte de África

0.50m

Tamanho

Vinca major

V10.5 (V0,5L)
V2L

De caules rastejantes cobertos por folhas verdes ovais
brilhantes, apresenta flores de coloração roxo-azulada
com o centro branco e 5 pétalas. A floração pode se
estender por todo o ano, mas é mais abundante na
primavera e verão. Excelente para cobrir e estabilizar
os solos.

Tamanho

Vinca minor

III-VI

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa e Ásia

V10.5 (V0,5L)
V2L

0.15m

De caules rastejantes cobertos por folhas verdes ovais
brilhantes, apresenta flores de coloração azulada
com o centro branco e 5 pétalas. A floração pode se
estender por todo o ano, mas é mais abundante na
primavera e verão. Excelente para cobrir e estabilizar
os solos.

III-V

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC) Origem: Europa e Ásia
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Tapizantes

Lysimachia congestiflora

V-IX

0.20m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Tamanho

Tapizantes
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Vivazes
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Vivazes
0.70-150 cm
Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

VI - VIII

Tamanho

Acanthus spinosus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Espécie semi-persistente usada como planta
ornamental. Apresenta um cacho alto, ereto e com
flores bancas e brácteas púrpuras escuras no final
da primavera e verão. As folhas são verdes escuras
brilhantes e arqueadas, mas espinhosas. O melhor
desempenho é em sol pleno ou sombra parcial.
Cresce e tolera todo o tipo de solos desde que sejam
bem drenados. Como planta cultivada é utilizada para
embelezar jardins, orlas e maciços arbóreos.

Tamanho

Achillea millefolium

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Apresenta um porte ereto, e a sua inflorescência
varia do branco a rosa e são geralmente ovais e
arredondadas, por norma amarelo no centro. As folhas
encontram-se dispostas em grupos nas extremidades
do ramo. As plantas permanecem verdes durante
todo o ano devido à sua capacidade de produzir um
novo crescimento durante os meses de verão. Baixa
manutenção, prefere boa drenagem e solos húmidos.
Excelente planta para rock gardens, canteiros, prados
ou como companhia com outras herbáceas e vivazes.

Tamanho

Achillea sibirica

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

De porte ereto, a sua inflorescência varia do vermelho
a rosa, geralmente ovais e arredondadas e por norma
amarelo no seu centro. No verão destaca-se pela
quantidade de flores. As suas folhas são pinadas e
profundamente dentadas e lanceoladas. As plantas
permanecem verdes durante todo o ano devido à sua
capacidade de produzir um novo crescimento durante
os meses de verão. Cresce em prados, solos pobres
e em encostas pedregosas. De baixa manutenção,
prefere boa drenagem e solos húmidos.

Tamanho

Achillea tomentosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Espécie de crescimento mais baixo e pequeno, usada
muitas vezes como cobertura de solo. Prospera em
solos secos e arenosos e cresce igualmente em solos
pobres se existir boa drenagem. Aceita todo o tipo de
solos principalmente os argilosos, mas é importante
evitar que fiquem demasiado húmidos. De flores
amarelas, florescem de forma mais densa na primavera
e verão. Deve-se protegê-la dos ventos fortes.

VI - IX

VI - XI

Origem: Europa e Ásia Ocidental

0.30 – 0.60 m
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

V - IX

Origem: Sibéria

0.15 – 0.20 m
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Espécie semi-persistente, robusta e vigorosa,
apresenta um cacho alto, ereto com folhas verdes
escuras brilhantes. No verão esse cacho ereto brota
flores bancas com brácteas púrpuras escuras. Prefere
locais um pouco húmidos podendo ser encontrada
espontaneamente em orlas e clareiras de bosques
como também em margens de linhas de água.

Origem: Mediterrâneo

0.60 – 0.90 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Acanthus mollis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Sul da Europa, Noroeste de África

0.70-150 cm
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Tamanho

VI - VIII

Origem: Euroásia

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta bastante atraente que floresce no final da
primavera ou início do verão, apresenta flores brancas
perfumadas em forma de copo com um máximo de
5 cm. Surgem isoladas suportadas sobre um caule
de folhagem verde escura. Bastante resistente sendo
comum encontrar como tapete ou cobertura de solos,
uma vez que se espalha através dos seus rizomas.
De baixa manutenção, esta espécie suporta solos um
pouco húmidos, bem drenados e tolera sombra total
ou sombra parcial.

Tamanho

Aquilegia alpina

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta compacta de flores brilhantes azul violeta.
Muito conhecidos pelas suas flores que surgem
no final da primavera até ao verão de formato de
campânula que aparecem nos seus caules finos e de
folhas verdes. Tem tendência para florir entre 4 a 6
semanas. Solos secos não são recomendados. Ideal
para composições com prados, cobertura de solos ou
preenchimento de espaços entre outras vivazes.

Tamanho

Aquilegia caerulea

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta ornamental, compacta, ereta e vigorosa de cor
verde azulado. Apresenta dois tons coloridos distintos
em formato de estrela com pétalas brancas. No seu
centro apresenta estames de coloração amarela que
adiciona uma terceira tonalidade à flor.
As flores surgem no final da primavera até ao verão e
a floração dura entre 4 a 6 semanas. Gosta de solos
bem drenados. Ideal para composições com prados,
cobertura de solos ou preenchimento de espaços
entre outras vivazes.

Tamanho

Aquilegia vulgaris

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta ornamental, compacta, ereta e vigorosa que
varia a sua coloração da flor entre o azul, violeta, rosa
ou amarelo. São acompanhadas por folhas trilobadas.
As flores surgem no final da primavera até ao verão e
a floração dura entre 4 a 6 semanas. Solos secos não
são recomendados sendo que ricos e húmidos serão
as condições mais favoráveis. Ideal para composições
com prados, cobertura de solos ou preenchimento de
espaços entre outras vivazes. Planta de curta duração.

Origem: Europa, Alpes

IV - VII

Origem: México

Origem: Europa

IV - VII
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Vivazes

Anemone sylvestris

V - VII

0.30 – 0.90 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

V - VII

0.30 – 0.60 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Planta que cria um aglomerado de folhas verdes
densas e frondosas, dentadas e bastante peludas.
Produz um conjunto de flores delicadas amarelas
esverdeadas em forma de estrela que aparecem
logo no final da primavera até ao início do verão.
Perfeita para canteiros, maciços e outros conjuntos
de herbáceas próximo a caminhos pedonais como
também de cobertura de solo.

Origem: Ásia e Europa

0.30 – 0.60 m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Sul da Europa

0.30 – 0.60 m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Alchemilla mollis

VI - VIII

0.15 – 0.20 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Tamanho

Vivazes
0.20 – 0.40 m
Z 2 (-45.6ºC/-40.0ºC)
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Arctotis hybridus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Variedade híbrida que por norma têm maior variedade
de cores das flores. Planta anual que em condições
favoráveis e cultivada numa posição ensolarada e
quente, criam pequenos conjuntos arbustivos de flores
de cores vibrantes. As folhas lobadas e estão cobertas
em ambos os lados com pelos brancos dando lugar
a uma cor verde-acinzentada e clara. Em épocas de
mais sombra e já ao final do dia, as flores fecham,
mas abrem novamente com um aparecimento de sol
e calor. Ideais para cultivar em canteiros, maciços
arbustivos, vasos e floreiras.

Tamanho

Armeria maritima

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene que cresce em pequenos aglomerados
arbustivos verdes onde brotam pequenas flores que
criam uma forma arredondada. Este aglomerado de
folhas pequenas e finas lançam os caules das flores
que ficam mais altos do que as plantas que por norma
apresentam uma cor rosa, rosa claro, branco até à cor
púrpura. Muito resistentes, encontram-se no litoral e
crescem em zonas arenosas e/ou dunas marítimas.
Preferem sol pleno, que permite que as flores durem
mais tempo e não exigem muito do tipo de solo.

Tamanho

Asclepias curassavica

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta vigorosa subarbustiva com folhas lanceoladas e
com aglomerado de flores laranja avermelhadas que é
adornada com uns pequenos apontamentos em forma
de capuz amarelados. Floração de longa duração.
Prefere solos ricos, bem drenados e de um clima
húmido. Tolera um pouco de sombra subtil. Excelente
fonte de néctar que atrai todo o tipo de borboletas,
abelhas e todos outros insetos polinizadores.

Tamanho

Aster alpinus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta ornamental com folhas verdes escuras e
estreitas e flores muito semelhantes às margaridas. As
flores têm cerca de 5 cm de largura que varia entre
o azul ao violeta e de centro amarelo. Resistente ao
frio, floresce no fim da primavera até meio do verão e
que se espalha de forma bastante lenta, mas que cria
bonitos conjuntos compactos de arbustos.

III - VI

V - VII

VII - IX

Origem: América do Sul

0.15 – 0.30 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Tamanho

IV - VI

Origem: Europa, América do Norte

0.60 – 0.90 m
Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Planta anual que cria pequenos conjuntos arbustivos
de flores de 10cm de cores vibrantes variando do
branco ao bege, ao vermelho brilhante até ao laranja
com centros cor acastanhadas.
As folhas lobadas estão cobertas em ambos os lados
com pelos brancos dando lugar a uma cor verdeacinzentada e clara. Aguentam ambientes secos, em
épocas de mais sombra e já ao final do dia, as flores
fecham, mas abrem novamente com um aparecimento
de sol e calor. Ideais para cultivar em canteiros,
maciços arbustivos, vasos e floreiras.

Origem: Namíbia e África do Sul

0.15 – 0.30 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Arctotis fastuosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Namíbia e África do Sul

0.20 – 0.40m
Z 2 (-45.6ºC/-40.0ºC)

Tamanho

V - VII

Origem: Europa, América do Norte

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta ornamental que forma um aglomerado de
folhas verdes escuras e estreitas, com flores muito
semelhantes às margaridas. As flores têm cerca de 5
cm de largura que varia entre rosa pálido, violeta e de
centro amarelo. Bastante resistente ao frio, floresce no
fim do verão até às primeiras geadas e temperaturas
muito baixas que se espalha através dos seus rizomas
criando bonitos conjuntos compactos de arbustos
com grande quantidade de flores.

Tamanho

Asteriscus maritimus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta compacta de baixa propagação. Apresenta
pequenas folhas verdes peludas e ásperas e flores
do estilo margarida de cor amarelo a dourado são
comuns de encontrar na proximidade de litorais e em
rochedos marítimos. A flor surge na primavera até
ao verão e por vezes surge uma vez por outra pelo
resto do ano. Preferência por locais em sol pleno, solo
com boa drenagem e tolera rega moderada. Excelente
desempenho em solos arenosos.

IX - X

VI - V

Tamanho

Astilbe chinensis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Cresce em aglomerados e de longa duração. Apreciada
pela sua folhagem atraente, inflorescência semelhante
a uma pluma durante o verão e posteriormente as
suas sementes secas. Cresce de forma vigorosa em
sombra parcial a sombra total, solo organicamente rico
e bem drenado. Tolerante à seca e à exposição solar
desde que não seja em excesso, mas o solo nunca
deverá secar. Geralmente é plantado em aglomerado
com outras espécies.

Tamanho

Astilbe japonica hybrido

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta herbácea perene que cresce em aglomerados
e de longa duração. A espécie atinge os 90 cm
consoante os seus híbridos e cultivares assim como
as suas inflorescências que variam da cor do branco,
rosa, purpura a violeta. Cresce de forma vigorosa
em sombra parcial a sombra total. Tolerante à seca
e à exposição solar desde que não seja em excesso.
Geralmente é plantado em aglomerado com outras
espécies do mesmo estilo como também em zonas
mais resguardadas, proximidade a muros, jardins de
sombra ou com pouca luz solar.

VII - IX

VII - VIII

Origem: China e Japão
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Vivazes

Aster novae angliae

Origem: China e Japão

0.45 – 0.90 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Tamanho

Origem: Canárias, Sul de Portugal e leste da Grécia

0.45 – 0.90 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Planta ornamental que forma um aglomerado de
folhas verdes escuras e estreitas, com flores muito
semelhantes às margaridas. As flores têm cerca de
5 cm de largura que varia entre a azul lavanda, rosa
pálido, violeta e de centro amarelo. Resistente ao
frio, floresce no fim do verão até finais do outono.
Preferem estar em sol pleno com solos bem drenados
e são ideais para plantar em canteiros, na frente de um
jardim, proximidade a muros ou rock gardens.

Origem: América do Norte

0.15 – 0.20 m
Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: América do Norte

0.30 – 0.90 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Aster dumosus

VIII - X

0.30 – 0.90 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Tamanho

Vivazes
0.15 – 0.30 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

172

Bergenia crassifolia

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Conhecida por se formar em aglomerados, pela sua
resistência ao frio e vigor. Espalha-se de forma lenta
através dos seus rizomas e propaga-se por sementes
ou por divisão. As folhas são verdes, grandes,
orbiculares, coriáceas, de margens irregulares que
geralmente são brilhantes, mas aquando da chegada
dos meses mais frios poderão ficar mais escuras. As
Inflorescências são em corimbos terminais, longopedunculadas e dispostas acima das folhas. Varia de
cores brancas, rosa ou púrpura.

Tamanho

Ceratostigma plumbaginoides

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Apresenta um crescimento rasteiro que se espalha
através dos seus rizomas para formar uma cobertura
de solo uniforme. Por norma cresce até 30cm e
apresenta folhas ovais, brilhantes verdes que variam
para vermelho no outono. A sua floração pequena,
frágil e atrativa azul aparece acima das folhas com
cerca de 2cm que floresce durante semanas desde
meio da primavera a até meio do outono. Tem
dificuldade em resistir a invernos mais rigorosos
sendo importante proteger das geadas.

Tamanho

Chrysanthemum articum

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Vivaz parecida às margaridas muito compacta e
arbustiva. Floresce no final do verão até finais
do outono com multicaules cobertos de flores de
diferentes cores. Varia do branco, rosa à púrpura. A
melhor floração acontece em sol pleno, e em solo
fértil e bem drenado. Para manter a sua estrutura é
importante proteger dos ventos fortes. Propaga-se
facilmente por divisão e boa opção para flores de
corte.

Tamanho

Chrysanthemum coccineum

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Floresce do verão a outono e apresenta todo o tipo
de cores à exceção do azul. A espécie é hermafrodita
e é muito polinizada por insetos. Adapta-se bem em
todo o tipo de solos e cresce em pleno sol ou sombra
parcial. A melhor floração acontece em sol pleno, solo
fértil e bem drenado. Para manter a sua estrutura é
importante proteger dos ventos fortes. Propaga-se
facilmente por divisão e boa opção para flores de
corte.

II - V

VI - IX

IX - XI

Origem: China Ocidental

0.60 – 0.80 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Tamanho

III - VI

Origem: China Ocidental

0.20 – 0.30 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Apresenta uma cor que se destaca em qualquer
jardim através das suas flores douradas delicadas
e abundantes. As folhas são verde-acinzentadas
dispostas em roseta e a suas inflorescências surgem
na primavera de forma ereta e ramificada. Prefere
solos bem drenados e rochosos. Resistem muito bem
a locais com pouca humidade. Geralmente é cultivada
e plantada na criação de maciços e bordaduras, mas
também pode ser plantada em vasos.

Origem: Sibéria, Mongólia e China

0.20 – 0.30 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Aurinia saxatilis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Ásia, Europa

0.30 – 0.60 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

VI-VII

Origem: China Ocidental

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta de baixa manutenção e muito conhecida pela
sua floração numerosa e porte arbustivo. Bastante
composta, lenhosa e exige pouca manutenção. As suas
flores podem ser brancas ou roxas e as suas folhas
muito pequenas e escuras. Excelentes para canteiros
densos, canteiros, bordaduras ou em conjunto com
urzes uma vez que são muito semelhantes.

Tamanho

Cuphea melvilla

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene muito ramificada e de caules lenhosos.
Apresenta folhas verde escuras, elípticas com margens
inteiras. As suas flores são grandes, tubulares e
laranjas ou amarelas com as pontas esverdeadas. São
muito atraentes a insetos polinizadores. Prefere solos
húmidos, férteis e bem drenados.

Tamanho

Delphinium hybridum ‘Pacific’

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta atrativa que apresenta um porte florístico em
formato de torre e com grande variedade de cores no
verão. Bastante imponente, esta variedade híbrida é
um excelente complemento para jardins de cor, jardins
de campo, proximidade a prados e são excelentes
plantas de corte. Cresce em todo o tipo de solos e
em sol pleno.

Tamanho

Dendranthema grandiflorum

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Possui porte herbáceo que chega até 1 metro de
altura. As suas flores formam um aglomerado bem
composto com inúmeras cores. É uma planta de curta
duração e que as suas flores duram 3 a 4 semanas no
inverno. Prefere luz indireta, solos húmidos e ricos em
nutrientes. Excelentes para flor de corte, proximidade
às casas, jardins de inverno, na proximidade a outras
herbácea.

Origem: América do Sul

VI - VII

Origem: América do Sul

Origem: China

IV - IX
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Vivazes

Cuphea hyssopifolia

IV - VII

0.50 – 1.00 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Tamanho

Origem: América do Sul

0.75 – 1,50 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Vivaz parecida às margaridas muito compacta e
arbustiva. As suas folhas são em roseta basal e de
margens inteiras ou dentadas. As suas flores são
pequenas de floração branca e de centros amarelos
e bastante eretos. Surgem na primavera até ao fim
do outono. Excelente planta para atrair abelhas
e borboletas uma vez que é bastante vigorosa e
exuberante. Adapta-se bem ao frio, mas a sua zona
de conforto encontra-se em climas subtropicais e
temperados. Ideal para canteiros, maciços arbustivos,
vasos grandes ou na proximidade de prados.

IV - VII

0.60 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Europa

0.30 – 0.60 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Chrysanthemum leucanthemum

IV-IX

0.60 – 0.90 m
Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Tamanho

Vivazes
0.40 – 0.80 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)
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Dianthus deltoides

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Cravo de flores singelas rosa a púrpura sendo possível
encontrar branco. De folhas verdes lanceoladas
escuras e achatadas. No final da sua floração, as suas
folhas mantêm-se o ano todo desde que as condições
sejam favoráveis. Para isso e em regra geral, deve
ser cultivada em pleno sol, solo fértil e bem drenado.
Tolera meia sombra de final do dia principalmente
em climas mais quentes. Ideal para rock gardens,
bordaduras, maciços, proximidade a muros e ainda
para fazer pequenas coberturas de solo.

Tamanho

Dianthus grationapolitanus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Persistente ou semi-perene. As folhas lineares são
verdes, prateadas, mais ou menos cinza-azuladas ou
verde-acinzentadas. As flores são simples ou duplas,
com pétalas dentadas de cor rosa com o centro
vermelho. São lindas flores para cortar, muitas vezes
muito perfumadas. Baixa manutenção.

Tamanho

Dianthus plumarius

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Cravo de formato compacto que atinge os 0.60cm de
altura. Bastante elegante, apresenta uma floração rosa,
púrpura e branco e de folhas verdes acinzentadas.
Fácil de cultivar, é uma excelente planta para zonas
solarengas, e todo o tipo de solos e bem drenados.
Ideal para canteiros, bordaduras e cobertura de solos.
Conhecida também como flor de corte.

Tamanho

Dicentra formosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta de rápido cobrimento do solo graças aos
seus rizomas. Apresenta folhas verde-acinzentadas
e floração pendente em formato de coração que
varia do rosa, vermelha ao branco. Floresce no início
da primavera até meados do verão é uma excelente
planta para zonas de meia sombra, solos férteis e bem
drenados. É tolerante à sombra total, mas tende a florir
menos.

VI-IX

V - VI

V - VII

Origem: Europa

0.30 – 0.60 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

VI - VIII

Origem: Europa

0.30 – 0.60 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Cravo de flores dobradas com bordas recortadas e de
variadíssimas cores como o branco, rosa, vermelho,
amarelo e mistura de várias. Deve ser cultivada em
pleno sol a meia sombra, solo fértil e bem drenado.
As regas regulares são importantes para melhorar o
seu vigor. Não consegue crescer em sombra total.
Excelentes exemplares para flor de corte, bordaduras,
maciços, canteiros.

Origem: Europa

0.30 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Dianthus caryophyllus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Europa

0.15 – 0.30 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

V - IX

Origem: América do Norte

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Euphorbia polychroma

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea imponente que, depois de estabelecida tem
um período de vida longo e ideal para bordaduras.
Cresce em formato de cúpula com flores amarelas
densas e achatadas que se pode tornar mais dourado
ao longo da primavera. No outono a sua folhagem é
igualmente vistosa.
Ideal para locais com sol pleno, solos secos a bem
drenados e resistente à maioria das pragas.
São excelentes exemplares para canteiros, bordaduras
e jardins mediterrâneos.

Tamanho

Gazania hybrida

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea vivaz que em flor pode atingir os 20 a 40cm.
As suas folhas são verde-escuras na página superior
e prateadas na página inferior. Este híbrido apresenta
várias cores como amarelo, laranja, vermelho sendo
a sua época de maior floração na Primavera e Verão.
Mesmo assim florescem quase todo o ano sendo uma
excelente planta para trazer cor e dinâmica. Prefere
solos drenados e locais em sol pleno, mas as flores
fecham quando não há sol

Tamanho

Gazania rigens

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

As suas folhas são verde-escuras na página superior
e prateadas na página inferior. Apresenta várias cores
como amarelo, laranja, vermelho sendo a sua época
de maior floração na Primavera e Verão. Mesmo assim
florescem quase todo o ano sendo uma excelente
planta para trazer cor e dinâmica. Têm tendência para
escurecer para o centro e combinando todas estas
cores. Muito rústica, resistente e de fácil manutenção.
Preferem solos drenados e locais em sol pleno, mas as
flores fecham quando não há sol.

Tamanho

Gentiana acaulis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta alpina que se espalha de forma lenta de folha
verde, elítica e brilhante. Mesmo por cima das folhas
surge a floração solitária de cor azul vivo em formato de
trompete no final da primavera e inícios do verão. Tem
melhor desempenho em sol pleno ou meia sombra,
solo húmido e bem drenado. Ideal para cobertura de
solos, bordaduras pequenas e rock gardens.

IV - VI

III - VII

Origem: América do Sul

III - VII

Origem: Africa do Sul

0.20 – 0.40 m
Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

Tamanho

Origem: Europa

0.20 – 0.40 m
Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

Herbácea robusta, compacta e ligeiramente arbustiva.
Apresenta folhas espinhosas largas e com uma
floração arredondada que se sobressai de cor azul
claro a azul escuro no final do verão. Depois de secar,
a planta continua com interesse em termos visuais
devido ao seu porte vigoroso e imponente. Ideal em
ambientes com sol pleno, solos bem drenados e por
norma todo o tipo de solos. Excelentes herbáceas para
bordaduras, canteiros, jardins mais naturais, costeiros
ou de pontuação de forma a atribuir altura ao jardim.

Origem: Europa

0.20 – 0.40 m
Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

V - IX

0.30 – 0.60 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Echinops ritro

III - VII

Origem: Europa
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Vivazes

0.30 – 0.60 m

Tamanho

Vivazes
0.50 – 0.90 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)
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Hosta hybrida ventricosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Apresenta folhas verde escuras e finas, lisas, brilhantes
e largas. Apresentam ainda uma textura bastante
marcada. Os seus rizomas permitem que se espalhem
e permitem a formação de maciços baixos. Já as
suas folhas quando surgem são roxas em forma de
sino e florescem próximos do verão. Não tolera solos
secos e são um excelente complemento para jardins
de sombra, criação de grupos e maciços verdes e
ambientes húmidos, bordaduras de sombra.

Tamanho

Hosta sieboldiana ‘Elegans’

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Variedade com grandes folhas em forma de coração,
azul-cinza, largas e com uma textura bastante
marcada e enrugada. Cria grandes maciços e no final
da primavera até a meio do verão surgem as flores
em sino de cor branca arroxeado num caule ereto.
Cresce de forma vigorosa em locais de sombra ou
meia sombra, solos ricos e húmidos e bem drenados.
Tolera o sol desde que haja humidade adequada. Ideal
para jardins de sombra.

Tamanho

Kniphofia uvaria ‘Grandiflora’

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Variedade muito vigorosa, com folhas verdes longas e
estreitas e que, a meio do verão até ao outono lança
umas hastes densas com pequenas flores tubulares
de cor vermelho-alaranjadas que se tornam amarelas
ao longo dos anos. Ideal para solos férteis, um pouco
húmidos e ricos. Prospera melhor em sol pleno e
tolera meia sombra, sendo que com menos horas de
sol abdicará da floração. Importante protege-la no
inverno do frio e vento rigoroso.

Tamanho

Lamium galeobdolon

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Forma excelentes coberturas de solo e facilmente
encontrados por baixo das copas das árvores em
florestas de meia sombra. Espalha-se através dos
seus rizomas subterrâneos que, se não existir controlo
dispersa-se rapidamente criando colónias. Ideal para
todo o tipo de solos, bem drenados e em meia sombra
para que seja possível o aparecimento de uma floração
dourada a amarelada em formato de campainha. Pode
ser cultivado para criação de cobertura de solos,
maciços térreos e jardins de sombra.

V - VIII

VI - VII

Origem: Japão

VI - VII

Origem: África Oriental

0.25 – 0.50 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Tamanho

Origem: China e Coreia do Norte

0.50 – 0.90 m
Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Facilmente cultivado em solos húmidos e bem
drenados e tem melhor desempenho em locais de
meia sombra ou de sombra completa. Não tolera
solos secos, por isso para a planta mostrar vigor é
importante que não haja ambientes secos. Apresenta
folhas verde escuras variegata com margens estreitas.
Os seus rizomas permitem que se espalhem e
permitem a formação de maciços baixos. As suas
folhas quando surgem são roxas em forma de sino
e florescem próximos do verão. São um excelente
complemento para jardins de sombra.

Origem: Ásia

0.50 – 0.90 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Hosta decorata

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

V - VIII

0.50 – 0.90 m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

IV - VII

Origem: Europa e Oeste da Ásia

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Arbusto semi-perene bastante ereto de flores laranjas.
Floresce no final da primavera até ao outono e as folhas
são verdes escuras lanceoladas. Bastante resistente a
todo o tipo de intemperes, é facilmente cultivada em
solos húmidos e bem drenados e que estejam em com
sol pleno ou em meia sombra. Bons complementos
para jardins mediterrâneos, canteiros, vasos grandes
ou aproveitar as flores para arranjos florais.

Tamanho

Ligularia dentata desdemona

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Arbusto robusto conhecido pelas suas folhas largas,
redondas, um pouco enrugadas e de cor verde na
página superior e arroxeado na página inferior. A meio
do verão até inícios do outono, a planta envia uma
haste avermelhada que se sobressai com um conjunto
grande de flores laranja amareladas brilhantes. Pode
ser plantado para criar maciços grandes, proximidade
a lagos ou cursos de água, bordaduras.

Tamanho

Linum perene

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Semi-persistente, aparece e forma pequenos tufos
achatados de folhas cor azul-esverdeado e flores
azul arroxeado com cerca de 2.5cm durante um bom
período. Floresce no fim da primavera até meados
do verão e é resistente ao calor, humidade e seca e
cria excelentes coberturas de solo quando estes se
espalham. Cresce muito bem em sol pleno e todo o
tipo de solos. Ideal para bordaduras, rock gardens,
proximidade a prados e jardins mediterrâneos.

Tamanho

Liriope muscari

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta que se forma em tufo com raízes tuberosas e de
folhas arqueadas, verde escuras e bastante atrativo.
As suas flores são pequenos espigos eretos de cor
roxo-violeta que surgem acima das folhas no fim
do verão. Resistente a solo medianamente húmido,
bem drenado e fértil. Excelentes para jardins de meia
sombra, sombra total, bordaduras, proximidade a
caminhos ou criação de pequenos maciços arbustivos.

Tamanho

Lobelia cardinalis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea muito atraente sem porte definido, mas
que cresce em altura de folha verde, brilhante. Acima
das folhas, surgem um aglomerado arredondado de
flores escarlates. Espécie de longa duração, floresce
abundantemente no início até ao fim do verão e tem
melhor desempenho em locais ensolarados ou em
meia sombra com solos férteis e bem drenados. De
baixa manutenção, são ideais para vasos, jardins mais
naturais, prados e ainda como flor de corte.

Origem: África Oriental

0.60– 0.90m

VI - VIII

Origem: África Oriental

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

0.30– 0.75m
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Origem: Europa

0.30– 0.60m
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

VIII - XI

Origem: China, Taiwan, Japão

0.30– 0.60m
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

VI - VII

VIII - XI

Origem: América central
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Vivazes

Leonotis leonurus

VII - X

1.20– 1.80 m
Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

Tamanho

Vivazes
0.50m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Lychnis chalcedonica

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea perene de folhagem verde brilhante, com
hastes altas encimada por grandes cachos redondos
e densamente compactos de flores escarlates
brilhantes.
De baixa manutenção, são ideais para jardins naturais,
prados e ainda como flor de corte.

Tamanho

Nepeta racemosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene de hastes ascendentes e eretas coberta
nas pontas de flores brancas, azuis ou roxas, mantidas
acima de uma folhagem verde-acinzentada fortemente
aromática.
De baixa manutenção, muito versáteis, e pode ser
usada em vasos, jardins mais naturais, prados,
canteiros, caminhos, e até como cobertura de solo.

Tamanho

Nepeta x faassenii

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea perene e compacta, que forma um denso
aglomerado de pequenas folhas aromáticas verdeacinzentadas. A folhagem é coberta por caules
ramificados, coberta nas pontas de flores de
tonalidade arroxeada. De baixa manutenção, tolerante
á seca e muito versátil.

Tamanho

Oenothera speciosa

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea perene, silvestre, muito vigorosa e vistosa.
Muito apreciada pelas suas flores brancas rosa
pálido perfumadas em forma de tigela, com estigmas
brancos brilhantes e de centro amarelo. Apresenta
hastes eretas e extensas e folhas oblongas a
lanceoladas, dentadas e de cor verde. Muito utilizada
para cobertura de solos, mas cuidado que pode ser
invasiva. Tolera solos pobres.

Origem: Europa oriental

VII - X

Origem: Sudoeste da Ásia

VI - VIII

Origem: África, Ásia, Europa

0.50 m
Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Tamanho

VI - VII

0.50m
Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Herbácea perene muito vistosa que ostenta grandes
folhas verdes-escuras, palmadas, e aglomerados
alongados e densos com flores de diversas cores,
azuis, rosa, amarelas, creme, bordô, roxas e bicolores.
Floresce na primavera, nascem em caules robustos
e ascendentes, acima da folhagem. Planta de baixa
manutenção.

Origem: América do Norte

0.50m
Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

Lupinus polyphyllus ‘Minarette’

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

VI - IX

0.90m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

VII - X

Origem: México

Apresenta
uma
folhagem
verde-acinzentada,
aromáticas, de até 10 cm de comprimento, que
podem ser lineares oblongas, elípticas ou em forma
de lança, e inteiras, parcial ou totalmente dentadas.
As suas flores são muito vistosas, semelhantes à
margarida, com 8-5 cm de diâmetro, e de coloração
roxa a azulada. Pode tornar-se invasiva.

Tamanho

Paeonia lactiflora

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea perene com folhas lanceoladas, com 10- 7
cm. As flores, nos extremos das hastes, brotam por
volta de abril – maio, mais tarde que todas as outras
da espécie das Peónias e duram mais tempo. Existem
inúmeras variedades de cores e formas.
Preferência por solos que não sejam demasiados
expostos e alcalinos.

Tamanho

Papaver orientale

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Pode ser anual, bienal ou herbáceo perene com
folhas simples ou finamente divididas e flores de curta
duração, vermelhas, em forma de pires com 12 cm
de diâmetro, com 4 pétalas que podem ser solitárias.
Cresce em solo profundo, fértil e bem drenado, em
pleno sol ou sombra parcial.

V - VIII
Origem: China

0.80m
Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

V - VIII

Origem: Cáucaso, nordeste da Turquia e norte do Irã

0.60m

Tamanho

Pelargonium peltatum

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene com folhas carnudas e de um verde
brilhante. As flores simples ou duplas aparecem em
grupos, e podem apresentar-se nas tonalidades de
vermelho, rosa, lavanda ou branco. Adornado com
lóbulos pontiagudos. Tolerante à seca.

Tamanho

Pelargonium zonale

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene, de caules suculentos, peludos quando
jovens que se vão tornando lenhosos com a idade. As
folhas são reniformes e pecioladas com um diâmetro
médio de 5 a 8 cm. As flores, individuais e em forma
de umbela, apresentam pétalas estreitas e de um rosa
intenso e brilhante, com linhas avermelhadas ao longo
do comprimento das pétalas.

IV - VII

Origem: África do Sul

1m

IV - VII

Origem: África do Sul

179

Vivazes

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

Z 12

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: África, África do Sul

1m

Z 12

Osteospermum ecklonis

VI - IX

0.90m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

Vivazes
0.90m
Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)
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Polygonum affine

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Semi-perene, que ostenta picos com cerca de 8
cm de comprimento, densamente repleta de flores
minúsculas durante uma longa temporada. As flores
nascem acima do tapete de folhagem de folhas
elípticas a lanceoladas, de verde escuro. Muito
versátil. Embora tolerante à seca, esta planta prefere
solos húmidos e férteis.

Tamanho

Potentilla nepalensis

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Herbácea perene de folhagem extensa e de verde
brilhante e composto folíolos largos. Os caules
ramificados apresentam cachos soltos de flores, em
forma de coração cobrem a folhagem. Apresentam-se
com uma coloração avermelhada, com o centro mais
escuro. Cresce em solo pobre a moderadamente fértil
e bem drenado.

Tamanho

Pulsatilla vulgaris

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

O caule se torna lenhoso com a idade. As folhas
caídas, finamente divididas, emergem da base no
início da primavera, embora a maioria das folhas se
desenvolva após as flores. Toda a planta é coberta
por pêlos prateados e macios. Permanece atraente
durante o verão, embora as folhas possam morrer no
final do verão. As flores são eretas ou onduladas, em
forma de sino surgem logo após as primeiras folhas,
de roxo pálido e centro amarelo.

VII - IX

VI - IX

Origem: Himalaia

III - VI

Origem: Centro e norte da Europa continental e das Ilhas Britânicas

1m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Tamanho

Origem: Himalaia

0.50m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Planta perene herbácea e ereta, que ostenta densos
espinhos de rosa a lilás pálido de flores tubulares.
Floresce de baixo para cima em cada haste. As
hastes são rígidas e quadradas, revestidas com folhas
estreitas em forma de lança. Cresce e espalha-se por
rizomas rasos, mas é de fácil controlo. Tolera solos
húmidos e com alguma sombra.

Origem: América do Norte

0.50m
Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

Physostegia virginiana

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

VII - VIII

0.60m
Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

Tamanho

Origem: Oeste da China

IV - VIII

Tamanho

Rodgersia pinnata

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene robusta com um rizoma espesso e
rastejante. De hastes baixas, mas com ramificações
altas. Apresenta folhas divididas e com veios fortes e
pinadas. As flores têm cerca de 5 mm de diâmetro e
são brancas, rosa claro ou avermelhadas. O fruto é
uma cápsula roxa com cerca de 7 mm de comprimento.

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Salvia roemeriana

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta pequena e perene, floresce abundantemente no
início da primavera permanecendo por alguns meses.
As flores vermelhas, nascem no topo de uma roseta
aveludada de folhas arredondadas e aromáticas.

Tamanho

Saponaria x olivana

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Os caules curtos e delgados são rodeados por folhas
verdes escuras e de formato linear. A folhagem
também é inteira, suavemente arredondada e lisa nas
pontas. De crescimento compacto e denso. As flores
pequenas e simples, apresentam uma coloração rosa
brilhante.
Excelente planta para rock gardens, canteiros, prados
ou como companhia com outras herbáceas e vivazes.

Tamanho

Sidalcea ‹Rosy Gem›

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Flor silvestre que ostenta espigões de flores com 5 cm
de largura. As flores nascem ao longo de caules eretos,
acima de um aglomerado de folhas arredondadas
e rasas verde-escuras, com lóbulos palmatosos e
carnudos. Floresce no final do verão. Excelentes para
flores de corte.

Tamanho

Silene maritima

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

As folhas são pequenas, verde-acinzentadas e
formam um aglomerado denso que morre nos meses
de inverno, reaparecendo na primavera. As suas flores
grandes e brancas permanecem durante o período na
primavera e início do verão. São plantas resistente,
que se encontram no litoral e que crescem em zonas
arenosas e/ou dunas marítimas. Preferem sol pleno,
que permite que as flores durem mais tempo e não
exigem muito do tipo de solo.

III -VII

V -VII

Origem: Europa

VI -VII

Origem: Califórnia

0.20m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Tamanho

Origem: Texas

1m
Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Planta perene e estritamente ereta e peluda. As folhas
têm origem na base do caule e são profundamente
trilobadas, com algumas folhas simples mais acima
no caule. As flores são tubulares, de um azul claro
a violeta e estão dispostas em espirais ao redor do
caule, formando uma ponta interrompida terminal.

Origem: Estados Unidos

0.20m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

III -VI

0.60m
Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

Salvia lyrata

VI -VIII

Origem: Reino Unido
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Vivazes

0.60m

Tamanho

Vivazes
0.30m
Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Apresenta folhas simples, opostas, lanceoladas e
verde-escuras. Estreitas em forma de espinhos, com
inúmeras flores rosa-púrpura no início e no meio do
verão. Preferem uma situação ensolarada em solo
moderadamente húmido.

Tamanho

Thunbergia erecta

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Arbusto ereto de porte vigoroso, perene com folhas
pequenas, ovadas e de cor verde escuras. As flores
são ligeiramente perfumadas de azul escuro e púrpura
aveludado, com 2,5 cm de comprimento, adornadas
com creme e gargantas amarelas. Crescem isolados
ou em pequenos grupos, florescem durante o verão
e o outono.

Tamanho

Trollius europaeus

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene, de caules eretos e flores atraentes. As
folhas são verdes escuras profundamente divididas.
As flores amarelo-limão são grandes com uma
conformação de tigela. Desenvolve-se em ambientes
húmidos. Não gosta de solos secos e verões quentes.
Planta de baixa manutenção.

Tamanho

Tulbaghia violacea

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta herbácea e florífera. Apresenta flores de cor
lilás, perfumadas, em grandes umbelas, acima de um
aglomerado de folhas estreitas, em forma de faixa,
verde-acinzentado. A floração continua intermitente
ao longo do verão até ao outono. Elevada aptidão
por locais que usufruam de elevada exposição solar,
com preferência por solos férteis, bem drenados
enriquecidos em matéria orgânica. As folhas e flores
são comestíveis. Funcionam como ótimo repelente,
auxiliando na prevenção e combate a pragas. Planta
de baixa manutenção.

Tamanho

Veronica longifólia ‘Sceneries’

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta herbácea, perene de longa floração e de baixa
manutenção. As folhas pontiagudas em forma de
lança, apresentam-se com uma cor verde escura.
As suas flores graciosas e abundantes, pontiagudas,
apresentam-se em tons de branco. Cresce em tufos, e
são ideias bordaduras, canteiros, jardins mais naturais
e rock gardens.

VI -VII

VII -VIII
Origem: África Ocidental

0.80m
Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

V -VII

Origem: Europa e Ásia Ocidental

0.60m
Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

VI -IX

Origem: Sul da África

0.20m
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Silene viscaria

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Europa e Ásia Ocidental

2m

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Tamanho

VII -IX

Origem: Europa central

Planta perene, herbácea, ereta e compacta. As
folhas apresentam-se dentadas, estreitas, lineares
a lanceoladas e verdes. As flores são pequenas em
forma de estrela de cor violeta em densas flores de
longa floração e afiladas no topo dos caules, que se
elevam bem acima da folhagem. Geralmente florescem
em meados de junho a agosto. As flores são atraentes
para abelhas e borboletas.

Tamanho

Viola odorata

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Planta perene que floresce no final do inverno e início
da primavera. Com uma folhagem atraente, verdes
escura em forma de coração, ligeiramente felpudas.
As flores são delicadas, predominantemente azuis
escuras ou roxas, com variações lilás, rosa claro ou
branco. Preferência por solos húmidos, férteis e bem
drenados.

VI-VIII

Origem: Europa
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Vivazes

V9 (V0,4L)
V12 (V0,6L)

Origem: Norte da Europa e da Ásia

0.30m
Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Veronica spicata

VI-VIII

0.60m
Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

Tamanho

Vivazes
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Trepadeiras
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Trepadeiras
2 a 4m
Z10

Allamanda é uma trepadeira arbustiva tropical
perene, que ostenta flores perfumadas em formato
de trompeta e amarelo dourado profundo, com cerca
de 12cm de diâmetro, durante um longo período.
Floresce em sequência por meses, ao longo do
verão até à primeira geada. Apresenta folhas verdes
brilhantes, com margens onduladas com 15-10cm de
comprimento.
Pode ser cultivada como trepadeira ou podada em
arbusto espesso. Uma vez que esta espécie não
se enrola nem tem gavinhas, se for cultivado como
trepadeira deve ser colocada em treliças ou outra
estrutura de suporte. Não tolera o frio e precisa de
calor para um crescimento e floração adequados.

Tamanho
V3L

Aristolochia gigantea - Cachimboholandês

Tamanho

Aristolochia sempervirens

V3L

Trepadeira lenhosa, perene, com folhas brilhantes em
forma de coração. Durante a primavera e o início de
verão apresentam flores curvas, tubulares, peludas
de cor amarela e extremidades cor de vinho, onde
prendem insetos, temporariamente, para ajudar na
polinização. Preferencialmente cultivadas junto a
paredes ou treliças abrigadas.

Tamanho

Bignonia buccinatoria - Dedos-desenhora

VII-X

IV – X

V-X

Origem: América do Sul

V6L 150-175
V10L 175-200

6 a 9m
Z8
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Trepadeira tenra, perene, com folhas pinadas, verdes
e brilhantes. Desde o final da primavera até ao final
do verão, ela apresenta cachos de flores, em formato
trompeta,
brilhantes
em
vermelho-alaranjado.
Preferencialmente usadas para cobrir paredes ou
colunas, ondem podem exibir a sua abundante
floração. Sensíveis ao frio e às geadas.

V - VII

Origem: México

2 a 4m
Z9

Trepadeira com flores pouco convencionais, esta
planta apresenta caule lenhoso, folhas simples,
verdes, brilhantes, de disposição alternada e formato
de coração. As flores são solitárias, pendentes e de
grandes dimensões. As flores, para além do aspeto
incomum exalam um odor fétido para atrair os seus
polinizadores, as moscas. Esta espécie tem rápido
crescimento e é adequada para cobrir cercas,
caramanchões, treliças e arcos, entre outros suportes.

Origem: América do Sul

3 a 6m
Z8

Allamanda – Alamanda

V2,5L
V8L

Origem: América do Sul

2 a 3m
Z10

Tamanho

IX-XI

Origem: África do Sul

Tamanho

Bignonia capensis – Tecoma

V2,5L 100-125
V4L 125-150
V10L 175-200

Planta semi-perene, cultivada como trepadeira ou
arbusto, formando sebes ou maciços. Exibe flores
vermelhas-alaranjadas agrupadas em inflorescências
terminais, que se destacam das folhas compostas,
pinadas, verde-escuras, que podem atingir os 15cm
de comprimento, com 9-5 folíolos ovais de margens
serradas. Resiste à seca, não tolerando bem as
geadas.

V2,5L 100-125
V4L 125-150
V10L 175-200

9 a 15m
Z5

Origem: Estados Unidos

9m
Z7

IV-VII

Bignonia grandiflora – Bignonia

V2L 40-60
V4L 40-60

De caule semi-lenhoso e com algumas raízes aéreas,
esta trepadeira apresenta flores grandes e muito
vistosas de coloração vermelhas-alaranjadas no
interior e laranja no exterior. Adequada para cobrir
cercas, caramanchões, treliças, arcos e telas, entre
outros suportes. Tolera climas marítimos.

Tamanho

Bignonia jasminoides ‘Alba’ – Bignonia
branca

VI-VII

Origem: Ásia

4 a 7m

V-VII

Tamanho

Bignonia radicans – Bignonia

V2,5L 40-60
V5,5L 100-125
V10L 175-200

De caule lenhoso autoaderente, é uma trepadeira
com flores em forma de trombeta, com 8cm de
comprimento, em tons brilhantes de laranja e
vermelho. As flores tubulares nascem em cachos
nas extremidades dos ramos. A folhagem, de folhas
pinadas, brilhantes, verde-escuras na margem
superior e verde opaco glabro na inferior, é caducifólia.
Escala tudo no seu caminho, através de raízes
aéreas, podendo danificar madeira, pedra e tijolo é,
no entanto, útil no controlo da erosão dos solos. Esta
trepadeira é muito cultivada em jardins mediterrânicos,
mas apresenta uma tendência colonizadora agressiva.

Tamanho

Bignonia radicans ‘Flava’ – Bignonia;
Campsis

VII- IX

Origem: Estados Unidos

V2,5L 40-60
V5,5L 100-125
V10L 175-200

8 a 12m
Z5

Trepadeira perene, lenhosa, muito vigorosa, com
ramos rígidos, folhas compostas com 9-5 folíolos,
ovalados brilhantes de cor verde-escura. As flores
tubulares, com cerca de 5cm de diâmetro, são
brancas e tem um suave tom rosa no centro, estas
são produzidas em cachos, no fim da primavera até ao
fim do verão. A cor branca faz dela uma opção neutra
e versátil para jardins residenciais.

Origem: Ásia

6 a 12m
Z5

Trepadeira lenhosa de crescimento rápido e autoaderente, com
uma profusão de flores perfumadas em forma de trombeta,
com 5 cm de comprimento, tons brilhantes de laranja, amarelo
ou vermelho. Com duração de até quatro semanas, as flores
aparecem em cachos, intensamente na primavera e de forma
intermitente no verão. As folhas são verde-escuras brilhante
e são perenes em áreas de clima ameno. Em climas frios
tornam-se púrpura-avermelhada, antes de caírem.
Capaz de escalar, por meio de gavinhas, é frequentemente
cultivada pelas suas flores e capacidade de cobrir estruturas
facilmente. É também uma boa cobertura de solo para
estabilizar terrenos com declive.

Tamanho

V3L 100-125
V10L 175-200

Z7

Bignonia capreolata – Bignónia, Flortrombeta

Trepadeira decídua, lenhosa, de crescimento rápido,
autoaderente que se agarra por raízes aéreas,
apresenta folhas pinadas de tom verde escuro na
margem superior e verde opaco na inferior, e cachos
de flores em forma tubular, no verão. Distingue-se pela
sua floração amarela profunda, com cerca de 8 cm de
comprimento. Cultivada pela exuberância da floração,
é adequada para cobertura de solos e estruturas.

VI-VIII

Origem: América do Sul
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Trepadeiras

Tamanho

Trepadeiras

Bougainvillea glabra
Trepadeira lenhosa, com pequenos espinhos nas
axilas das folhas, perene nas condições climatéricas
adequadas e de floração muito abundante. Apresenta
folhas pequenas, lisas, levemente alongadas e
brilhantes. As flores são pequenas, de coloração
amarelo creme, envolvidas por brácteas de cores
variadas, conforme a variedade. Pode ser conduzida
como arbusto ou trepadeira, indicada para adornar
pérgulas, caramanchões ou treliças de estrutura forte,
bem como paredes e muros, não tolera geadas.
Existe uma grande quantidade de opções de cultivares
desta espécie, que resulta numa grande variedade de
floração disponível.
Tamanho

Bougainvillea glabra ‘Alba’

Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências brancas.

Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300
4a6m
Z9

V-X

Origem: América do Sul

Tamanho

Bougainvillea glabra ‘Malva’

Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências na cor lilás-intenso.

Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300
4a6m
Z9

V-X

Origem: América do Sul

Tamanho

Bougainvillea glabra ‘Rosea’

Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências cor de rosa.

Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300
4a6m
Z9

V-X

Origem: América do Sul

Tamanho
Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300
Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300
4a6m
Z9
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V-X

Origem: América do Sul

Bougainvillea glabra ‘Sanderiana Scarlett
O’Hara’
Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências de tom vermelho escarlate
brilhante.

Bougainvillea hybrida ‘Apple Blossom’

Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências brancas, levemente
manchadas de rosa pálido.

Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300
V-XI

4a6m
Z9

Origem: América do Sul

Tamanho
Com tutor
V1,3L 40-50
V2,5L 60-70
V5L 100-125
V10L 175-200
V18L 250-300
Pirâmide
V10L 80-100
V18L 125-150
V26L 175-200
V40L 250-300

Origem: América do Sul

V1L
V2L

Muito similar à Bougainvillea glabra, é uma trepadeira
semi-perene, de caule lenhoso. Apresenta folhas
pequenas e lisas e flores muito vistosas cor-de-rosa
lilás. Adequada para cobrir cercas, caramanchões,
treliças, arcos e telas, entre outros suportes. Deve
ser colocada em um local exposto ao sol, pois, caso
contrário, não floresce com a mesma intensidade e
não tolera as geadas.

Tamanho

Clematis flammula

V2L 40-50

Planta herbácea trepadora, que atinge cerca de 5m.
De folhagem caducifólia, os ramos são lenhosos,
apresenta folhas ovadas, oblongas lineares, opostas
e inflorescências compostas por numerosas flores
brancas, aromáticas, solitárias com 4 tépalas
lanceoladas. Muito cultivada pelo seu aroma a
baunilha, é adequada para crescer através de uma
árvore, ou em estruturas como pérgulas e treliças.

Tamanho

Clematis jackmanii ‘C. de Bouchaud’

V2L

Trepadeira rústica, caducifólia e de fácil cultivo, a
Clematis ‘Comtesse de Bouchaud’ produz grandes
flores, com cerca de 15cm de largura, de tonalidade
cor de rosa com um toque de lavanda, que contrasta
com os estamos de amarelo-cremoso. Floresce do
início ao fim do verão, é uma excelente opção para
treliça, podendo também ser encaminha para trepar
uma parede, cerca ou caramanchão.

IV-VIII

Origem: Europa

4 a 6m
Z4

Bougainvillea spectabilis

Origem: América do Sul

4 a 5m
Z6

Tamanho

V-XI

4 a 6m
Z9

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar inflorescências que variam entre o laranja
claro e o amarelo-ouro.

V-XI

4a6m
Z9

Bougainvillea hybrida ‘Lady Mary
Baring’

Origem: Europa

VI-IX
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Tamanho
V2L

Origem: Europa

Z4

Z4

Z4

Trepadeira com flores pequenas, floresce, em grande
quantidade, do meio do verão ao início do outono,
flores em forma de tulipa de vermelho profundo.
Apresenta uma folhagem de folhas verde-azuladas
divididas em 5-3 folhetos em forma de coração.
Clematis texenis foi cruzada com outras espécies de
clematis, resultando num grande número de híbridos
atraente com muita variedade de flores em forma de
tulipa.

Tamanho

Clematis viticella ‘Rubra’ – Clematite

V2L

De porte, comportamento e adaptabilidade semelhante
às restantes clematis, esta trepadeira distingue-se
pelas suas pequenas flores, de 5-3 cm de diâmetro,
de um vermelho borgonha luxuoso.

Tamanho

Clerodendrum thomsoniae – Clerodendro

V2L

Geralmente floresce durante os meses quente e
fornece flores brancas vistosas com contrastantes
corolas vermelho-escuras. A folhagem é oval, de
bordas lisas e com 15cm de comprimento.
Com porte naturalmente decumbente, é excelente
opção para vasos suspensos ou em bordas de
muros de contenção, pode ainda ser cultivada como
trepadeira em suportes como treliças, pérgulas ou
caramanchões.

Tamanho

Dolichos lablab – Feijão-padre

V2,5L

Apresenta folhas de cor verde claro, em forma de
coração e as flores são de cor branca, rosada ou
violácea. O fruto é uma vagem, muito idêntica a das
leguminosas, de cor roxo brilhante. Não tolera bem o
frio e as geadas.

VI-IX

Origem: Europa

IV-VI

4a6m

Origem: África

2.5-4m
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Clematis texensis – Clemátide

V2L

Origem: Europa

4 a 6m

Z10

Tamanho

VI-IX

3 a 5m

Z10

De muito interesse ornamental, pela sua floração
distinta e exuberante, esta trepadeira decídua, produz
em abundância, flores brancas vistosas, com 7 a
10 cm de diâmetro, adornadas com estames roxos
salientes, semelhantes a pétalas. O maior fluxo de
floração ocorre no final da primavera até ao início do
verão. Esta clematis de flores grandes, tem folhas
verdes biternadas que podem permanecer na planta
durante invernos amenos.
Indicada para adicionar um toque diferenciado a
qualquer jardim.

VI-VIII

4 a 6m

Clematis jackmannii ‘Florida Bicolor’ –
Clematite

VI-IX

Origem: África

Híbrido resultante do cruzamento de Fatsia japonica
e Hedera helix, esta planta é um arbusto perene de
tamanho médio, maior se cultivado para trepar, de
folhas grandes, com 20-10cm de comprimento,
lobadas com cinco dedos. Apresenta pequenas
flores em panículas globosas, com pouca relevância
ornamental. Fora das zonas com condições
climatéricas adequadas, pode ser cultivada como
planta de interior.

Tamanho

Ficus repens – Mama-de-parede

V8 (V0,4L)
V2,5L

Vigorosa e de crescimento rápido, é uma trepadeira
autoaderente perene que cresce implacavelmente,
cobrindo tudo o que encontra, adere firmemente a
qualquer superfície através das suas raízes aéreas.
As folhas em forma de coração e verdes brilhantes,
com 5cm de comprimento, cobrem rapidamente áreas
como muros e paredes. Requer pouca manutenção.

Tamanho

Hardenbergia comptoniana – Ervilheira

V2,5L
V10L

Trepadeira vigorosa, com caules entrelaçados
carregados de folhas trifolioladas verde-escuras
coriáceas. Na primavera, apresenta uma massa de
flores em forma de ervilha, de lilás a azul-arroxeado.
Indicada para cobertura de solo ou para trepar cercas,
pérgulas e outras estruturas. Tolera curtos períodos de
seca, mas precisa de abrigo contra as geadas.

Tamanho

Hardenbergia violacea – Ervilheira

V2.5L
V10L

Trepadeira vigorosa e perene, com hastes entrelaçadas e folhas ovais, com 12cm de comprimento, verde
pálido e uma floração abundante de inflorescências
em racemos pendentes, de 20-30 flores pequenas
violetas, que se abrem gradualmente do topo para a
base durante a primavera. Em jardins é usada como
cobertura de solo e/ou trepadeira, adornando caramanchões, treliças e muros.

Tamanho

Hedera algeriensis ‘Gloire de Marengo’
– Hera-da-Argélia, Hera-das-Canárias

Origem: Europa

2-6m
Z9

Origem: Ásia

2a4m
Z9

II-V

Origem: Austrália

2 a 3m
Z9

IV-VI

Origem: Austrália

V2L 80-100
V3L 100-125
V5L 150-175
V10L 175-200

Trepadeira de folhas grandes, lustrosas, em forma
de coração, com 12-10cm de diâmetro, escuras
de cor verde intensa no centro, marmorizadas com
verde pálido e acinzentado nas bordas, e margens
esbranquiçadas. Adere às paredes através das
raízes aéreas, esta hera colorida é popular no uso de
cobertura de encostas, paredes e treliças.

2 a 6m
Z6

Origem: África
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Fatshedera lizei – Fatshedera

V2,5L

X-XI

1 a 2m
Z8

Tamanho

Trepadeiras

Tamanho
V2L 80-100
V3L 100-125
V5L 150-175
V10L 175-200

4-8m
Z6

Trepadeira perene, auto-aderente, produz as folhas
maiores de entre qualquer uma das heras. As folhas
são coreáceas, ligeiramente dendatas e onduladas
nas bordas. Devido ás raízes aéreas, esta adere
às superfícies, podendo crescer e cobrir qualquer
estrutura. Como cobertura de solo, os caules
enraízam-se à medida que se espalham.
‹Dentata Variegata› tem folhagem ampla e variada com
margens branco-creme.

Origem: Europa

2-6m
Z6

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’ –
Hera-de-colchide

Tamanho

Hedera helix- Hera

V8 (V0,4L)
V2L 80-100
V3L 100-125
V5L 150-175
V10L 175-200

Apreciada pela sua capacidade de prosperar
em lugares sombreados, é perene, vigorosa, de
crescimento rápido, que se destaca como trepadeira e/
ou cobertura de solo rasteira. Apresenta folhas verdeescura e raízes aéreas autoaderentes, flores brancasesverdeadas com pouco interesse ornamental e frutos
tipo baga, que são uma importante fonte de alimento
para os pássaros no inverno. Muito utilizada para
cobrir muros e paredes. Pode ser invasora, erosiva
nos muros e paredes, por isso deve ser vigiada e
podada com regularidade para limitar o seu território.

Tamanho

Hedera hélix ‘Atropurpurea’ – Hera
‘Atropurpurea’

VII-X

Origem: Europa

V2L 80-100
V10L 175-200

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento e
adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se pelas
suas folhas verde escuras que se tornam roxas
muito escuras, quase pretas, nos períodos de baixas
temperaturas.

2-6m
Z6

Origem: Europa

Tamanho
V2L 80-100
V10L 175-200

Hedera hélix ‘Goldheart’ – Hera
‘Goldheart’
Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento e
adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se pelas
suas folhas verde escuras, irregularmente pintadas de
amarelo-ouro no centro.

2-6m
Z6

Origem: Europa

Tamanho
V2L 80-100
V3L 100-125
V5L 150-175
V10L 175-200

2-6m
Z6
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Origem: Europa

VIII-X

Hedera helix ‘Sagittifolia’ – Hera
‘Sagittifolia’
Cultivar especialmente apreciada pela sua folhagem
diferenciada, incomum e ornamental. Apresenta
pequenas folhas verdes, brilhantes em forma de
flecha, com 5-3 lóbulos, que ficam tingidas de
bronze no inverno. Idêntica à espécie tipo, no porte,
comportamento e adaptabilidade.

Trepadeira de grande e vigoroso porte, com folhas
macias, verde escuras, de 5 lóbulos e 12 cm de
largura. A sua capacidade de se prender a qualquer
superfície e de se adaptar a praticamente todas as
exposições, principalmente à sombra, faz desta planta
uma trepadeira de excelência.

Tamanho

Hoya carnosa – Flor-de-cera, flor-depedra

Origem: Europa

V1,6L 30-40
V3L 60-80

VIII-X

4m
Z9

Pouco ramificada, apresenta um porte decumbente,
folhas carnosas e espessas brancas e verdes. As flores
são cerosas, brancas a rosadas, em forma de estrela
e perfumadas. Deve ser cultivada sob meia sombra,
abrigada de sol direto, frio e geadas. Em regiões de
clima frio, pode ser cultivada em estufas e/ou como
planta de interior.

Origem: Ásia

Tamanho
V2L 40-60
V5,5L 100-125
V10L

VI- VIII

9 a 12m
Z4

Origem: Ásia

Tamanho

Jasminum humile ‘Revolutum’

V2,5L 60-80
V5L 150-175

Planta semi-perene que produz cachos de flores amarelas brilhantes e perfumadas do final da primavera ao
início do outono. Pode ser cultivado como arbusto, ou
pode ser colocado junto a um suporte contra uma parede ou cerca para trepar, necessita de suporte para
trepar, uma vez que não apresenta gavinhas e como
tal não é uma trepadeira auto-aderente.

Tamanho

Jasminum multiflorum – Jasmim-deSão-José

Origem: Ásia

V2,5L 30-40
V5L 150-175

3 a 5m
Z8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Nativa do continente asiático, Hydrangea petiolaris é
uma trepadeira decídua, vigorosa e de grande porte,
que se agarra por raízes aéreas. Possuí massas de flores
brancas perfumadas mantidas em cachos achatados,
com até 20cm de diâmetro, que aparecem no final da
primavera. A sua folhagem decídua, desabrocha na
primavera, caracteriza-se pelas folhas verde escuras
em forma de coração, brilhantes com cerca de
10cm de comprimento, e mantém a aparência fresca
durante todo o verão, tornando-se amarelo dourado
no outono. Exposto no inverno, o tronco é igualmente
atraente. Planta extremamente versátil, com interesse
paisagístico durante todo o ano.

VI-VII

2 a 6m
Z8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Hydrangea petiolaris – Hortênsia
trepadeira

IV-IX

Origem: Ásia

Planta ornamental, amplamente cultivado pelas suas
flores brancas e levemente perfumadas. Arbusto
perene ou trepador, com até 5m de altura. Apresenta
ramos finos e estendidos, folhas opostas, simples,
com formato oval e flores brancas, agrupadas em
cachos terminais nos rebentos laterais, ligeiramente
perfumadas. Cultivado como trepadeira necessita
de estruturas de suporte para trepar, indicado para
ornamentar treliças, pérgulas, caramanchões e cercas.
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Hedera hibernica – Hera-da-Irlanda

V8 (V0,4L)
V3L 100-125
V5L 150-175
V10L 175-200

VIII-X

2-6m
Z10

Tamanho

Trepadeiras
4 a 9m
Z 8B (-9,40ºC/ -6,70ºC)

Tamanho

Jasminum officinale

V1L 20-30
V2,5L 60-80
V5L 150-175

Com uma fragância doce, esta planta semi perene ou
decídua é muito apreciada pela sua aparência delicada
e fragância. Floresce no final da primavera ou início
do verão, produzindo um grande fluxo de cachos de
5-3flores brancas e botões rosados, com cerca de 2cm
de largura, em fortes caules entrelaçados, revestidos
por folhas verdes compostas por 9-7 folíolos.
Pode ser cultivada como trepadeira, arbusto extenso
ou cobertura de solo.

Tamanho

Jasminum polyanthum – Jasmineiros,
Jasmim-dos-poetas

IV-IX

Origem: Ásia

V2,5L 60-80
V4L 100-125
V10L 150-175

6m
Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

III-IV

Origem: Ásia

15m
Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

2m
Z2

Tamanho

Jasminum stephanense – Jasmim

V2,5L 40-60
V5L 100-125

Excecionalmente para um jasmim, Jasminum x
stphanense tem flores em tom rosa-pálido, que
aparecem nos meses de junho e julho. É uma trepadeira
decídua de crescimento forte e que rapidamente
cobrirá uma estrutura com orientação a sul ou oeste.
Cultivada preferencialmente em locais ensolarados
para potencializar a floração e o seu aroma.

Tamanho

Lathyrus odoratus – Ervilha-de-cheiro

V1L

Nativa da região mediterrânea, é uma planta arbustiva
ou trepadeira, conhecida pela sua fragância e
floração. Floresce numa ampla gama de cores. Cresce
melhor em climas frios e amenos, onde desfrutam de
uma longa estação de floração, que se estende da
primavera ao outono.
Florescem em cacho, sendo excelentes flores de
corte, existe uma ampla gama de variedades e cores.
Interessante para bordas, vasos, e para trepar arcos,
treliças ou árvores.

Tamanho

Lonicera japonica ‘Halliana’ –
Madressilva-dos-jardins ‘Halliana’

VI-IX

Origem: Ásia

VI-X
Origem: Europa

V2,5L 80-100
V10L 175-200

5 a 9m
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Trepadeira perene de crescimento forte com flores
brancas intensamente perfumadas, e tubos longos,
abrindo-se de botões rosa. De rápido crescimento,
os longos caules são revestidos por folhas brilhantes,
verde-escuras na face superior e verde-claro na
face inferior. Flores com 5 pétalas, em forma de
estrela, rosadas no exterior e brancas no seu interior.
Esta trepadeira é adequada para cobrir cercas,
caramanchões, treliças, arcos e telas, entre outros
suportes.

Origem: Ásia

V-VII

Uma variedade amplamente cultivada, ‘Haillana’ é
uma trepadeira vigorosa com flores perfumadas,
tubulares, brancas, que gradualmente mudam para
amarelo claro no final da primavera até ao final do
verão. Produzem bagas pretas brilhantes que atraem
pássaros. É caducifólia em climas do Norte.

V2,5L 80-100
V10L 175-200

V-VII

5 a 9m
Z5

Lonicera tatarica

V2,5L 40-60

Planta decídua, densamente ramificada. Os ramos
são revestidos de folhas verdes azuladas, ovaladas
e produzem flores cor de rosa perfumadas, que
florescem aos pares nas axilas das folhas, em maio. As
flores são seguidas por bagas vermelhas suculentas.
Pode ser cultivada para formar sebes e como planta
de revestimento de solo e/ou estruturas.

Tamanho

Lonicera tellmanniana

V2,5L 80-100
V10L 175-200

Trepadeira caducifólia entrelaçada, com folhas verdes
escuras na margem superior e esbranquiçadas na
margem inferior. Apresentam, cachos terminais de
flores tubulares, laranja, de 5cm de comprimento,
geralmente tingidas de vermelho, no final da primavera
e no verão.

Tamanho

Muehlenbeckia complexa

V2,5L 30-40
V3,5L 80-100

Espécie semi-perene, entrelaçada e muito ramificada.
Apresenta folhas pequenas, brilhantes, coriáceas, verde-claras e com formato redondo a cordiforme. Floresce no verão, despontando pequenas flores suculentas, de cor branca-amarelada, muito perfumadas.
O fruto também é pequeno de cor branca translúcida.
É maioritariamente cultivada como planta decumbente, em vasos ou bordas em muros de contenção, no
entanto, também pode ser cultivada como trepadeira,
desde que lhe seja fornecido algum suporte, como
treliças, pérgulas caramanchões, e entre outras estruturas.

Tamanho

Parthenocissus quinquefolia – Vinhavirgem

Origem: Ásia

V-VII

Origem: Ásia

1m
Z10

Tamanho

V-VII

3m
Z4

VI-VIII

Origem: Nova Zelândia

V2,5L 30-40
V5L 150-175

10 a 15m
Z3

Trepadeira caducifólia compacta, de crescimento lento
e entrelaçada, com botões vermelhos que se abrem
para revelar flores cremosas com gargantas amarelas.
Esta madressilva tem uma folhagem de folhas verdes
escuras, ovais, verde-azuladas na margem inferior. É
muito apreciada pela sua combinação de floração e
fragância poderosa.
Excelente opção para o revestimento de muros,
cercas, treliças, pérgulas ou árvores.

Origem: Ásia

3m
Z3

Lonicera periclymenum ‘Serotina’ –
Madressilva ‘Serotina’

Origem: Ásia

Trepadeira decídua, de rápido crescimento. Ostenta
folhas compostas adornadas com 5 folíolos ovais que
emergem nos tons bronze e púrpura, na primavera,
amadurecem para verde opaco, no verão, e mudam
para tons brilhantes de vermelho, no outono.
Geralmente discretas, as flores branco-esverdeadas
aparecem no final da primavera ao início do verão,
seguidas pelas bagas redondas, carnudas, pretoazuladas, visíveis somente após a queda da folha.
Devido às suas gavinhas com pontas adesivas, tem
a capacidade de se cimentar às paredes, não as
danificando. Pode ser usada como trepadeira ou
cobertura de solo.
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Trepadeiras

Tamanho
V2L 80-100
V5L 150-175

10-15m
Z4

III

Origem: Ásia

Tamanho
V2L 80-100
V5L 150-175

Parthenocissus tricuspidata – Vinhajaponesa
Planta caduca, de crescimento rápido, apresenta
folhas ovadas ou trilobadas, lustrosas de verde
profundo, com 20cm de largura, que exibem tons
brilhantes de bordô, laranja e vermelho no outono.
Floração discreta que dá lugar a bagas redondas,
carnudas preto-azuladas, visíveis após a queda da
folha.
Pode ser usada como trepadeira ou cobertura de solo,
apresentando o seu maior esplendor no cobrimento de
paredes ou muros, ao exibir as diferentes tonalidades
sazonais e os seus ramos escultóricos unidos às
construções

Parthenocissus tricuspidata ‘Purpurea’
– Vinha-japonesa ‘Purpurea’
Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento
e adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por
apresentar manchas roxas nas verdes, que se tornam
vermelhas no outono, antes de caírem.

10m
Z4

Origem: Ásia

4-8m
Z6

Tamanho

Petrea volubilis

V2L
V5L

Trepadeira muito florífera e ornamental, frequentemente
utilizada para cobrir pérgulas, treliças, grades ou
mutos. Apresenta crescimento vigoroso e caule
lenhoso, as folhas são simples, opostas, coriáceas e
de margens irregulares, que caem durante o inverno.
As flores surgem em cachos grandes, com mais de
30 cm de comprimento, de coloração azul-arroxeado,
mais comumente, sendo a branca a variedade mais
rara.

Tamanho

Philodendron melanochrysum

V1.3L 20-30

Apresenta folhas de cor verde médio com nervos mais
claros de cor branca, de grandes dimensões, que
podem atingir um metro de comprimento.

Tamanho

Philodendron scandens ‘Aureum’

V1.3L 20-30

Apresenta folhas de cor verde-pálido, em forma de
coração, com rebentos avermelhados. Muito utilizada
para cobrir muros. Não tolera ventos frios e geadas.

III-IX

Origem: América do Sul

2m
Origem: América do Sul

2m
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Origem: América Central

V1,3L 40-60
V3L 40-60
V12L 60-80

V-VIII

2-3m
Z9(-6,60ºC/-1,20ºC)

Z9(-6,60ºC/-1,20ºC)

Plumbago auriculata ‘Alba’

V1,3L 40-60
V3L 40-60
V12L 60-80

De caules longos e arqueados, semelhante à espécie
tipo no porte e adaptabilidade, pode ser utilizada
como trepadeira ou arbusto. Distinta pela coloração
das flores, que apresentam um tom brilhante de
branco puro durante uma longa temporada, entre a
primavera e o verão. Os ramos arqueados caem uns
sobre os outros, produzindo uma massa semelhante a
um arbusto, com porte decumbente, interessante para
transbordar das bordas de grandes vasos ou muros
de contenção.

Tamanho

Plumbago indica

V1,3L
V3L

Planta de folhagem persistente, porte de trepadeira
muito ramificada se encaminhada, com caules
delgados. Apresenta folhas ovais e racemos terminais
de flores rosadas. Muito utilizada para cobrir muros
como planta decumbente. tolera baixas temperaturas.

Tamanho

Polygonum aubertii

V2,5L 30-40
V3,5L 80-100

Trepadeira decídua, de entrelaçamento e rápido crescimento, ideal para cobrir áreas extensas rapidamente. Floresce em agosto e setembro, em panículas, pequenas flores brancas em forma de funil, tingidas de
rosa. Requer alguma manutenção, ao nível da poda,
devido ao seu crescimento alargado. Usualmente cultivada para cobrir cercas, caramanchões e/ou treliças.

Tamanho

Quamoclit lobata

V2L
V5L
V10L

Trepadeira entrelaçada, de rápido crescimento,
geralmente cultivada como anual, com cascatas de
flores, que apresentam uma mistura incomum de
vermelho, laranja, amarelo e creme. Apresenta grandes
folhas trilobadas, verde-vivo, e floresce livremente de
meados ao final do verão até a geada. Esta trepadeira
é adequada para cobrir cercas, caramanchões,
treliças, arcos e telas, entre outros suportes.

Origem: África do Sul

V-X
Origem: Ásia

4 a 6m

VII - IX

Origem: Ásia

1 a 4m
Z10

Tamanho

V-X

2m

Z5

Planta utilizada como trepadeira ou arbusto, de caules
longos e arqueados. Floresce livremente da primavera
ao verão, com uma profusão de flores em formato de
trompeta azul-celeste, em cachos curtos.
Pode ser colocada numa treliça como trepadeira ou
usado como cobertura de solo. Planta naturalmente
decumbente, interessante colocada sobre bordas
de grandes vasos, ou em cascata sobre muros de
contenção.

Origem: África do Sul

2-3m

Z9(-6,60ºC/-1,20ºC)

Plumbago auriculata (Plumbago
capensis)

Origem: México

VI-VIII

197

Trepadeiras

Tamanho

Trepadeiras
8 a 10m
Z11

Quisqualis indica

V3,5L 80-100
V12L 200-250

Trepadeira arborizada, escala por meio de ganchos
e tem a característica interessante de produzir flores
que mudam de cor. Apresenta folhas dispostas em
pares opostos ao longo do caule, de forma elíptica. As
flores são de cor branca, que se tornam rosa e depois
vermelhas ao longo do tempo, apresentam pétalas
duplas e nascem em racemos pendentes. Utilizada
para adornar pérgulas, treliças e caramanchões.

Tamanho

Solandra maxima – Cálice amarelo

V4L 150-175

De caule semi-lenhoso e com algumas raízes aéreas,
esta trepadeira apresenta uma folhagem brilhante
verde-escura e flores grandes, muito vistosas de
coloração amarelo ocre. Esta trepadeira é adequada
para cobrir cercas, caramanchões, treliças, arcos
e telas, entre outros suportes. Deve ser plantada ao
abrigo de ventos frios. Não tolera o frio e as geadas.

Tamanho

Solanum jasminoides – Jasmineiro
Bastardo

VI-IX

Origem: Ásia

9 a 12m
Z10

Tamanho

IV-VI

Origem: América do Sul

V1,6L 30-40
V2,5L 60-80

8m
Z10

VI-IX

Origem: América do Sul

12m
Z10
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Tamanho

Stephanotis floribunda

V12 (V0,6L) 30-40

Trepadeira semi-perne com cachos de flores brancas
em forma de estrela com perfume de jasmim,
adornadas com pequenos centros amarelos. As
flores são produzidas do verão ao início do outono.
De aparência delicada, a folhagem, de folhas verdeescuras brilhantes e pequenas permanece na planta
apenas em áreas de clima ameno. Esta trepadeira
pode cobrir rapidamente pequenas estruturas
ensolaradas e protegidas dos ventos frios.

Tamanho

Thunbergia grandiflora

V3L

Trepadeira perene, muitas vezes cultivada anualmente
devido à sua intolerância ao frio e às geadas.
Apresenta grandes folhas verdes brilhantes, em
forma de coração, com 20-10cm de comprimento, e
flores em tom lilás-azulado, em forma de trompeta,
adornadas com gargantas amarelas ou brancas,
aglomeradas em cachos alongados, nos ramos longos
e caídos, durante o verão. Valorizada pelo seu porte
de trepadeira de crescimento rápido, é muito utilizada
para esconder cercas, passar por caramanchões e
treliças.

VI-VII

Origem: Madagáscar

2a3m
Z10

De caule semi-lenhoso e com algumas raízes aéreas,
esta trepadeira apresenta uma folhagem verde-escura
brilhante e flores pequenas, brancas em forma de
estrela com o centro amarelo. Os frutos são tóxicos.
Esta trepadeira é adequada para cobrir cercas,
caramanchões, treliças, arcos e telas, entre outros
suportes. Deve ser plantada ao abrigo de ventos frios.
Não tolera o frio e as geadas.

Origem: Ásia

VII-X

Tamanho

Trachelospermum jasminoides ‘Yellow’

40-60
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300

Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento e
adaptabilidade, esta trepadeira distingue-se por apresentar as flores num tom amarelo vivo.

Tamanho

Wisteria floribunda – Glicína-do-japão
‘Alba’

V-VIII

Origem: Ásia

V3L 100-150
V5L 150-175
V10L 175-200
V15L 250-300
V25L 400-450

IV-VII

6 a 9m
Z5

Origem: Ásia

Tamanho
V2,5L 30-40
V3,5L 80-100

Idêntica à espécie tipo, esta trepadeira apresenta um
porte vigoroso, crescimento forte com troncos entrelaçados de grande interesse ornamental.
Distingue-se pela coloração das flores, que é de tom
lilás claro com manchas violeta-escuras.

Origem: Ásia

6 a 9m
Z5

Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’ –
Glicína-do-Japão ‘Macrobotrys’

IV-VII

6 a 9m
Z5

Famosa pela sua fragância e voluptuoso cenário
floral, Wisteria floribunda é uma vigorosa trepadeira
decídua, com massas de cachos pendulares de 30cm
de comprimento ou mais, com flores perfumadas, de
tom violeta. Floresce no final da primavera e início de
verão junto com as folhas, que são compostas por 15
folíolos em forma de lança e se tornam amarelo-ouro
no outono.
Pode ser cultivado junto a paredes e muros, mas
preferencialmente apoiada por estruturas como
caramanchões, pérgulas, treliças e cercas que sejam
capazes de suportar o seu peso.

Origem: Ásia

IV-VII

Tamanho

Wisteria sinensis – Glicína

V3L 100-150
V5L 150-175
V10L 175-200
V15L 250-300
V25L 400-450

Trepadeira caduca com hastes entrelaçadas, apreciada
pelo seu porte vigoroso, e fragância doce. Floresce em
cachos pendulares, de até 30cm de comprimento com
flores lilás-rosado perfumadas no final da primavera,
antes das folhas, que são compostas, verde-escuras,
pinadas, com 7 a 13 folíolos com cerca de 7cm
comprimento.
Pode ser cultivado junto a paredes e muros, mas
preferencialmente apoiada por estruturas como
caramanchões, pérgulas, treliças e cercas que sejam
capazes de suportar o seu peso.
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Trepadeira ou arbusto vigoroso, perene, de tamanho
médio. Esta planta apresenta folhas ovais, verde-escuras e brilhantes com até 8cm de comprimento, em
hastes rijas e entrelaçadas. Emergem purpura-bronze, e muitas vezes ficam vermelho-acastanhado no
tempo frio. No final da primavera e esporadicamente
durante o verão, produz abundantes cachos de flores
brancos em forma de estrela, altamente perfumadas.
A seguir à floração aparecem vagens largas, arredondadas e curvadas, que podem chegar aos 25cm de
comprimento. Esta trepadeira é comumente usada
para cobrir cercas de privacidade, adornar pérgulas,
caramanchões e treliças.

Origem: Ásia

3 a 6m
Z8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Trachelospermum jasminoides

40-60
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300

V-VIII

3-6m
Z8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

Trepadeiras
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Roseiras

Flor grande, Híbrido de chá
Caracterizadas pelos seus longos caules de uma única flor podendo, porém, apresentar pequenos cachos. Os caules têm
espinhos e as suas folhas são de um verde médio a escuro, de tamanho médio a grande. As flores são grandes, entre 8 e
14 cm de diâmetro, dobradas e perfumadas. São adequadas para o corte de flores.

Black Baccara

Bolshoi*

Botero*

Caprice de Meilland*

Charles de Gaulle*

Eddy Mitchell

Edith Piaf*

Jubile Papa Meilland*

Julio Iglesias*

Line Renaud*

Lolita Lempicka*

Louis de Funes*

Mademoiselle Meilland*

Michelangelo*

Monica Bellucci*

Nicolas Hulot*

Papa Meilland*

Pau Casals*

Pierre Arditi*

Princesse Charlène
Monaco*
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Roseiras

Princesse de Monaco*

Pullman Orient Express*

Terracotta*

Clássicas de flor grande, Híbrido de chá

Betina*

Chrysler Imperial*

Mme. A. Meilland

Queen Elizabeth

Landora

Mister Lincoln*

Românticas
Estas roseiras podem ser de flor grande ou floribundas, tendo como principal característica o formato das flores, do tipo
inglês, com um número de pétalas que varia entre 60 e 110.

Alain Souchon*

Andre le Notre*

Rene Goscinny*

Trepadeiras
Caraterizadas pelos seus caules longos rastejantes ou arqueados, espinhosos e espessos. A folhagem é densa, brilhante
e de um verde médio a escuro. As suas flores são perfumadas, com uma grande variedade de formas, podendo crescer
solitárias ou em grupos.
Algumas florescem apenas no verão, em ramos do ano anterior, outras são remontantes e também florescem em ramos do
ano em curso. Possuem ramos fáceis de conduzir, ideais para serem tutoradas em paredes, vedações, pérgolas, arcos e
pilares.

*Roseira perfumada
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Roseiras
Allegro 2010*

Andre le Notre*

Bolshoi*

Botero*

Domaine de Courson*

Happiness*

Ines Sastre*

La Sevillana

Lolita Lempicka*

Mon Jardin et Ma Maison*

Palais Royal*

Papa Meilland*

Polka*

Sorbet Fruité*

Trepadeiras – Classic

Chrysler Imperial*
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Landora

Queen Elizabeth

*Roseira perfumada

Roseiras

Trepadeiras – Velho

Banksiae Alba Plena

Banksiae Lutea

Iceberg

Miniatura
Caraterizadas pela sua floração contínua, atingem cerca de 30-15 cm de altura e quase não têm espinhos, sendo muitas
delas remontantes. As flores, a folhagem e a própria planta apresentam-se em tamanho pequeno. O comprimento dos
caules é mais curto do que nos híbridos de chá. São utilizadas para a formação de maciços e bordadura. Não são muito
perfumadas.

Alejandra Conde

Belle Symphonie

Gold Symphonie

Orange Symphonie

Snow Meillandina

Tilt Symphonie

Mandarine Symphonie

Mini Pé
Roseiras enxertadas a 70 - 40 cm.

Belle Symphonie

Tilt Symphonie

Gold Symphonie

Mandarine Symphonie

Snow Meillandina
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Roseiras

Pé Alto
Roseiras enxertadas, em pé alto ou em haste, a 100 cm. São normalmente híbridas de chá, floribundas ou arbustivas
podadas para terem forma de árvore, com uma haste longa e desprovida de ramos, e uma cabeça em bola.

Botero*

Caprice de Meilland*

Julio Iglesias*

Leornado da Vinci

Louis de Funes*

Michelangelo*

Monica Bellucci*

Pau Casals*

Princesse de Monaco*
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Plantas de Época
Trepadeiras
0.50m
Z5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

Ageratum houstonianum (Agerato)

V10 cm

Planta herbácea, ereta, ramificada, de florescimento
vistoso, apresenta porte pequeno. A folhagem é densa,
com folhas ovaladas a cordiformes, opostas e de cor
verde-brilhante. As inflorescências são compostas por
numerosas flores felpudas, em diferentes tons de azul
e lilás, podendo também ser brancas, de acordo com
a variedade.

X-XI

Origem: América Central, América do Norte, México

Tamanho
V10 cm

Amaranthus caudatus (Amaranto-degrão)
Planta de raiz curta e de caule bastante robusto,
avermelhado, pouco ramificado, glabro ou finamente
guarnecido com pêlos longos. As folhas são grandes,
flexíveis, ovais, lanceoladas que vão do verde claro à
púrpura e dispostas em espiral. As flores variam da
cor vermelho-violeta a verde. O fruto é uma cápsula
globosa ovóide.

1,50 m
Z5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: América do Sul

0.50m
Z7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Anemone coronaria (Anémona)

V10 cm

Herbácea perene com folhas de cor verde médio. As
flores são solitárias e vistosas, brotam na primavera e
apresentam 3 a 5 cm de diâmetro, geralmente com 5
pétalas que vão desde azuis, vermelhos, brancos ou
rosa.

Tamanho

Begonia elatior (Begónia)

V10 cm

De raízes fibrosas, apresenta caules carnudos,
compactos, espessos, com montículos de raízes
fibrosas. As folhas cerosas verde-escuras a bronze
e as flores são simples ou dobradas nos tons de
vermelho, rosa, amarelo, laranja e branco.

II - IV

X-I

Origem: América Central, América do Sul

0.50 m

208

Tamanho

Origem: Mediterrâneo

0.50m
Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

X-XI

VI - X

Origem: América do Sul

Tamanho

Begonia semperflorens (Begónia-cerosa)

V10 cm

De raízes fibrosas, apresenta caules carnudos,
compactos, espessos, com montículos de raízes
fibrosas. As folhas cerosas verde-escuras a bronze
aparecem em cachos soltos. As flores simples ou
duplas em tons de branco, rosa ou vermelho mais
suas versões bicolores.

V10 cm

Begonia semperflorens ‘Cultorum’
(Begónia anã)
De raízes fibrosas, apresenta caules carnudos.
Apresenta folhas alternadas, com cerca de 5 cm
de diâmetro, sedosas e brilhantes. As flores são
pequenas e aparecem densamente agrupadas em
hastes emergentes das axilas das folhas e podem
apresentar coloração vermelha, rosa e branca.

0.30 m
Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: América do Sul

0.5 m
Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tamanho

Begonia x hybrida ‘Glorie de Lorraine’

V10 cm

De raízes fibrosas, apresenta caules carnudos,
compactos, espessos, com montículos de raízes
fibrosas. As folhas são pequenas e de um verde puro.
As flores têm quatro pétalas e são rosadas.

Tamanho

Begonia x tuberhybrida

V10 cm

Planta tuberosa, ereta ou pendente. Apresenta
raízes tuberosas e caules carnudos de cor verdeavermelhada. As folhas são alternadas, espessas,
verdes metálicas, em forma de coração, com uma
borda ligeiramente lobada ou serrilhada e ápice
agudo. As flores podem ser duplas, vistosas e podem
ser de cor amarela, cor-de-rosa, branco ou cor-delaranja salmão.

Tamanho

Brassica oleracea ‘Acephala’
(Couve repolho ‘Acephala’, Repolho
ornamental)

X-I

Origem: França

0.60 m
Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

III - X

V - IX

Origem: América do Sul

V10 cm

0.40 m

Apresenta caule curto e as folhas são dispostas em roseta. Exibe colorações muito diferentes nas folhas. As
folhas são grandes e arredondadas, cerosas, franjadas e com suas margens crespas, sendo que as mais
externas são de cor verde azulada e as do centro poderão ser brancas, rosas ou roxas. No centro da planta poderá aparecer com uma coloração que deve ser
mais clara do que o restante da planta. As flores são
pequenas, terminais e eretas e apresentam uma coloração amarela. O fruto é do tipo síliqua. Esta planta é
resistente a geadas e tolerante a baixas temperaturas.

II - IV

Origem: Mediterrâneo

Tamanho
V10 cm

Celosia cristata ‘Plumosa’ (Crista
Plumosa, Crista de Galo)
Caule ereto, suculento e não ramificado. Apresenta
folhas elípticas lanceoladas, verdes ou avermelhadas.
As inflorescências são felpudas em forma de espiga,
de cores vívidas, podendo ser vermelhas, laranjas,
amarelas, brancas, ou de vários tons entre o rosa e
o violeta.

0.60 m
Z10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Origem: Ásia

IV-VII
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Tamanho

Plantas de Época
Trepadeiras

Tamanho
V10 cm

Cosmos atrosanguineus (Margarida de
chocolate)
Planta herbácea tuberosa de crescimento ereto, com
caules de cor avermelhada. A folhagem é alongada
e ligeiramente lobulada, com uma tonalidade
acinzentada a verde escura. As flores são pequenas,
solitárias, aveludadas e vermelho-acastanhadas, de
uma agradável fragrância achocolate.

1m
Z7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

VI - IX

Origem: México

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Cosmos bipinnatus (Cosmos)

V10 cm

Herbácea anual de caule ereto e ramificado, com
folhas opostas, pinadas, finamente divididas em
segmentos lineares e filiformes, que dão um aspeto
plumoso à folhagem. A inflorescência pode ser
simples ou dobrada, com numerosas flores diminutas
formando o disco central amarelo e pétalas periféricas
com extremidades denteadas. As pétalas podem ser
róseas, brancas, vermelhas ou roxas, em cores lisas
ou em degradeés.

Tamanho

Cyclamen persicum (Ciclame)

V10 cm

Planta perene que possui um grande tubérculo e uma
parte superior central que emite folhas circulares
em forma de coração, recortadas com salpicos
prateados. As flores dobram-se sobre si mesmas,
são hermafroditas e levemente perfumadas. As cores
podem variar entre o branco, rosa, lilás, vermelho e
salmão.

Tamanho

Cyclamen persicum ‘Mini’ (Ciclame
anão)

VI - XI

Origem: México

0.40m
Z9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Tamanho

XII - III

Origem: Mediterrâneo

V10 cm

Com as mesmas caraterísticas da espécie tipo, mas
com diferenças na altura e tamanho das flores.

0.20m
Z9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Mediterrâneo

0.60 cm
Z3 (-40,00ºC/-34,50ºC)
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XII - III

IV-IX

Origem: Europa e Ásia

Tamanho

Dianthus barbatus (Cravo do Poeta)

V10 cm

Herbácea perene. Apresenta folhas verdes médias
em forma de lança, opostas e simples. As flores
são pequenas e mantidas em densos aglomerados
terminais de topo achatado, em tons vivos de
vermelho, rosa, branco e bicolor.

Z6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Apresenta caules delgados e ramificados, folhas
lanceoladas e afiladas de coloração verde clara. As
flores são solitárias, simples de coloração branca, rosa
ou vermelha, com tonalidades e mesclas destas cores.
Apresenta pétalas largas com bordos serrilhados.

Tamanho

Dimorphotheca pluvialis

V10 cm

Apresenta folhas verdes estreitas, obovadas a
lanceoladas e dentadas. As flores são idênticas às
margaridas com raios brancos arroxeados.

Tamanho

Euphorbia lathyris (Morganheira,
Tártago)

IV - X

Origem: Ásia

0.5 m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Dianthus chinensis (Cravina)

V10 cm

VI-X

Origem: África do Sul

V10 cm

Apresenta caule azul esverdeado. As folhas são
dispostas em pares opostos no topo da planta e
são lanceoladas, com 5 a 12 cm de comprimento,
azul-esverdeado com uma textura cerosa e nervuras
branco-esverdeadas claras. As flores são verdes a
verde-amareladas e sem pétalas.

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Origem: Ásia

0.50 m
Z8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

Gerbera jamesonii (Gerbera)

V10 cm

Folhas que ocorrem em rosetas basais, pecioladas,
oblongas-espatuladas e profundamente lobadas. Inflorescência solitárias, suportadas por haste longa
e firme e reunidas em capítulos grandes, simples ou
dobrados, muito duráveis que apresentam uma ampla
gama de cores, como branco, amarelo, laranja, rosa
ou vermelho. A Gerbera apresenta um comportamento
muito característico, o heliotropismo, isto é, segue o
sol.

Tamanho

Impatiens balsamina (Maravilhas)

V10 cm

Possui caules são suculentos, eretos, flexíveis e de cor
verde. As folhas são de cor verde médio, lanceoladas,
dentadas, ovais a elípticas oblongas. As flores são
circulares, espalmadas, axilares, simples ou dobradas
e produzem uma variedade enorme de cores. Os
frutos são cápsulas deiscentes.

III-XI

Origem: África do Sul e Ásia

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

IV - X

Origem: China

III - VI

211

Plantas de Época

0.50m

Tamanho

Plantas de Época
Trepadeiras
1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Caule suculento. Folhas ovadas a elípticas, de
margens serrilhadas e de disposição alternada de
cor verde claro a verde escuro, às vezes com um
tom vermelho-bronze. As flores são vistosas, com
esporas delgadas e de cinco pétalas, providas de um
esporão muito delgado, e exibem vários tons de rosa,
vermelho, lilás, roxo, laranja, branco.

Tamanho

Cosmos bipinnatus (Cosmos)

V10 cm

Herbácea anual de caule ereto e ramificado, com
folhas opostas, pinadas, finamente divididas em
segmentos lineares e filiformes, que dão um aspeto
plumoso à folhagem. A inflorescência pode ser
simples ou dobrada, com numerosas flores diminutas
formando o disco central amarelo e pétalas periféricas
com extremidades denteadas. As pétalas podem ser
róseas, brancas, vermelhas ou roxas, em cores lisas
ou em degradeés.

Tamanho

Cyclamen persicum (Ciclame)

V10 cm

Planta perene que possui um grande tubérculo e uma
parte superior central que emite folhas circulares
em forma de coração, recortadas com salpicos
prateados. As flores dobram-se sobre si mesmas,
são hermafroditas e levemente perfumadas. As cores
podem variar entre o branco, rosa, lilás, vermelho e
salmão.

Tamanho

Cyclamen persicum ‘Mini’ (Ciclame
anão)

Origem: África

VI - XI

Origem: México

0.40m
Z9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Impatiens walleriana (Alegrias do Lar)

V10 cm

VI - IX

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Tamanho

XII - III

Origem: Mediterrâneo

V10 cm

Com as mesmas caraterísticas da espécie tipo, mas
com diferenças na altura e tamanho das flores.

0.20m
Z9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Mediterrâneo

0.60 cm
Z3 (-40,00ºC/-34,50ºC)
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XII - III

IV-IX

Origem: Europa e Ásia

Tamanho

Dianthus barbatus (Cravo do Poeta)

V10 cm

Herbácea perene. Apresenta folhas verdes médias
em forma de lança, opostas e simples. As flores
são pequenas e mantidas em densos aglomerados
terminais de topo achatado, em tons vivos de
vermelho, rosa, branco e bicolor.

Z6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Apresenta caules delgados e ramificados, folhas
lanceoladas e afiladas de coloração verde clara. As
flores são solitárias, simples de coloração branca, rosa
ou vermelha, com tonalidades e mesclas destas cores.
Apresenta pétalas largas com bordos serrilhados.

Tamanho

Dimorphotheca pluvialis

V10 cm

Apresenta folhas verdes estreitas, obovadas a
lanceoladas e dentadas. As flores são idênticas às
margaridas com raios brancos arroxeados.

Tamanho

Euphorbia lathyris (Morganheira,
Tártago)

IV - X

Origem: Ásia

0.5 m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Dianthus chinensis (Cravina)

V10 cm

VI-X

Origem: África do Sul

V10 cm

Apresenta caule azul esverdeado. As folhas são
dispostas em pares opostos no topo da planta e
são lanceoladas, com 5 a 12 cm de comprimento,
azul-esverdeado com uma textura cerosa e nervuras
branco-esverdeadas claras. As flores são verdes a
verde-amareladas e sem pétalas.

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Origem: Ásia

0.50 m
Z8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Tamanho

Gerbera jamesonii (Gerbera)

V10 cm

Folhas que ocorrem em rosetas basais, pecioladas,
oblongas-espatuladas e profundamente lobadas. Inflorescência solitárias, suportadas por haste longa
e firme e reunidas em capítulos grandes, simples ou
dobrados, muito duráveis que apresentam uma ampla
gama de cores, como branco, amarelo, laranja, rosa
ou vermelho. A Gerbera apresenta um comportamento
muito característico, o heliotropismo, isto é, segue o
sol.

Tamanho

Impatiens balsamina (Maravilhas)

V10 cm

Possui caules são suculentos, eretos, flexíveis e de cor
verde. As folhas são de cor verde médio, lanceoladas,
dentadas, ovais a elípticas oblongas. As flores são
circulares, espalmadas, axilares, simples ou dobradas
e produzem uma variedade enorme de cores. Os
frutos são cápsulas deiscentes.

III-XI

Origem: África do Sul e Ásia

1m
Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

IV - X

Origem: China

III - VI
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0.50m

Tamanho

Plantas de Época
Trepadeiras
1m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Petunia grandiflora (Petúnia)

V10 cm

Com as mesmas caraterísticas da espécie tipo, com
a diferença de as flores serem grandes (10 cm de
diâmetro).

Tamanho

Petunia miliflora (Petúnia)

V10 cm

Com as mesmas caraterísticas da espécie tipo, com
a diferença de as flores serem pequenas (3 cm de
diâmetro).

Tamanho

Petunia multiflora

V10 cm

Com as mesmas caraterísticas da espécie tipo, com
a diferença de as flores serem pequenas (5 cm de
diâmetro).

Tamanho

Petunia x hybrida (Petúnia comum)

V10 cm

Apresenta folhagem delicada e macia, com folhas
ovaladas, pequenas e levemente viscosas. As flores
apresentam um formato triangular no centro e
arredondado nas pontas, vistosas e abundantes que
se apresentam nas cores, branca, vermelha, rosa,
violeta e roxas e diversas tonalidades e combinações
de cores.

IV - IX

IV - IX

IV - IX

Origem: América do Sul

0.30 m
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Tamanho

VI - IX

Origem: América do Sul

0.30 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Caule suculento. Folhas ovadas a elípticas, de
margens serrilhadas e de disposição alternada de
cor verde claro a verde escuro, às vezes com um
tom vermelho-bronze. As flores são vistosas, com
esporas delgadas e de cinco pétalas, providas de um
esporão muito delgado, e exibem vários tons de rosa,
vermelho, lilás, roxo, laranja, branco

Origem: América do Sul

0.30 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Impatiens walleriana (Alegrias do Lar)

V10 cm

Origem: África

0.30 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Tamanho

IV - IX

Origem: América do Sul

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

As folhas são felpudas e grossas, com forma de roseta.
As flores crescem em cachos e têm sempre cinco
pétalas e são altamente perfumadas e podem ser de
cores muito diferentes: azul, amarelo, vermelho, rosa,
branco. Na maioria das vezes, o centro é amarelo.

Tamanho

Primula japonica (Prímula)

V10 cm

Ramifica-se através de pecíolos e apresentam folhas
simples, arredondadas e serrilhadas que crescem a
partir da base da planta de cor verde escura. As flores
podem apresentar-se nas cores de salmão, rosa,
vermelho, roxo, laranja e branco.

Tamanho

Primula obconica (Prímula)

V10 cm

Planta que não possui caule. Apresenta folhas simples, dentadas, arredondadas e cordiformes. As folhas distribuem-se de forma a criar uma roseta, graças
aos longos pecíolos e a parte superior com tricomas
urticantes. As flores surgem apoiadas em uma longa
haste que fica acima das folhas. São simples ou dobradas, florescendo em grande quantidade, as cores
variam entre o salmão, branco, vermelho, rosas ou
roxos.

Tamanho

Salvia splendens (Alegria do Jardim)

V10 cm

Apresenta folhas verde-escuras dentadas, alongadas
e denticuladas, que formam uma roseta densa na parte
inferior da planta e particularmente das inflorescências
fortemente compactadas e nos tons encarnados, com
aproximadamente 5 cm de comprimento.

XII- IV

IV-VII

II - IV

Origem: Ásia

0.40 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Primula acaulis (Prímula)

V10 cm

Origem: Japão

0.20 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

VI - IX

Origem: Ásia

0.60 m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Herbácea anual de caule ereto e muito ramificada.
Apresenta folhas verdes escuras, peludas e pegajosas.
As flores são perfumadas e vistosas, rosa-vermelhas,
rosa ou brancas brilhantes em cachos apertados nas
extremidades dos caules e apresentam-se em forma
de trombeta.

Origem: Estados Unidos

0.30 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Phlox drummondii

V10 cm

IV - X

Origem: América do Sul
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Tamanho

Plantas de Época
Trepadeiras
0.50m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Senecio cruentus (Cineraria)

V10 cm

Herbácea perene, ereta, de caule curto e ramificado.
Com folhas alternas, orbiculares, ondulado-dentadas,
pubescentes na página superior e tomentosas na face
inferior. Com inflorescência ereta, muito ramificada,
compacta, globosa, constituída de capítulos de várias
cores e bicolores e perfumadas.

Tamanho

Silene armeria (Alfinetes)

V10 cm

Apresenta hastes verticais revestidas com folhas
verdes acinzentadas ovais a lanceoladas com caules
pegajosos. As folhas erguem-se dos caules rígidos
e apresentam pequenos tons de verde cinza a
prateado. cachos arredondados apresentam flores de
cor magenta. Cada flor tem 5 pétalas com entalhes
superficiais.

III - VI

Origem: Ilhas Canárias

0.60 m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Tamanho

III - VIII

Origem: Europa central

Tamanho
V10 cm

0.60m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Tamanho

Tagetes erecta (Cravo túnico)

V10 cm

Apresenta
folhas
são
opostas,
compostas,
subdivididas em segmentos lanceolados ou dentados
e ciliados de cor verde escura. As flores são
inflorescências amarelas ou alaranjadas, com cabeças
formadas por numerosas flores pequenas com pétalas
alongadas ou arredondadas e apresentam um cheiro
forte muito característico.

Tamanho

Tagetes patula (Cravo de tunes)

V10 cm

Resistente, com folhagem densa verde escura e
de forte odor, produzem flores simples u dobradas
apresentam-se com coloração que varia do amarelo,
laranjas e vermelhos alaranjados. Multiplica-se por
sementes em qualquer época do ano. Muitas vezes
de forma espontânea. Crescem muito facilmente em
qualquer tipo de solo. Tolera bem o frio.

VII - XI

Origem: México

0.50 m
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VII-VIII

Origem: Sudeste Asiático (Java e Malásia)

0.50 m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Herbácea anual muito apreciada pela coloração das
suas folhas. As folhas são grandes, macias e podem
apresentar diversas cores e combinações entre o
amarelo, vermelho, rosa, roxo, verde e castanho.
As flores são azuladas e surgem em inflorescências
do tipo espiga, acima da folhagem. Planta de baixa
manutenção, não exigindo podas e tolerando um
pouco a estiagem.

Origem: México

VII - X

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

De hastes largamente ramificadas são adornadas com
folhas macias e plumas. As flores aparecem no topo
das hastes e são liguladas, amarelo-laranja brilhante e
acobreadas abaixo e são idênticas às margaridas. As
cabeças das flores são solitárias com um caule longo.
Os frutos são cônicos, nervurados e ligeiramente
curvos.

Tamanho

Verbena x hybrida (Camaradinha)

V10 cm

Herbácea perene de caules flexíveis, quadrangulares
verdes arroxeados, folhas de inserção alterna, ovais
ponte-agudas e serrilhadas levemente pilosas,
de ramagem delicada. As flores são pequenas,
tubulares reunidas em inflorescências na ponta dos
ramos numerosos e podem ser de diversas cores e
combinações entre vermelhas, brancas, róseas ou
roxas.

Tamanho

Viola tricolor (Amores-perfeitos)

V10 cm

Herbácea perene não muito compacta. Possui caules verdes ramificados e flexíveis, onde se inserem,
opostamente, as folhas pecioladas lisas e cerosas de
margens dentadas. Na base das hastes, as folhas têm
forma oval, tornando-se mais alongadas no ápice das
hastes. As flores são pequenas, compostas por cinco pétalas e cinco sépalas, com a particularidade de
evidenciar riscas perfeitamente desenhadas e simétricas. São suportadas por um longo pedúnculo que se
insere na planta ao nível das axilas foliares. As pétalas
podem ser todas da mesma cor ou de cores diferentes, ou ainda de cores combinadas. A viola tricolor é
a variedade mais rústica e resistente às adversidades
climáticas

Tamanho

Viola x wittrockiana (Amores-perfeitos)

V10 cm

Herbácea perene de ramagem compacta com 10 a
20 cm de altura, de folhas verde-escuro brilhante, e
carnudas de margens dentadas. As flores são grandes
e achatadas, formadas por cinco pétalas aveludadas e
arredondadas, quatro superiores, dispostas par a par
e uma inferior, suportadas por um pedúnculo carnudo
e ligeiramente comprido que se insere na planta ao
nível das axilas foliares. As cores e combinações são
muitas e variam entre o amarelo, azul, roxo, branco,
rosa e bordô.

VI-VIII

III-IV

II-VI

Origem: Europa e Ásia

0.20m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Ursinia anthemoides

V10 cm

Origem: América do Sul

0.20 m
Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Tamanho

VI-VIII

Origem: África do Sul

0.30m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Herbácea anual de caules carnudos e prostrados. As
folhas são peltadas, de margens lisas, com cerca de 8
a 15 cm de diâmetro, verde escuro, suportadas por um
longo pecíolo de 4 a 6 cm, que se insere ao centro da
folha. As flores inserem-se no caule ao nível da axila
foliar. A flor tem entre 4 a 6 cm de diâmetro, composta
por 5 pétalas, e variam a cor entre o amarelo, laranja e
vermelho. Nesta planta, à exceção da raiz e do caule,
todo o resto é comestível, podendo usar-se as flores,
as folhas e as sementes.

Origem: América do Sul

0.50m
Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tropaeolum majus (Capuchinhas)

V10 cm

III-VI

Origem: Europa e Ásia
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2m

Tamanho

Plantas de Época
Trepadeiras
1m
Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)
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X-XI

Origem: América do Norte

Tamanho

Zinnia elegans (Zinia)

V10 cm

Planta anual de verão, de folhagem vistosa verde
claro. Apresenta flores pequenas, agrupadas em
capítulos solitários, grandes, que podem ser simples,
semidobrados ou dobrados; de cores vivas, como o
rosa, amarelo, vermelho, branco, roxo, laranja, creme,
entre outras, além de listrados ou bicolores.

Aquáticas
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Tamanho

Butomus umbellatus

V0,4L/V9cm
V2L

Planta herbácea vivaz, com folhas verdes, tipo grama,
eretas e torcidas.
Hastes rígidas com umbelas de flores perfumadas, de
cor rosa, despontam no final do verão.
Desenvolve-se melhor nas margens de lagos ou em
água com até 25cm de profundidade.

Tamanho

Caltha palustris

V0,4L/V9cm
V2L

Planta herbácea vivaz rizomatosa, com folhas basais,
arredondadas e verde-brilhantes.
Produz impressionantes flores amarelas, em caules
ocos e ramificados. Estas dão lugar a vagens de
sementes que se abrem, quando maduras, para
dispersar as sementes.
Requer humidade constante.

Tamanho

Carex riparia

V0,4L/V9cm
V2L

Espécie vivaz rizomatosa, que se espalha
vigorosamente.
Possui folhas lineares verde-glaucas e caules altos
que sustentam espigas de flores, eretas e robustas, de
cor castanho-escuro, no início do verão.

Tamanho

Cyperus alternifolius

V0,4L/V9cm
V2L

Planta de crescimento rápido, com hastes eretas e
rijas e folhas verdes, que partem do centro de uma
haste formando uma roseta (em forma de sombrinha
chinesa). Requer que as folhas velhas sejam retiradas
para manter uma melhor aparência.
A inflorescência fica no centro da roseta de folhas
e produz flores abundantes e pequenas, verdeamareladas.
Desenvolvem-se muito bem mesmo em lagos de
alvenaria.

Tamanho

Cyperus longus

V0,4L/V9cm
V2L

Espécie rizomatosa de folhas arqueadas e verdes
que contrastam com umbelas de espiguetas de flores
acastanhadas. Espécie docemente fragrante. A sua
folhagem e flores estilizadas dão-lhe um aspeto algo
exótico.
Contribui para a purificação e oxigenação das águas e
para o controle da erosão em zonas ribeirinhas.

1-1.5m
Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC) Origem: Europa e América do Norte

0.10-0.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: América do Norte

1-1.5m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0.50-1.50m
Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Origem: Madagáscar

0,3-1 m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Origem: Sul de Inglaterra e Oeste de França

Equisetum fluviatile

V0,4L/V9cm

Planta herbácea, com hastes verde-escuras e
eretas, com cerca de 10 a 30 cordões finos em
cada articulação. O caule apresenta um conjunto de
pequenas folhas de escamas com ponta preta.

Tamanho

Hydrocotyle vulgaris

V0,4L/V9cm
V2L

Os caules são prostrados e emitem raízes a partir dos
nós inferiores.
Espécie de adoráveis folhas peltadas, crenadas,
brilhantes, quase circulares, com bordas levemente
onduladas. Tem um hábito rastejante, sendo uma
excelente opção para cobrir orlas de lagos ou plantar
por baixo de espécies mais altas.

Tamanho

Hydrocharis morsus-ranae

RN

Planta perene, aquática flutuante, com folhas
arredondadas-reniformes, com cerca de 3cm de
diâmetro. Crescem em rosetas na superfície da
água, com as raízes penduradas na coluna de água
(normalmente não tocando o fundo).
As flores são brancas (3-2cm de diâmetro) de três
pétalas, com uma mancha amarela em cada pétala.
Prefere um local com água profunda e alcalina, para
proteger os botões do inverno.

Tamanho

Iris kaempferi

V0,4L/V9cm

Planta herbácea vivaz, que forma um denso grupo de
folhas eretas.
As flores, aparecem a meio do verão, e de cor violeta,
com nuances amarelas nas dobras. Prefere um local
húmido, profundo e ácido. Prospera nas margens de
lagos.

0.80-1.2m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0.10m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Reino Unido

0.10m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Áustria e Azerbaijão

0.50-1m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Japão, China, Coreia e Rússia

Tamanho

Iris pseudacorus

V0,4L/V9cm
V2L

Herbácea, rizomatosa, entouceirada, conhecida
por ser umas das raras espécies de Iris com flores
amarelas. Apresenta folhas glabras, longas e planas,
como espadas, de coloração verde-acinzentada.
Estas folhas partem do rizoma, de medula rosada, e
deixam marcas semelhantes a escamas.
As inflorescências surgem no verão, com cerca de
três a quatro flores, sustentadas em longas hastes
cilíndricas. As flores são típicas do gênero Iris, com
três sépalas caídas e três pétalas eretas. Cada pétala
e sépala são de coloração amarelo-ouro, com veias
acastanhadas ou violáceas.

1-1.5m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa, Oeste da Ásia, Noroeste de África
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Tamanho

Lysimachia nummularia

V0,4L/V9cm

Planta herbácea, com caules lisos e rastejantes. Folhas ovadas e coriáceas, em pares ao longo das hastes.
Flores solitárias (de 2-3cm), nas axilas das folhas, de
cinco pétalas amarelas com pequenas manchas vermelhas e escuras.

Tamanho

Lythrum salicaria

V0,4L/V9cm
V2L

Espécie perene cujos caules herbáceos, de cor avermelhada, são eretos e ocos, mas bastante ramificados
na parte superior. Folhas verdes, lineares ou lanceoladas e ápice agudo, dispõem-se em pares ou em grupos de 3 ou 4.
As flores, de cor rosa, agrupam-se em densas espigas compridas terminais, durante um longo período
do verão.

0.10-0.40m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Europa

1-1.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa, Ásia e Norte de África

Tamanho

Myosotis palustris (M. scorpioides)

V0,4L/V9cm
V2L

Herbácea rizomatosa, com folhas verdes, de oblongas
a lineares, e pubescentes de ambos os lados.
Produz pequenas flores (12-8mm) de cor rosa em
botão, tornando-se azul quando totalmente aberta,
com centro amarelo rodeado de uma linha creme.

Tamanho

Nuphar lutea

V0,5L/V11cm

Planta cujas folhas e flores emergem em caules
separados de grossos rizomas subterrâneos.
Folhas verdes, planas, coriáceas, ovais/cordiformes,
ficam eretas acima da água ou flutuam na superfície
da água.
Flores perfumadas, amarelo-esverdeadas e globosas,
são carregadas em caules que se elevam acima da
água, no início do verão. Cada flor abre parcialmente
pela manhã e fecha à noite, durando cerca de 5-4 dias.
Prefere um local com água doce, estagnada, a uma
profundidade de 2 a 5m.

Tamanho

Nymphaea alba

V0,5L/V11cm
V2L

Planta aquática com o caule subterrâneo. A sua raíz,
carnuda e negra, cresce a uns 4-2m de profundidade,
enviando numerosos ramos para a superfície. Os
pecíolos são largos, semicirculares e com bolhas de
ar no seu interior, para que possa flutuar na água. As
folhas (30-10cm largura) verde-escuras, são carnudas,
cerosas e flutuantes.
As flores (12-5cm), em forma de estrela, são brancas
com estames amarelos, flutuantes e hermafroditas.
Prefere um local com água estagnada ou de corrente
fraca.

0.10-0.50m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: Europa

0.15-0.60m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Ásia, Europa

0.10m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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Origem: África, Ásia, Europa

Nymphaea lotus

V0,5L/V11cm

Planta de folhas arredondadas, denteadas, que variam
entre o verde e o vermelho. Esta lança inúmeras folhas,
algumas para a superfície. Os botões florais sobem
acima do nível da água, e só então florescem. A flor é
branca, por vezes, tingida de rosa.

Tamanho

Nymphaea moorei

V0,5L/V11cm

Nenúfar resistente, com folhas verde-escuras
maculadas de castanho. Flores amarelas de estames
dourados, com sépalas amplas que ficam levemente
rosadas.

Tamanho

Nymphaea odorata

RN

Planta lindíssima com folhas arredondadas, cortadas
estreitamente quase até ao centro. São verdebrilhantes na página superior e avermelhadas na
inferior.
A flor é branca e perfumada, em forma de estrela (com
mais de 25 pétalas pontiagudas e estames amarelodourados).

Tamanho

Nymphaea ‘Pygmaea Helvola’

V0,5L/V11cm

Nenúfar em miniatura, com folhas flutuantes, de cor
púrpura escura, até 12cm de comprimento. Flores em
forma de concha, perfumadas, de cor amarela e uma
massa central de estames alaranjados.

Tamanho

Pistia stratiotes

RN

Herbácea, aquática flutuante, de raízes espessas,
extremamente ramificadas e pendentes. Folhas
grossas (que formam uma roseta), verde-claras, com
as veias paralelas, sulcadas, margens onduladas e
cobertas de pelos curtos que formam bolhas de ar,
aumentando a flutuabilidade da planta.
Adequada a aquários, fontes, lagos.

0.50m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: África

0.50m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

0.10m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0.10m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

0.15-0.20m
Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Tamanho

Pontederia cordata ‘Rosea’

V0,4L/V9cm
V2L

Planta perene aquática marginal, que forma um grupo
de folhas eretas, lanceoladas, cordiformes, de cor verde, com cerca de 18cm de comprimento.
Flores em forma de espiga de cor rosa, no final do
verão. Prefere locais com água rasa.

Tamanho

Schizostylis coccinea (Hesperantha
coccinea)

1-1.50m
Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V0,4L/V9cm
V2L

Planta semi-persistente e vigorosa, com folhas verde-claras, lanceoladas e caules eretos. Produz flores
vermelho-escarlate (de 6 pétalas), no final do verão.
Prefere locais com solos moderadamente férteis, húmidos, mas bem drenados.

0.30-0.60m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Origem: África do Sul e Zimbabué

Tamanho

Typha angustifolia

V0,4L/V9cm
V2L

Planta herbácea vivaz, com rizomas rastejantes
subaquáticos. Os caules são simples, aéreos, direitos,
elevados.
As folhas são lineares, planas (2-1cm) e arqueadas,
pouco mais largas que a inflorescência. As flores
são unissexuais, reunidas em 2 espigas cilíndricas
sobrepostas e contíguas (a inferior é feminina, negroacastanhada, a superior é masculina, amarela e mais
estreita).

Tamanho

Typha latifolia

V0,4L/V9cm
V2L

Planta herbácea vivaz, com rizomas rastejantes
subaquáticos. As folhas são lineares e planas e
tornam-se amarelo-acastanhadas no outono.
As flores são unissexuais, reunidas em 2 espigas
cilíndricas sobrepostas, contíguas, de cor castanha.
Prefere pântanos ou margens de lagos.

1-1.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

1-1.50m
Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: América do Norte e do Sul, Europa e África

0.60m
Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Tamanho

Veronica beccabunga

V0,4L/V9cm
V2L

Espécie com hastes horizontais ou ascendentes que
enraízam nos nós.
Possui pares de folhas curtas, com caules ovais e
oblongos, de textura grossa e coriácea e com cerca
de 2,5cm de comprimento, com bordas ligeiramente
irregulares ou sinuadas.
Cada par de folhas tem duas flores, que brotam das
axilas superiores da folha, com pétalas azuis e centro
branco.

Relvados
Aquáticas
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Unidade

Relva em tapete

m2

A relva em tapete é a opção mais adequada quando
se pretende ter um jardim natural e verde, no imediato.
As vantagens em optar por este tipo de produto são
várias, nomeadamente a sua aplicação rápida e uniforme, bem como a elevada resistência, uma vez que
a relva integra uma base de terra vegetal. Além disso,
numa fase inicial dificulta o aparecimento de plantas
infestantes.

Unidade

Grama

Pé

Espécie muito resistente que requer reduzida manutenção. Permite o usufruto de um espaço verde e cuidado por longos períodos de tempo. As suas principais vantagens são não requerer muita água de rega,
não necessitar de muita manutenção e suportar bem
o pisoteio de pessoas e animais. Idealmente, deve ser
plantado nos meses de maior calor, para que se consiga uma boa cobertura de toda a zona intervencionada.
Nos meses mais frios o crescimento abranda mas o
relvado mantém-se verde, garantindo um jardim em
contínuo bom estado.

Unidade

Relvado semeado (mistura)

Kg

Possibilita a adequação da composição da sementeira
às características do local, tendo em conta as
condições edafloclimáticas. A longo prazo, este
produto permite um resultado final muito idêntico ao
do tapete de relva, tanto ao nível ornamental quanto
ao funcional. A sementeira deve ocorrer nos períodos
de setembro-outubro e março-maio.

Unidade

Prado florido semeado (mistura)

Kg

Este produto é uma mistura de sementes, em tudo
semelhante à de relvado. A composição da mistura,
no que respeita às espécies, é que é diferente. Permite
a obtenção de um tapete natural, embelezado pela
floração das espécies semeadas, e que requere muito
pouca manutenção.

Unidade

Relva sintética em tapete

m2

Produzido com recurso a polietileno e polipropileno,
sobre uma base de pano com látex. A altura do fio
pode variar entre os 20mm e os 40mm, sendo de côr
verde + verde ou verde + castanho. Em comparação
com o tapete de relva natural, tem a vantagem de uma
necessidade de manutenção praticamente nula. A
instalação é fácil e rápida, ficando o relvado concluído
e pronto para utilização de imediato.

Complementos
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Qt./saco

Substrato Profissional Diaplant

50 litros
70 litros

Substrato criado pela Diaplant, com uma composição
específica e exclusiva. Concebido com o objectivo de
ser adequado para as plantas decorativas, no geral.
Contém os nutrientes indispensáveis ao bom desenvolvimento das plantas, no período pós-plantação. A
sua formulação faz deste produto uma referência para
o sector do paisagismo.

Qt./saco

Substrato Profissional Diaplant Eco

50 litros
70 litros

Substrato criado pela Diaplant, com uma composição
específica e exclusiva. Formulado a pensar nas necessidades de qualquer planta ornamental, após a sua
plantação. Garante que a planta tem uma boa fonte
de alimento orgânico, mantendo uma relação custo/
benefício muito atractiva.

Qt./saco

Fertilizante Orgânico

70 litros

Este produto é um composto (grau V) da classe I,
produzido por uma das empresas de referência, no
sector dos fertilizantes. Trata-se de um correctivo
agrícola orgânico de elevada qualidade, recomendado
para pomares, vinhas e explorações florestais, entre
outros.

Qt./saco

Siro Relva

70 litros

Trata-se de um substrato especialmente desenvolvido
para a instalação, manutenção e renovação de
relvados, com textura fina. Enriquecido com adubo
de libertação lenta (até 3 meses), incluindo macro e
micronutrientes, cria as condições óptimas para a
germinação das sementes de relva e revitalização de
relvados desgastados. Incorpora ferro, um combatente
eficaz do musgo.

Casca de pinho marítimo

15-25 mm
25-45 mm

Produto composto exclusivamente por casca de pinho
marítimo, isento de detritos. Ideal para fazer uma boa
cobertura de solo, mantendo um aspecto natural. A
instalação é fácil e rápida, tendo a vantagem de não
impermeabilizar o solo.

Qt./saco
70 litros
70 litros

Granolometria

Estilha de pinho marítimo

10-40 mm
70 litros

A estilha de pinho é um produto vegetal totalmente
natural, fazendo uma boa cobertura de solo sem o impermeabilizar. O produto é fornecido isento de detritos
e de matéria orgânica. A instalação é fácil e rápida.

Granolometria

Granito rolado - Amarelo

3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada
em Portugal, sobretudo no norte do país, onde é
abundante. As pedras de granito rolado têm uma
apresentação esférica ou ovalada, sem perder o
aspecto rústico. Nesta opção, a cor é de tonalidade
amarela.

Qt./saco

Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton

Granolometria

Granito rolado - Cinza

3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada
em Portugal, sobretudo no norte do país, onde é
abundante. As pedras de granito rolado têm uma
apresentação esférica ou ovalada, sem perder o
aspecto rústico. Nesta opção, a cor é de tonalidade
cinzenta.

Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton

Granolometria

Granito rolado - Preto

3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada
em Portugal, sobretudo no norte do país, onde é
abundante. As pedras de granito rolado têm uma
apresentação esférica ou ovalada, sem perder o
aspecto rústico. Nesta opção, a cor é de tonalidade
preta.

Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton
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Granolometria

Granito rolado - Rosa

3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada em
Portugal, sobretudo no norte do país, onde é abundante. As pedras de granito rolado têm uma apresentação esférica ou ovalada, sem perder o aspecto
rústico. Nesta opção, a cor é de tonalidade rosácea.

Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton

Granolometria

Gravilha amarela

10-20 mm
20-30 mm

A gravilha é um excelente produto para utilização em
revestimento de solo. Trata-se de um material abundante, disponível em vários tipos de rocha e numa paleta de cores muito diversificada. De fácil instalação,
permite a criação de figuras e desenhos. Nesta opção,
a cor é amarela.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Gravilha de basalto

4-6 mm
8-15 mm

Nesta opção, a pedra que origina a gravilha é o
basalto, sendo a sua cor em tonalidades de antracite
e negro. Torna-se uma excelente opção para gerar
contrastes, quando em conjugação com gravilhas de
outras tonalidades.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Gravilha de brita de tijolo

0-2 mm
2-5 mm
5-10 mm
10-40 mm

A gravilha de brita de tijolo resulta da fragmentação
do tijolo, sendo a sua característica mais evidente o
tom avermelhado de cor. Indicado para um projeto de
paisagismo que não queira ser discreto, uma vez que
nunca passa despercebido.

Saco
25 Kg
Big bag
1,3 Ton

Granolometria

Gravilha de calcário creme

10-15 mm

Uma das opções de gravilha mais utilizadas em
paisagismo, sobretudo em jardins privados. De
cor creme clara, esta gravilha permite gerar bons
contrastes com qualquer outra cor, sendo também
muito utilizada a solo

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton
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Gravilha de calcário rosa-creme

4-6 mm
6-12 mm
12-20 mm
20-30 mm

Muito semelhante à gravilha de calcário creme, diferencia-se desta pelo facto de as pedras incluírem
nuances rosadas. É uma das opções preferidas da
maioria das pessoas, pelo facto de não ser monocromática.

Saco
25kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Gravilha de granito

10-20 mm
20-50 mm

Nesta opção, a pedra que origina a gravilha é o granito, sendo a sua cor predominante o cinza, em diferentes tonalidades. Pelo facto de o granito ser um
material tradicional de construção, mantém esse traço
de tradição também no exterior.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria
10-20 mm
30-60 mm
Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton

Gravilha de lava vulcânica
Nesta opção, a pedra que origina a gravilha é o
basalto, sendo a sua cor em tonalidades de antracite
e negro. Torna-se uma excelente opção para gerar
contrastes, quando em conjugação com gravilhas de
outras tonalidades.

Granolometria

Gravilha de mármore

5-15 mm
15-25 mm
25-50 mm

Resulta da fragmentação do mármore, uma pedra
nobre muito utilizada em construções palacianas.
Utilizada em paisagismo, esta gravilha transporta para
o jardim essa nobreza. É uma excelente opção para
combinar com outros materiais e cores.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Gravilha de mármore vermelho

20-40 mm
60-100 mm

Em tudo idêntica à gravilha de mármore, diferenciando
desta somente no que à cor diz respeito.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton
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Granolometria

Pétalas de ardósia

10-30 mm
30-60 mm
Sup 10-40 mm

Produzidas a partir de rocha de ardósia, as pétalas
têm uma forma geométrica que facilmente as distingue das outras pedras de revestimento. Têm uma tonalidade antracite escuro e fazem um bom contraste
com o verde, cor predominante do material vegetal,
assim como com as múltiplas cores da floração das
diferentes espécies.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria
10-30 mm
30-60 mm
Saco
25 Kg

Pétalas de ardósia envelhecida
O que diferencia este produto da pétala de ardósia
normal, é o seu aspecto envelhecido, que lhe é conferido pela patina do tempo.

Big bag
1,5 Ton

Granolometria
8-15 mm
15-30 mm
30-60 mm
60-120 mm
120-200 mm
150-300 mm
Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Seixo de basalto
De forma arredondada e ovalada, tem a cor
característica do basalto, que é um negro bastante
carregado. É uma excelente opção para fazer
contraste no revestimento do solo, particularmente se
utilizado com pedras de tonalidades claras.

Granolometria

Seixo dolomite

10-20 mm
20-25 mm
25-40 mm
60-80 mm

Produto bastante semelhante ao seixo de mármore, do
ponto de vista estético, já que a coloração e a forma
são semelhantes. É um revestimento de utilização
multifacetada.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Seixo espalmado

30-60 mm
60-120 mm
120-160 mm

Como o nome indica, este produto tem uma forma
achatada, o que o distingue bastante dos restantes
seixos. Por norma, é fornecido numa mescla
interessante de diferentes cores e tonalidades.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton
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Saco
25kg

Seixo de granito
Tem por base a rocha de granito, em tonalidade castanho amarelado. A sua forma é arredondada ou ovalada, podendo ser adquirido em granolometrias muito
diferenciadas, dependendo da finalidade que se pretenda dar-lhe.

Big bag
1,5 Ton

Granolometria

Seixo de granito preto

25-50 mm
60-120 mm
120-250 mm

Em tudo semelhante ao seixo de granito, com excepção da cor, que é preta. Em termos de granolometria,
está disponível em menos variedades do que o anterior.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria
5-15 mm
15-25 mm
25-50 mm
40-60 mm
50-100 mm
100-150 mm
150-300 mm
Saco
25 Kg
Big bag
1 Ton

Seixo de mármore

Granolometria

Seixo de mármore serrado

100-150 mm

Este seixo é utilizado para a criação de percursos
sobretudo pedestres, ainda que também possa ser
utilizado em percursos de circulação de veículos. Pelo
facto de ser serrado, uma das suas faces é plana.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

De tonalidade bastante clara, é muito semelhante
à gravilha de mármore, diferenciando-se desta
particularmente no que diz respeito à forma. Para a
finalidade de revestimento de solo, é um dos produtos
mais procurados.

Granolometria

Seixo de mica rosa

10-20 mm
20-40 mm
50-100 mm

O seu factor de maior diferenciação é a cor, que
resulta de uma mistura de tonalidades rosáceas com
branco. É uma escolha natural para quem procura um
elemento de destaque para o revestimento do solo do
jardim.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton
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Granolometria

Seixo polido nacional

20-40 mm

Disponível em várias cores, o factor diferenciador deste produto é o facto de ser polido, o que confere um
aspecto brilhante aos seixos.

Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton

Granolometria
10-20 mm
20-40 mm
50-100 mm
Saco
25 Kg
Big bag
1,5 Ton
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Seixo do rio
Produto relativamente comum e cuja característica mais evidente é, porventura, a sua interessante
mescla de cores e tonalidades. Essas cores divergem, com relativa intensidade, dependendo do rio de
origem do seixo.

Tela anti-infestantes

m2

Tela de côr preta, com quadrículas verdes, é o produto ideal para aplicar em jardins, públicos ou privados, quando se pretende prevenir o surgimento de
infestantes. Sendo um produto permeável, permite a
passagem da água da chuva e da rega, não gerando problemas de acumulação de água por falta de
escoamento. Também pode ser utilizada para gerar
sombreamento. Comercializada ao m2, esta tela está
disponível em rolo com diferentes medidas de largura.

Unidade

Geotêxtil

m2

Este tipo de tela é muito utilizada para a cobertura de
solos que vão ser revestidos com pedra decorativa.
Outra utilização muito frequente é nas coberturas verdes, como elemento de separação entre as diferentes
camadas de inertes.

Unidade

Tela impermeável

m2

Como o nome indica, este tipo de tela é impermeável,
o que permite aprisionar a água. Por esse motivo,
utiliza-se muito para a criação de pequenos lagos ou
represas de água. Outra utilização frequente deste
material é nas coberturas verdes, já que impede a
infiltração de água nos elementos que se encontrem
sob a cobertura.

Unidade

Tela anti-raízes

m2

Funciona como uma barreira física, cujo propósito
é controlar o crescimento das raízes, impedindo
a sua proliferação desorganizada e invasiva.
Particularmente importante como elemento protetor
para infraestruturas subterrâneas, como é o caso de
tubagens de água ou saneamento, cablagem elétrica
e pavimentos, entre outros. Sendo impermeável e
impenetrável, é normalmente utilizada na posição
vertical ou oblíqua.

Unidade

Perfil em PVC

ml

Elemento muito importante como separação de
diferentes tipos de cobertura de solo, tanto vegetais
quanto inorgânicos. Sendo maleável, permite
utilização em linha recta e em curvas. A sua leveza
e elevada resistência aos elementos climatéricos,
mesmo os extremos, são algumas das suas maiores
vantagens. Disponível em diferentes acabamentos,
não requer cuidados especiais e é bastante resistente
a golpes.
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Altura

Perfil em aço corten

10 cm
15 cm

Este perfil é bastante utilizado pelas suas vantagens
técnicas e estéticas. Tratando-se de um elemento em
aço, é muito resistente. Em situações de pequenos
desníveis de terreno, entre áreas, canteiros ou passeios, tem resistência suficiente para fazer contenção de terras. Por outro lado, a oxidação natural do
aço dá-lhe uma estética muito apelativa, adequada a
praticamente todos os tipos de jardins. Tem 5 mm de
espessura.

Altura

Perfil em aço

10 cm
15 cm

Semelhante ao perfil em aço corten, no que às características técnicas diz respeito. A maior diferente entre
ambos é estética, já que este aço não apresenta a oxidação que caracteriza o corten. Aplica-se, igualmente,
para delimitar áreas do jardim, tendo capacidade para
sustentar terras em situações de pequenos declives.
Tem 5 mm de espessura.

Medida

Tutores em pinho torneado

250x60 cm
250x70 cm
300x80 cm

Tutores em pinho torneado e com tratamento
autoclave. Sendo bastante resistentes e longevos,
estes elementos são fundamentais para garantir a
estabilidade das plantas no período de 2 anos após
a plantação. São aguçados numa das extremidades
para facilitar a sua fixação ao solo.

Unidade

Corda biodegradável de tutoragem

ml

Cordas para amarração das plantas aos tutores, e
destes entre si, produzida à base de fibra de coco.
Disponível em meadas de 50 ml, pode ser cortada
à medida adequada para o calibre da planta. Sendo
biodegradável, não obriga à sua remoção, uma vez
produzido o efeito a que se destina. Não fere o tronco
da árvore e acaba por se ir desfazendo de forma
natural.

Dimensão

Floreiras em Kambala

45x45x50 cm
60x60x50 cm
70x70x50 cm
80x80x70 cm
90x90x70 cm
100x100x70 cm
120x120x70 cm
130x130x70 cm
140x140x70 cm
80x50x50 cm
90x50x50 cm
100x50x50 cm
110x50x50 cm

Disponível numa grande variedade de medidas, tanto
em formato quadrado quanto retangular. Pode ser
colocado em espaços como jardins, terraços, varandas
e alpendres, entre outros. Feito com Kambala, uma
madeira nobre e resistente. Vai envelhecendo com o
tempo, adquirindo a patina típica da madeira. Sempre
que necessário pode receber tratamento e nova
camada de verniz.

Artigos para jardinagem
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Serviços

Projetos de Arquitetura Paisagista
Integrando um grupo alargado de arquitetos, com diferentes experiências e sensibilidades, o nosso estúdio de arquitetura
paisagista está devidamente capacitado e equipado para desenhar qualquer tipo de espaço verde que os nossos clientes
necessitem. Utilizamos os objetivos dos nossos clientes como as bases fundadoras para tudo o que criamos. A finalidade a
dar à área desenhada e a natureza dos seus utilizadores são o fio condutor que determina a tipologia do espaço e as plantas
que selecionamos para o habitar. Ouse sonhar um espaço exterior e conte connosco para o criar e materializar.
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Idealizado pelo nosso estúdio de arquitetura paisagista ou por qualquer outro profissional da área, o seu espaço verde
poderá ser materializado pelo nosso centro de jardinagem. Profissionais dedicados e competentes, os nossos colaboradores
serão capazes de executar, com o rigor que se exige, todo o tipo de projeto que lhes apresentemos. O material vegetal
pode ser enriquecido com outros elementos, sendo a água o mais nobre de todos. Nesse sentido, a Diaplant capacitou-se
para construir elementos arquitetónicos complementares ao jardim, como lagos, piscinas, pérgulas, arruamentos e outros
elementos inorgânicos.
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Construção de Espaços Verdes

Serviços

Instalação de Sistemas de Rega
A água é um elemento imprescindível para o bom desenvolvimento e a saúde das plantas. Por esse motivo, é essencial
pensar um sistema de rega sempre que se idealiza um projeto de paisagismo. Tendo em consideração o material vegetal
a implantar, assim como as condições climatéricas do local, a rega deve ser pensada de forma a manter o material vegetal
em condições óptimas, ao mesmo tempo que se evitam desperdícios de água. Os nossos profissionais serão capazes de
projectar o sistema de rega (gota a gota, aspersão, pulverização) mais adequado ao espaço, assim como de o instalar no
local.
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Ao idealizar um projecto de paisagismo, o arquitecto tem presente a utilidade que se pretende dar ao espaço, assim como
aqueles que dele vão usufruir. Nesse sentido, é natural criarem-se áreas de circulação, que podem ser executadas em
múltiplos materiais. A Diaplant, com tal realidade em mente, muniu-se de recursos humanos e técnicos que lhe permitem
executar este tipo de elementos, nas suas obras. Quer se tratem de percursos simples, como o mero recurso a coberturas
de solo, como gravilhas, ou mais complexos, como saibros compactados com ligantes ou resinas, estamos habilitados para
executar a obra com total garantia de qualidade.
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Execução de Pavimentos

Serviços

Arboricultura
Sendo seres vivos, as plantas estão sujeitas ao processo natural de envelhecimento. Além disso, não estão a salvo de
potenciais ataques de parasitas e de desenvolver doenças. Por esse motivo, é importante monitorizar o seu estado
fitossanitário, com regularidade. A arboricultura é a actividade que permite fazer as devidas correcções às árvores,
nomeadamente a remoção de ramos mortos ou infestados, a tutoragem de ramos em risco de queda, as podas selectivas
e, no limite, o abate e remoção da planta, quando esta não é passível de ser recuperada. Para todos estes serviços, a nossa
empresa encontra-se devidamente capacitada.
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