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Onderwerp : BOSPLANTSOEN LOOFHOUT

Uit voorraad leverbaar per bos à 5 st.
Botanische naam
Acer campestre
Acer tataricum ginnala
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Aronia arbutifolia
Aronia melanocarpa
Betula pendula
Betula pubescens
Cornus alba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster dielsianus
Cotoneaster simonsii
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Ligustrum vulgare
Populus alba
Populus nigra Italica
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus palustris
Quercus robur
Quercus rubra
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos albus
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Nederlandse naam
Veldesdoorn
Esdoorn
Zwarte Els
Grijze Els
Krent
Appelbes
Zwarteappelbes
Ruweberk
Zachteberk
Wittekornoelje
Gelekornoelje
Rodekornoelje
Hazelaar
Rotsmispel
Dwergmispel
Dwergmispel
Meidoorn
Kardinaalsmuts
Es
Duindoorn
Wildeliguster
Ziverabeel
Populier
Boskriek
Vogelkers
Sleedoorn
Moeraseik
Zomereik
Amerikaanseeik
Vuilboom
Acacia
Hondsroos
Eglantier
Bottelroos
Waterwilg
Trosvlier
Lijsterbes
Sneeuwbes
Wolligesneeuwbal
Gelderseroos

Bloemkleur
geelgroen
wit geurend
gele katjes
groene katjes
wit geurend
cremewit
cremewit
geelgroene katjes
groene katje
roomwit
geel
roomwit
geelgroen
rose
rose
wit
wit geurend
geelgroen
geelgroen
geelgroen
wit geurend
groenrood
rood katje
wit
wit geurend
wit
geelgroene katjes
geelgroene katjes
geelgroene katjes
cremegroen
wit geurend
rosewit
rose
witrose geurend
geelwitte katjes
cremegeel
wit geurend
rose
wit
wit

Herfstkleur
goudgeel
oranjerood
groen
groen
oranjerood
purperrood
purperrood
geel
geel
oranjerood
roodpaars
purperrood
geelbruin
rood
oranje
geelachtig
geelbruin
rood
groengeel
grijs
groen
geel
groengeel
oranjerood
roodgeel
geeloranje
rood
geelbruin
oranjerood
geelbruin
groen
groengeel
groengeel
geel
geel
geel
groenrood
groen
geel
wijnrood

Op bestelling per bos à 25 stuks 20% korting Levertijd ± 1 week.
NL85 Rabo 0332 1037 30
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Vruchten
geelrood
roodbruin
zwarte prop
zwarte prop
paarsrood
helderrood
zwart
bruin
bruin
wit
helderrood
zwart
bruin
rood
rood
oranjerood
rood
oranjerood
bruin
geeloranje
zwart
witte pluis
witte pluis
zwartrood
zwartrood
blauw berijpt
groenbruin
groenbruin
bruin
roodzwart
roodbruin
rood
rood
oranjerood
bruine katjes
rood
oranjerood
wit
roodzwart
rood

