Debreceni Bemutatókert és Arborétum növényei
Bab (Phaseolus vulgaris):
Bokorbab (Phaseolus vulgaris var. nanus)
Karósbab (Phaseolus vulgaris var. communis)
Borsó (Pisum sativum):
Cukorborsó (P. sativum L. ssp. sativum cv. saccharatum)
Kifejtő borsó (P. sativum L. ssp. sativum cv. sativum)
Velőborsó (P. sativum L. ssp. sativum cv. medullare)
Cékla (Beta vulgaris var. conditiva):
Bébi cékla
Csíkos répatestű cékla
Édes gömb cékla
Édes henger cékla
Felmagzásra ellenálló cékla
Gömbölyű típusú cékla
Hengeres savanyításra cékla
Hengeres típusú cékla
Hosszú tenyészidejű hengeres cékla
Kicsi piros gömb cékla
Kis levelű cékla
Nagy répatestű cékla
Piros gömb cékla
Régi Detroit típus cékla
Régi hengeres típusú cékla
Rövid tenyészidejű cékla
Cukorborsó (Pisum sativum cv. saccharatum):
Késői cukorborsó
Korai cukorborsó
Cseresznyeparadicsom (Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var.
cerasiforme):
Fehér kisbogyójú cseresznyeparadicsom
Fürtös sárga koktél cseresznyeparadicsom
Mini koktél cseresznyeparadicsom
Narancssárga cseresznyeparadicsom
Pink koktél cseresznyeparadicsom
Piros koktél cseresznyeparadicsom
Fehérgyökerű pasztinák (Pastinaca sativa)
Fűszer- és gyógynövények:
Borsfű, csombor (Satureja hortensis)
Borsmenta (Menta x piperita)
Citromfű (Melissa officinalis)
Csokoládé menta (Mentha piperita)

Édeslevél, édes fű (Stevia rebaudiana)
Fodormenta (Menta spicata var.crispata)
Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum)
Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris)
Kerti kapor (Anethum graveolens)
Kerti majoránna (Majorana hortensis)
Kerti rozmaring (Rosmarinus officinalis)
Közönséges édeskömény (Foeniculum vulgare)
Lestyán (Levisticum officinale)
Levendula (Lavandula angustifolia)
Metélő petrezselyem (Petroselinum crispum cv. foliosum)
Oregánó, Szurokfű (Origanum vulgare)
Orvosi zsálya (Salvia officinalis)
Rebarbara (Rheum rhabarbarum)
Tárkony (Artemisia dracunculus)
Hagyma (Allium):
Fokhagyma (Allium sativum)
Póréhagyma (Allium ampeloprasum v.porrum)
Vöröshagyma (Allium cepa)
Kolbásztök (Lagenaria siceraria provar. turbinata)
Körteparadicsom (Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var.
pyriforme):
Koktél piros körteparadicsom
Koktél sárga körteparadicsom
Mini sárga körteparadicsom
Petrezselyem (Petroselinum crispum):
Felmagzásra ellenálló petrezselyem
Hagyományos szlovák petrezselyem
Hosszú gyökerű 1 petrezselyem
Hosszú gyökerű 2 petrezselyem
Sima gyökerű petrezselyem
Tárolási petrezselyem
Tél alá vethető petrezselyem
Retek (Raphanus sativus):
Fehér japán retek
Gömbölyű fekete retek
Hagyományos piros retek
Nyári retek
Rukkola (Eruca sativa):
Enyhén csípős rukkola
Erősen fűszeres rukkola
Nagylevelű rukkola

Spárga (Asparagus officinalis):
Cumulus holland spárga
Gijnlim holland spárga
Grolim halványító spárga
Vitalin halványító spárga
Sütőtök (Cucurbita maxima):
Sonkaalakú sütőtök
Óriás sárga héjú sütőtök
Sárgarépa (Daucus carota ssp. sativus):
Chantennay típusú tájfajta
Danvers változat
Nantes változat 1
Nantes változat 2
Tárolási tájfajta
Szivacstök (Luffa acutangula)
Termesztett paradicsom (Lycopersicon esculentum convar. esculentum var.
esculentum):
Buzau erdélyi paradicsom
Buzau paradicsom
Erdélyi óriás bogyójú paradicsom
Halványpiros ökörszív erdélyi paradicsom
Halványpiros ökörszív paradicsom
Kék bogyójú paradicsom
Korai balkon paradicsom
Nagybogyójú ovális paradicsom
Óriásbogyójú paradicsom
Ökörszív tájfajta paradicsom
Rózsaszín bogyójú paradicsom
Tigris paradicsom
Zöld bogyójú paradicsom
Tökfélék (Cucurbitaceae):
Cukkini (Cucurbita pepo cv. pepo pv. giromontiina)
Csillagtök (Cucurbita pepo cv. pepo pv. patissoniana)
Görögdinnye (Citrullus lanatus)
Sárgadinnye (Cucumis melo)
Spárgatök (Cucurbita pepo cv. pepo pv. oblonga)
Uborka (Cucumis sativus)
Zeller (Apium graveolens var. rapaceum):
Nagygumójú zeller
Sima gumójú zeller

