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Vážení přátelé květin:
Předkládáme Vám náš nový podzimní katalog 2020. Je vhodná doba, aby jste si mohli včas objednat a my mohli Vaše požadavky
vyřídit v průběhu září a října. I když máme velké zásoby zboží, v loni byla většina našich cibulovin beznadějně koncem října
vyprodána, objednejte si proto co nejdříve! Posíláme i v listopadu.  V tomto katalogu najdete celou škálu širokého rodu tulipánů
- více jak 500 druhů! Osvědčené kultivary, novější odrůdy, poslední novinky. Také novinky narcisů, včetně těch nejnovějších,
kterých pěstujeme přes 1000 druhů. Pro tento rok jsme značně rozšířili nabídku novějších, standardních odrůd a žhavých novinek
ostatních cibulovin – populárních hyacintů a šafránů, řebčíků a ostatních, v našem katalogu naleznete také mnoho trvalek a
okrasných travin. K dispozici je ještě náš nový letní katalog 2020, a to do konce srpna a začátku září. Můžete si jej také stáhnout
ve formátu .pdf z našeho webu, kde rovněž najdete i kompletní letní nabídku. Vedle bohaté nabídky denivek (více jak 700 odrůd)
v něm najdete i široký sortiment kosatců (více jak 600 odrůd).
On-line katalog:
Na adrese www.lukon-bulbs.eu jsou k dispozici vedle celkového nabízeného sortimentu také ke stažení naše tištěné katalogy ve
formátu pdf. Naše tištěné katalogy a počítačová nabídka nejsou identické, zejména pak počítačová část bude pružnější v nabídce
novinek, výprodejních slev a poradenské činnosti. Podzimní nabídka bude aktualizovaná průběžně a bude končit na rozhraní srpna/
září, postupně bude doplňována nabídkami pro podzimní prodej a doprodej.
Objednávka:
On-line - v případě Vašeho zájmu, nakupujte podle menu našich webových stránek do košíku. Při ukončení objednávky vyplňte Vaši
adresu a telefonní číslo. Telefonní číslo uvádějte do zaměstnání nebo domů, kam bude vaše objednávka poslána. Nejvhodnější je číslo
mobilu. Automaticky odeslaný e-mail potom potvrdíme zprávou o doručení a tím získáte kontrolu, že Vaše objednávky byla řádně
přijata. E-mail objednávky a korespondenci přijímáme také na lukonbulbs@mybox.cz I tyto objednávky automaticky potvrzujeme.
Pokud nedostanete na vaší objednávku odpověď, nastala někde chyba. Kontaktujte nás. Objednávky klasickou poštou nepotvrzujeme.
Možnost náhrady:
Zásoba nabízených odrůd je dostatečně vysoká. Přesto může nastat situace, že některé odrůdy budou vyprodány, zejména novinky.
Pro tento případ uveďte, prosím, náhradní odrůdu nebo zaškrtněte možnost náhrady naší firmou. V tomto případě nahradíme odrůdu
jinou, stejně kvalitní i dražší, ale v ceně původní objednané. V zásobě máme pro tento případ velmi mnoho odrůd - novinek v menším
množství, které množíme pro příští léta, a které nejsou uvedeny v našem katalogu. Jsou to zejména novinky lilií. Objednávejte co
nejdříve! To vám zaručí co možná nejkompletnější vyřízení Vaší objednávky.
Vyřízení objednávky:
Zásilky budeme vyřizovat v pořadí v jakém došly na naši adresu. Zasíláme v období září – říjen a to vždy s ohledem na počasí a Vaše
přání, Vámi uvedený termín na objednávce dodržujeme, pokud není termín uveden, posíláme objednávky v pořadí jak došly.
Drtivou většinu objednávek vyřizujeme vždy do konce září, pozdější objednávky posíláme i v říjnu až listopadu. Váš objednávkový
list vkládáme nazpět do zásilek. Doobjednávky k objednávkám původním přijímáme. V případě, že již bude Vaše objednávka
vyřízena, bude doobjednávka považována za novou objednávku a bude zatížena plným paušálním poplatkem. Vámi objednané zboží
bude zasláno v sáčcích či kontejnerech a označeno jménem odrůdy, popřípadě kolekce nebo pětimístným kódem příslušných položek.
Poštovné:
Česká republika - k ceně zásilky bude započítáno poštovné ve výši 125 Kč a jednorázové balné 30 Kč.
Slovenská republika – k ceně zásilky bude započítáno poštovné ve výši 215 Kč a jednorázové balné 30 Kč.
Evropská unie - posíláme do všech zemí EU, poštovné a balné dle váhy zásilky, v průměru asi 30-40 € (EUR).
U větších objednávek a u objednávek s trvalkami či u objemných objednávek Vaši objednávku rozdělíme do dvou nebo tří zásilek.
Za každou takovouto novou zásilku připočítáváme pouze 80 Kč (Česká republika), 200 Kč (Slovenská republika), ostatní státy EU
podle váhy.
Naše firma využívá služeb České pošty (klasická dobírka) a Expresní balíkové služby PPL nebo DPD (dobírka a dovezení na
udanou adresu se spolehlivým doručením do druhého dne s jednodenním upozorněním o doručení formou SMS nebo e-mailem, až 3
pokusy o doručení). U objednávek prostřednictvím služeb PPL a DPD musíte uvést číslo mobilu. Zásilky posíláme vždy na dobírku
jako obchodní balík.
Osobní odběr:
Je vítaný, nejlépe po telefonické domluvě nebo e-mailem. Naše telefonní čísla jsou 495 482 377 nebo 495 482 378 a číslo faxu
495 498 487. Firma sídlí v Lovčicích čp. 30 (u Chlumce nad Cidlinou) za kostelem vedle farního úřadu.
Záruka:
Vždy se snažíme dodávat co nejlepší hlízy, cibule nebo rostliny, které jsou ošetřeny nejnovějšími metodami ochrany proti živočišným
škůdcům, houbovým a virovým chorobám. Garantujeme rovněž i pravost odrůd. Neručíme za ztráty, které vznikly nedodržením
pěstitelských zásad, experimenty či neověřenými postupy. Pokud budete reklamovat nějaké zboží, zašlete nám je, prosím, spolu
s objednávkovým listem na naši adresu. Rovněž nezodpovídáme za ztráty vzniklé extrémními výkyvy počasí. Oprávněné reklamace
vyřizujeme vrácením peněz nebo zasláním nového zboží.
S pozdravem Vaši,
ing. Pavel Nejedlo, majitel
Radka Šídlová, vedoucí
   Adresa naší firmy:                              Provozní doba naší firmy:
LUKON BULBS
pondělí – pátek 7.00 – 12.00 13.00 – 15.00
503 61 Lovčice 30
nebo smluvně po telefonu
Platnost tohoto katalogu končí 15. listopadu 2020! Potom sázíme na pole!
(i když podle něj posíláme do konce listopadu).

T1023 BABY BLUE

T1048 BULLIT

TULIPÁNY

T1001 APRICOT BEAUTY

VÍTEJTE V ROZMANITÉM
A PESTROBAREVNÉM SVĚTĚ 600 DRUHŮ
TULIPÁNŮ!

Tulipány se dnes dělí do více základních skupin a několika podskupin podle
charakteristických znaků – tvaru, velikosti a postavení květů, doby kvetení, botanického
původu. Běžně se však dají dělit na dvě velké skupiny – zahradní a botanické tulipány.
Botanické zahrnují greigii, kaufmanniana, fosteriana hybridy a všechny původní přírodní
botanické druhy a jejich variety. Botanická skupina tulipánů se nemusí po odkvětu vyjímat
ze země a mohou se tudíž pěstovat na jednom místě více let, zahradní skupina tulipánů
je pro tento způsob méně vhodná, i když mnozí pěstitelé mají s tímto způsobem dobré
zkušenosti. Lépe je však tyto tulipány v červnu ze země vyjmout a na podzim znovu
nasázet na jiné místo. Tulipány si takto snadno uchováte mnoho let a pěkně si je namnožíte.
Cibule tulipánů sázíme od září do konce listopadu. Milují propustnou a chorobami
nezamořenou půdu. Pokud chcete mít jistotu, že budou zdravé, namořte je v některém
vhodném fungicidu na mokro nebo na sucho, vždy podle návodu. Prostředky chemické
ochrany rostlin jsou u nás v dostatečné nabídce. Sázíme je asi 10 cm hluboko. Na jaře
přihnojíme opatrně kombinovaným hnojivem.

T2014 CALGARY

SEKCE ZAHRADNÍCH TULIPÁNŮ
JEDNODUCHÉ RANÉ TULIPÁNY

Jsou to v průměru 30-40 cm vysoké tulipány, jsou velmi rané a hodí se zejména pro
rychlení. Pěstují se i na záhonech, kde po dlouhou dobu kvetou, vydrží dlouho ve vázách.
Nabízíme zajímavě zbarvené odrůdy.
T1017 AAFKE – květy jsou sytě růžové s chryzantémově purpurovým přelivem. Listy
jsou temně zelené. Výška 35 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T1001 APRICOT BEAUTY – rozkvétá meruňkově růžovými květy, které se časem
mění do pomerančova.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T1023 BABY BLUE – sytě purpurově fialové květy. Výška 35 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T1048 BULLIT – středně raný purpurově fialový. Výška 38 cm. Novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T2014 CALGARY – slonovinově bílé květy mají mimózově žluté plameny. Květy jsou
široce kalichovité a vybarvují se téměř do sněhově bílé. Výška pouze 20 cm!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T1027 CALGARY FLAME – krémově bílý, bohaté chromově žluté plameny. Výška
20 cm. Elegantní sorta.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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T1051 CREME FRAICHE

T2138 PRINS WILLEM ALEXANDER

T1028 CAPE TOWN
T1008 FLAIR
T1033 CANDY PRICE – vejčité květy jsou neobvykle lilavě růžové zbarvené
s namodralým nádechem. Výška 30 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T1028 CAPE TOWN – citrónově žluté květy s kontrastním rudě červeným lemováním,
Výška 40 cm. Velmi dlouho kvete.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T1051 CREME FRAICHE – jak název napovídá, má tento kultivar čerstvě krémovou
barvu jako populární francouzský krém. Se dvěma velmi silnými rodiči Purple Flag a Ille
de France, má Creme Fraiche nádherný základ ve svých genech a tak vytlačil populární
odrůdu Joffre. Výška do 40 cm. Novinka s opravdu nádhernou barvou.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1033 CANDY PRICE
T1008 FLAIR – velké květy jako u Darwinových hybridů. Základní barva je červená
s variabilně širokými, melírovaně žlutými okraji – žádný květ není stejný!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1005 CHRISTMAS DREAM – mutace odrůdy Christmas Marvel s karmínově
zbarvenými květy. Výška 35 cm. Cena kvality.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1032 ICE DOLLY – nádherně červené květy jsou u báze světle žluté, kontrastní okraje
jsou kanárkově žluté. Výška 20 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T2235 KYOKO TAKAHASHI – slonovinově bílé květy mají celoplošný karmínově
červený postřik petálů. Výška do 40 cm. Perfektní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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T1005 CHRISTMAS DREAM

T1024 POPCORN
T1012 PRINCESS IRENE
T2223 CHARADE – tomelově oranžové květy s růžově oranžovými lemy. Květy se
senzačně vybarvují zejména při západu slunce, kdy opravdu ohromí. V druhé polovině
kvetení chytnou květy parádní bronzově hnědý nádech. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T1024 POPCORN – květy jsou ledově bílé s výraznými nazelenalými žebry. Elipsovitý
tvar květů, výška 25 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1012 PRINCESS IRENE – hnědě oranžový, švestkově purpurové členěné plameny.
Velmi neobvyklá a efektní kombinace. Mutace odrůdy Couleur Cardinal.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T2138 PRINS WILLEM ALEXANDER – ohnivě oranžový, při krajích světlejší, velké
květy. Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T1013 RED FLAIR – červená mutace odrůdy Flair s nepatrně melírovanými okraji
velkých květů. Vhodná i jako hrnková odrůda.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1025 RED PARADISE – velmi raný a velmi nízký, výška 20 cm. Květy jsou leskle,
až lakovaně červené, při bázi žluté.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1021 RED REVIVAL – třešňově červené květy zářivého odstínu. Výška 40 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1037 SUNNY PRINCE – čistě pastelově žlutá mutace odrůdy Purple Prince. Výška
35 cm. Nádherný efekt!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T1052 TARZAN – sytě třešňově červené květy s kontrastní zlatě žlutou obrubou. Výška
40 cm. Impozantní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
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T1552 ABBA DREAM

T1536 CARDINAL MIDSZENTY
T1016 WHITE MARVEL
T1040 SWEET SIXTEEN
T1040 SWEET SIXTEEN – nejranější tulipán s novým porcelánově růžovým odstínem,
okraje jsou světlejší. Perfektní sorta s krví t. fosteriana. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1016 WHITE MARVEL – čistě bílé květy, mutace odrůdy Christmas Marvel. Výška 35 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T1041 WHITE PRINCE – porcelánově bílé velké květy s lehce krabatými okraji.
Výška 35 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T1000 SMĚS RANÝCH – 10/80 Kč, 20/140 Kč.

PLNÉ RANÉ TULIPÁNY

V průměru 20 cm vysoké a velmi rané tulipány. Hodí se na záhony do skupin, kde spolehlivě
T1529 AQUILLA a dlouho kvetou plnými a velmi otevřenými květy, které připomínají květy leknínů.
T1552 ABBA DREAM – červený se žlutými plameny. Mutace odrůdy Abba.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T1528 AKEBONO – blatouchově žluté květy s vlasovou červenou ořízkou okrajů, lehce
panašované listy a listeny květů. Mimořádná sorta.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T1572 ALISON BRADLEY – velmi pěkně plné květy jsou vínově purpurové na
pevných stoncích. Výška 35 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1529 AQUILLA – krémové až mimózově žluté květy, kontrastní červené okraje
a tečkování. Vícekvětá plná novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T1041 WHITE PRINCE
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T1000 SMĚS RANÝCH

T1573 ARMA DOUBLE
T1562 BOWL OF BEAUTY
T1573 ARMA DOUBLE – rubínově rudé plné květy s nepatrnými fialovými plameny,
okraje jsou jemně krispované. Novinka 2020.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/125 Kč.
T1553 AVANTGARDE – citrónově žluté, velmi plné květy na 40-50 cm dlouhých stoncích.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1562 BOWL OF BEAUTY – velmi plné, vanilkově krémově žluté květy. Výška
25 cm. Jak vanilková zmrzlina. Novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
T1536 CARDINAL MIDSZENTY – čistě bílý, vně zelená žebra, zvlněné petály.
Vzácná a nádherná odrůda!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1544 COLUMBUS – karmínově růžově červené velmi plné květy s kontrastními
svítivými bílými okraji. Výška 35 cm.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T1555 COPPER IMAGE – měňavé a míchané měděně oranžové, velmi plné květy
s růžovým a lososovým promelírováním. Výška 38 cm. Excelentní novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T1566 CROSSFIRE – ohnivě červené, velmi plné květy mají zlatý lem, který není až
tak široký, ale je velmi kontrastní. Výška 38 cm. Velmi kvalitní novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1567 DONATO – tato odrůda nemá až tak plné květy, zato je originálně vybarvená.
Základní barva je brusinkově červená s velmi kontrastními a širokými bílými lemy.
Výška 38 cm. Skvělá novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
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T1574 ESTATIC
T1577 DOUBLE HERMITAGE
T1571 DOUBLE YOU
T1577 DOUBLE HERMITAGE – mandarínkově oranžové velmi plné květy
s exotickými centrálními fialovými plameny. Výška 40 cm. Velmi dlouho vydrží ve
vázách i na záhonech. Bizarní novinka.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
T1571 DOUBLE YOU – sytě šeříkově růžové, velmi plné květy na dlouhých silných
stoncích délky 40 cm. Skvělá k řezu. Kvete později. Novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T1568 DOUBLE TWIST – šarlatově červené květy mají barvu vlčích máků, velmi plné květy
vydrží velmi dlouho kvést na záhoně i ve vázách. Barva opravdu září. Univerzální novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1574 ESTATIC – krvavě červený plný jako pivoňky, ale velmi raný. Vypadá úžasně
vysázený ve skupinách, je ideální pro kontejnery a jako řezaná květina do váz. Výška 40
T1547 FOXY FOXTROT
cm. Na stonku až pět květů. Nádherná novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/125 Kč.
T1539 FIRST PRICE – unikátní svítivě červený s pivoňkovitým charakterem květů na
stoncích 35-40 cm délky. Speciální novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T1540 FLASHPOINT – starorůžově nachové plné květy, světlejší okraje, tmavší žebra,
bílá poupata a bíle panašované listy. Mutace odrůdy Viking. Výška 35 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T1533 FOXTROT – karafiátově růžový, vně krémově růžový. Výška 25 cm. Z křížení
Wirosa x Casablanca. Nádherná odrůda.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.

T1556 ICOON
T1569 KATINKA
T1547 FOXY FOXTROT – lososově růžový s tmavším podtónem, okraje a vnitřek jsou
hlinkově žluté. Výška 30 cm.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T1556 ICOON – oranžově červené baculaté květy s meruňkově lemovanými okraji. Výška 40 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T1569 KATINKA – slézově růžové, velmi plné květy na stoncích délky 35 cm. Velmi
dlouho kvete. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1576 KICKSTART – levandulově šeříkové, nadýchaně plné květy s výškou do 38 cm.
Květy dlouho kvetou a hodí se i k řezu. Kvalitní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1525 MONDIAL – čistě ledově bílé, lehce zvlněné květy jsou pěkně plné. Výška 40 cm. K řezu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T1508 MONSELLA – kanárkově žlutá mutace odrůdy Monte Carlo. Květy jsou bohatě
a výrazně žíhány, velmi příjemně voní. Výška 25 cm. Hodí se dobře k řezu. Kontrastní!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T1570 NORTHCAP – čistě mléčně bílé velmi plné květy, Výška 38 cm. Velmi dlouho
kvete. Luxusní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1513 ORANGE PRINCESS – mutace efektní Princess Irene, základní barva je afrikánově
oranžová, zvenku lehce narůžovělá, červeně hnědé plameny. Zcela unikátně zbarvená sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1548 ORCA – čistě pomerančově oranžová mutace známé a populární odrůdy Monte
Carlo. Výška 35 cm, kvete dlouho a velmi příjemně voní. Perfektní novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
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T1578 PRESTO

T1563 PEPTALK
T1557 PALMYRA
T1557 PALMYRA – tmavě burgundsky černé květy jsou lesklé jako samet, mají fialový
nádech. Tyto velkolepé plné květy přidávají dramatičnost a eleganci do každé zahrady.
Vykvétají brzy na jaře na robustních stoncích 30-40 cm délky, které dobře vzdorují
jarnímu počasí. Excelentní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1563 PEPTALK – unikátně vybarvené květy jsou bílé nebo žluté nebo krémové, jsou
bohatě a hustě červeně či růžově žíhané a tečkované a to vždy tak originálně, že žádný květ
není stejně vybarvený. Vysoká barevná variabilita. Výška 30 cm. Fantastická novinka.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
T1578 PRESTO – signálně červené, velmi plné květy mají velmi sytý odstín. Výška do
40 vm. Univerzátně použitelný. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1516 QUEEN OF MARVEL – mutace odrůdy Christmas Marvel, barva je
chryzantémově červená, bengálsky růžový okraj. Neobvyklý barevný odstín.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1564 SHOWCASE T1551 ROCOCO DOUBLE – kardinálsky červené zmrzlinově plné květy
papouškovitého charakteru s tmavě zelenými bázovými listeny. Výška 35 cm. Mutace
papouškovité odrůdy Rococo. Unikátní.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1507 MARGARITA - slézově fialově růžové květy jsou velmi plné. Výška 25 cm.
Velmi pěkný kultivar.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1564 SHOWCASE – květy tohoto plnokvětého tulipánu jsou přepychovým odstínem
purpurově fialové. Výška 35 cm. Unikátní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T1579 SILK ROAD – jemné máslové krémové, poměrně velké a tuhé květy mají
sporadický i silnější nádech růžové, ve vybarvení varíruje. Pevné a dlouhé stonky, klidně
i přes 40 cm. Takové cukroví pro oko. Špičková novinka.
1 kus 18 Kč, 5/85 Kč, 10/160 Kč.
T1560 SUNSET TROPICAL – extra velké purpurově růžové květy na krátkých 30 cm
dlouhých stoncích. Velmi pěkná novinka.
T1551 ROCOCO DOUBLE 1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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T1522 WILLEM VAN ORANGE
T1522 WILLEM VAN ORANGE – oranžové květy mají měděně červený nástřik.
Výška 25 cm. Velmi zvláštní. Mutace odrůdy Peach Blossom. Dnes už vzácný druh.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T1500 SMĚS PLNÝCH RANÝCH – 10/90 Kč, 20/170 Kč.

T2188 APRICOT FOXX

TULIPÁNY TRIUMF HYBRIDY

Tato nejpočetnější skupina tulipánů kvete středně raně. Silné lodyhy nesou kuželovité,
později zaokrouhlené jednoduché květy, které dlouho vydrží jak na záhonech, tak i ve
vázách. Jsou okolo 50 cm vysoké. Triumf tulipány jsou nejrozšířenější skupinou,
která zahrnuje několik tisíc odrůd.
T2211 AFFAIR – tulipán s velmi vzácným vzorem barev, bělostně bílý základ
s fuchsiově purpurově zbarvenými okraji, které v rozkvětu tvoří širokou purpurovou
hranici. Výška 40 cm. Nádherná odrůda.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T2002 AGRASS WHITE – křídově bílé květy mají smetanově krémová líčka. Květy
jsou odolné vůči počasí.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2210 ALECTRIC – karmínově červené zašpičatělé květy s bílými kontrastními šípy.
Výška 40 cm. Nádherná novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2103 ANTARCTICA – čistě sněhově bílé, oválné květy se silnou substancí a sametovou
texturou, na líčku jsou květy příjemně krémové. Výška 50 cm. Atraktivní česká odrůda té
nejvyšší kvality. Vyšlechtěna v Průhonicích a v současné době se pěstuje v Holandsku na
100 hektarech, vzhledem k vynikajícím zdravotním a rychlírenským vlastnostem. Bravo!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T2188 APRICOT FOXX – tento okouzlující dvoubarevný triumf hybrid je meruňkový
a malinový s měkkými, máslově karamelovými okraji petálů. Při chladnějších teplotách
se zesiluje jejich zbarvení, zatímco teplé jaro je tlumí. Barevně vylepšená, vyšší a větší
forma Apricot Beauty. Výška do 50 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
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T2157 ARMANI

T2004 ARABIAN MYSTERY
T2198 BOMBITA
T2180 ARABIAN BEAUTY – klasicky široce elipsovité květy jsou tmavě fialkové
s kontrastními zlatě žlutými lemy. Skvělý zahradní efekt. Mutace odrůdy Arabian Mystery.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T2004 ARABIAN MYSTERY – fialově modré květy, s kontrastními bílými lemy
petálů. Květy mají kalichovitý tvar.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2157 ARMANI – tmavě purpurově červené květy s krémově bílými okraji. Výška
45 cm. Z křížení Queen of Night x Abra.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2005 ATLANTIS – květy jsou ametystově fialové se širokými bílými okraji. Vistáriově
modrý terč, výška 40 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2008 BARCELONA – fuchsiově purpurové květy s jemným načervenalým lemem.
Výška 60 cm. Velmi zvláštní barva.
T2005 ATLANTIS
porcelánově bílé velké květy s lehce krabatými okraji. Výška 35 cm. Špičková sorta.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T2009 BEAU MONDE – karmínově růžové plameny na slonovinově bílém podkladě,
při okrajích slabě nažloutlé. Výška 65 cm. Super pro řez.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2194 BEAUTY TREND – bílý s karmínově červenými okraji a lehkým potečkováním.
Výška 42 cm. Unikátní novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T2198 BOMBITA – obhrouble tvarované květy jsou jasně červené se širokým zlatě
žlutým lemováním. Výška 45 cm. Kvalitní novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.

T2195 COPEX
T2024 DOW JONES
T2199 BOURBON STREET
T2199 BOURBON STREET – nádherně pastelově červeně oranžové květy s jemnými
světlejšími okraji. Výška 45 cm. Super novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T2174 BROWN SUGAR – mahagonově hnědé květy s s okrově hnědými okraji,
později barva přechází do téměř uniformního, hnědě cukrového odstínu. Výška 45 cm.
Unikátně vybarvená novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T2195 COPEX – temně purpurové válcovité květy se světlejšími purpurově šeříkovými
okraji, perfektní šedě zelené olistění. Výška 45 cm. Pozdnější triumf. Skvělá novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2024 DOW JONES – barevnější mutace Leeen van der Mark s kardinálsky červeně
zbarvenými květy a výrazně sirnatě zbarvenými okraji. Výška 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2026 DYNASTY – velké oválné květy jsou fuchsiově růžové s kontrastní krémově
bílou bází, která přechází v lehké melírování. Výška 60 cm. Velikost 8/9.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2234 EARLY SURPRISE – Karmínově růžové oválné květy s čistě bílými výraznými
lemy okrajů petálů. Výška 45 cm. Krásná kombinace barev. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T2216 FLYING DRAGON – temně oranžově červené vejčité květy se zašpičatěním,
okraje jsou zlatě žluté. Výška 50 cm. Skvělá novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2147 FRIENDSHIP – sytě žluté květy dokonalého tvarového provedení, později jsou
okraje světlejší, výška 45 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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T2212 HELEEN VALSTAR

T2240 GREEN KING
T2035 GAVOTA
T2035 GAVOTA – purpurový, mimózově žlutý lem, báze petrklíčově žlutá. Dlouho
vydrží ve váze. Špičkový kultivar od ing. Václavíka, v Holandsku vyhodnocen jako
nejlepší sorta desetiletí.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2240 GREEN KING – zelený jak brčál, když nakvétá má zeleně žluté okraje. Není
jako obyčejné tulipány viridiflora, je opravdu jedinečný a vydrží kvést na záhonech
velmi dlouho. Perfektní porost umocněný světle fialovými lodyhami. Výška do 50 cm.
Každého ohromí! Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2212 HELEEN VALSTAR – Fantastická červená barva se sametovou texturou
a krásný neobvyklý tvar květů. Výška až 5o cm. Tulipán takový, jaký má být. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2092 HOLLAND BEAUTY – magnóliově růžové květy s tmavě purpurovými
plameny. Výška 50 cm. Celkově tvarem a vybarvením připomínají květy magnólií.
T2218 INFINITI 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2118 HOTPANTS – bílé květy se silnými kontrastními, tmavě fialově purpurovými
lemy okrajů a lehkým tečkováním. Špičková novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T2215 CAIRO - vonné a elegantně tvarované květy unikátního vybarvení - karamelově
hnědé s mléčně karamelovými žilkami. Výška 40 cm. Novinka. Unikátní barva!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T2202 INDELAND – tmavě purpurově fialové zašpičatělé květy s hnědým nádechem, při
rozevření mají nádherný kalichovitý tvar. Výška 40 cm. Excelentní novinka. Unikátní barva.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2218 INFINITI – růžové tulipány jsou vždy dobrou volbou pro jarní zahrady. Jejich hezké,
pastelové odstíny doplňují perfektně barevnou škálu rozkvetlých záhonů. Dlouze kalichovité
květy jsou smetanově bílé s růžově žíhanými a tečkovanými okraji. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.

T2217 KANSAS PROUD
T2043 JAN REUS
T2203 JUMBO PINK
T2043 JAN REUS – karmínově černočervený, vysoký přes 50 cm. Naprostá novinka,
která upoutá nevšedním barevným odstínem.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2203 JUMBO PINK – dokonale tvarované květy jsou sytě karmínově červené se
světlejšími karmínově růžovými okraji. Výška 40 cm. .
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2217 KANSAS PROUD – kvete pozdě a zpočátku rozkvětu ukazuje rezervovanou
pastelovou purpurovou, když květy dozrávají, promění se v zářivý, unikátní a čirý
kaštanově fialový odstín. Výška až 60 cm, masivní květy a vzrůst. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T2108 KUNG FU – vínově purpurově červený, okraje jsou lehounce postříbřené
a mramorované. Výška 45 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T2182 LASERGAME – jemně růžové květy se zašpičatělými konci petálů a jemným
mramorováním. Výška 45 cm. Parádní novinka.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T2183 LEX – purpurový s fialovými plameny s lehkým světlým kropením. Výška 50
cm. Unikátně vybarvený! Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2239 LIBRIJE – šeříkově levandulové velké a oválné květy na pevných stoncích 45
cm délky. Okraje petálů jsou bíle lemované, báze je rovněž bílá. Květy jsou nádherné, jak
uzavřené, tak i plně otevřené na slunci, kdy ukazují krásný modrý terč. Špičková novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2169 MALIBU – bronzově jantarově oranžově hnědý blend, okraje petálů jsou lehce
zvlněné. Výška 40 cm. Neobvykle vybarvená novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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T2101 ROYAL VIRGIN

T2057 NEGRITTA
T2237 ORLEANS
T2066 PURPLE PRINCE
T2144 MATCH – polovina květů je smetanově krémová, horní polovina jahodově
růžová s karmínovým nádechem. Výška 40 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T2057 NEGRITTA – vínově červený (barva červené řepy). Barevný skvost.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2237 ORLEANS – slonovinová bílá varieta se světle zelenými špičkami horních
okvětních lístků, vnější žebta jsou krémově žlutá. Vynikající substance květů, pevné
stonky až 60 cm délky. Novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T2206 PELGER – zašpičatělé květy jsou burgundsky černé s lakovou texturou. Výška
40 cm. Skvělá novinka.
T2144 MATCH 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2153 PINK FLAG – bramboříkově růžové oválné květy. Výška 45 cm. Vynikající sorta!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2065 PURPLE FLAG – fialově purpurové květy přecházejí až do barvy červené řepy.
Výška 45 cm. Velmi zvláštní!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2066 PURPLE PRINCE – slézově purpurový s modrými plameny. Výška 45 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2207 RED ROVER – zašpičatělé květy jsou intenzívně rumělkově červené s tmavšími
bordó líčky. Výška 40 cm. Pěkná novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T2236 RENEE DRAKE
T2140 RONALDO
T2236 RENEE DRAKE – tmavě signálně červené, velmi tuhé květy s dokonalými zlatě
žlutými lemy, Pevné a až 50 cm dlouhé lodyhy jsou temně vybarveny. Nově v katalogu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2140 RONALDO – rudě černé květy s lesklou texturou. Výška 45 cm. Nádherná novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2101 ROYAL VIRGIN – čistě bílé květy vázovitého tvaru. Velmi odolný druh vůči
počasí, dlouho kvete. Výška 40 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2186 ROYAL TEN – dlouze protáhlé a na konci zašpičatělé květy jsou cukrově
růžové, velká a kontrastní krémově bílá báze. Tvarově elegantní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2224 SERINE – velmi tuhé květy jsou krémově bílé s cukrově růžový přelivem. Výška
45 cm. Květy vypadají jak z marcipánu. Vynikající novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T2233 SHIUN – ohromující tulipán, vykvétá velkými krémově bílými květy s ametystově
fialovými okraji. Mají silné větruodolné stonky délky až 50 cm. Unikátní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2221 SILVER CLOUD – otevírá se v jemném bělavě šeříkovém odstínu se stříbřitými okraji,
plameny jsou tmavší levandulové. Unikátně vybarvený! Výška 45 cm. Skvělá novinka.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
T2197 SLAWA – tato excelentní mutace české odrůdy Gavota má mahagonově
purpurové plameny s karmínově růžovým lemováním. Okraje petálů jsou silně mangově
oranžově lemované. Dokonalý tříbarevný efekt. Květy jsou dlouze elipsovitě protáhlé,
při otevření široce rozevřené, téměř liliovoté. Super exotická novinka!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
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T2208 STRONG PINK
T2073 STRONG GOLD
T2073 STRONG GOLD – leskle petrklíčově žluté květy mají neznatelné oranžové
plameny. Velmi silné stonky, výška 40 cm. Perfektní pro řez, velmi trvanlivé květy,
v současnosti v Holandsku nejvíce zastoupená odrůda, co se týče vysázené plochy.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2208 STRONG PINK – azalkově růžové květy na velmi silných stoncích. Výška 40
cm. Vynikající novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2238 TIMELESS – rumělkově červené květy mají na uzavřených květech sněhobílé
čepičky, které se při otevření mění s lemování horních petálů. Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T2209 VIOLET BEAUTY – třpytivě modře levandulové, pohárovitě tvarované květy
s jemnými ametystově fialovými plameny. Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2000 SMĚS TRIUMF – 10/80 Kč, 20/150 Kč.

TULIPÁNY DARWINOVY HYBRIDY

Kvetou ve středu tulipánové sezóny, ke konci dubna a začátkem května, obřími, většinou
oválnými květy na silných stoncích. Výška 50-60 cm. Všechno jsou to triploidní hybridy
všestranného užití.
T2576 ALGARVE – má mnoho odstínů růžové od tmavě růžové po středně růžovou až
po jemný odstín na okrajích petálů. Velmi silně roste s dlouhotrvajícími květy krásného
tvaru a tmavým stonkem, je skvělým doplňkem této skupiny. Výška 50 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2545 ANGEL‘S WISH – velké květy jsou bílé, líčko je mimózově žluté. Výška 60 cm.
Synonymum Angel’s Dream. Velmi atraktivní sorta.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T2504 APELDOORNS ELITE
T2584 APRICOT DELIGHT
T2537 AMERICAN DREAM – mimózově žluté květy mají kontrastní krvavě červený
lem petálů. Mutace odrůdy Daydream. Vynikající sorta!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2504 APELDOORNS ELITE – červený se žlutým lemem, velmi hezký.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2584 APRICOT DELIGHT – nádherný lososově růžový Darwinův hybrid se
světlejšími okraji a tmavšími růžovými plameny. Výška 50 cm. Super novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2538 APRICOT IMPRESSION – mandarínkově oranžové květy mají při okrajích
tmavší žíhání. Mutace odrůdy Pink Impression.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2577 APRICOT PRIDE – velké, jemně meruňkové květy na dlouhých robustních
stoncích. Mutace odrůdy Ollioules. Výška 55 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2505 BANJA LUKA – opravdu mimořádný Darwinův hybrid. Bude působit jako
kaleidoskop, kterým jste zase pootočili. Jednou se vám bude zdát, že základ je žlutý
s červeným rozstříkáním a žíháním, podruhé, že je tomu naopak. Klamný jak chameleón.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2569 BEAUTY OF SPRING – ohromující mnoho barevně laděná sorta, základ
ohromných květů je jemně krémově žlutý s karmínově červeným lemováním
a s narůžovělými líčky. Výška 60 cm. Dechberoucí novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T2508 BIG CHIEF – zvláštně růžové květy mají oranžově červený okraj a bělavé líčko.
Velké květy, výška 60 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2509 BLUSHING APELDOORN – citrónově žluté květy jsou oranžově lemované se
zelenou bází a karmínovým líčkem. Výška 55 cm, skvělá sorta.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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T2511 DAYDREAM

T2578 KING OF HERTS
T2572 FOSTERY KING

T2513 GOLDEN APELDOORN
T2551 CANDY APPLE DELIGHT – bonbónově růžový, okraje jsou jemně krémové,
nádherný tvar květů se zašpičatělými petály. Výška 45 cm. Cukrkandlově růžový.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2571 CONQUEROR – sytě blatouchově žluté, velmi štíhlé květy na dlouhých
a pevných stoncích vhodných k řezu. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2511 DAYDREAM – zlatožlutý základ bohatě překrývaný a tónovaný meruňkově
oranžovým probarvením s lehce broskvově růžovým nádechem, 55 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2572 FOSTERY KING – obří odrůda, která produkuje obrovské květy na vrcholu 60
cm vysokých stonků. Květy jsou pěkně šarlatové barvy se zlatou základnou a vypadají
obzvlášť dobře jako řezané květiny ve vázách. Ideální pro záhonovou výsadbu. Velmi
dlouhi kvete. Super novinka.
T2551 CANDY APPLE DELIGHT
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2512 GARANT – kanárkově žlutý, zelené plameny, listy jsou výrazně zlatožlutě
lemované (panašované). Zcela unikátní.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2513 GOLDEN APELDOORN – čistě žlutý, černý terč. Populární!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2546 HAKUUN – blyštivě čistě bílý ihned po otevření a po celou dobu kvetení. Výška
50 cm. Extrémně zdravě roste. Z křížení Mount Erebus x White Emperor(Purissima).
Japonská novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2519 IVORY FLORADALE – květy jsou krémové, časem se vybělují do téměř bílé
barvy. Velmi vzácný, výška 60 cm. Zatím jediný skoro bílý typický Darwin hybrid.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.

T2568 OXFORD
T2579 NOVI SUN
T2578 KING OF HERTS – velké karmínově růžové květy s jemnými stříbřitě bílými
okraji petálů. Výška 60 cm. Extra novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2523 MY LADY – lososově oranžové květy s bronzovou bází. Velmi raná odrůda,
vysoká 65 cm. Mutace odrůdy Hollands Glorie. Kvalitní sorta.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2579 NOVI SUN – velmi tmavě blatouchově žluté, dokonale oválně tvarované květy
voskovité substance na pevných lodyhách až 55 cm délky. Nádherný odstín barvy! Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T2568 OXFORD – svítivě šarlatově červený, skvělý efekt. Výška 55 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2573 OXFORD WONDER – zlatě žluté velké květy mají velké rozmyté, karmínově
červené líčko. Skvěle se rozevírá na slunci na 60 cm dlouhých stoncích. Luxusní novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2561 PARADE – zářivě signálně červený, černý terč. Výška 60 cm. Jeden z nejlepších červených!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2529 PINK IMPRESSION – císařsky růžový, tmavší plameny, humrově červené
okraje. Velmi zdravě roste, k řezu.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2580 PRINS CLAUS – tento ušlechtilý kultivar vytváří veliké květy, které jsou
elegantní a nádherné barvy. Lososově oranžové okvětní lístky mají centrální zlatý
proužek. Výška až 60 cm. Brilantně vybarvená novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
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T2535 WORLD FAVORITE

T2559 RUSSIAN PRINCESS

T2540 RED IMPRESSION
T2581 PURPLE PRIDE
T2581 PURPLE PRIDE – zářivé, lila fialové květy vytváří nový barevný efekt v zahradě.
Velké květy jsou drženy na robustních 55 cm vysokých stoncích, které drží za každého počasí.
Mutace odrůdy Ollioules. Super nová barva u Darwinových hybridů. Novinka 1. třídy.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T2540 RED IMPRESSION – turecky červené květy mají sametovou texturu. Mutace
odrůdy Pink Impression.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2559 RUSSIAN PRINCESS – sytě růžové oválné obří květy mají kontrastní krémově
žluté lemování petálů. Výška 60 cm. Naprosto unikátní sorta.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T2582 TRICK – tento krásný Darwinův hybrid je sytě pastelově růžové barvy s tmavě karmínově
růžovými okraji, vnější okvětní lístky mají stříbřitou texturu. Výška 45 cm. Nová introdukce.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2583 TRIPPLE A – zářící oranžově červený s úzkým okrajem žluté. Je to fantastický
T2562 VAN EIJK LADY
nový hydrid, který produkuje nádherné veliké květy míchané z barev a odstínů červené,
oranžové a růžové až po jasně žlutou na okrajích. Výška 50 cm.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T2533 VAN EIJK – květy jsou neskutečně sytě turecky červené s delfsky růžově
zbarvenými plameny. Výška 60 cm, kapraďově zelené listy. Famózní!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T2562 VAN EIJK LADY – tmavě purpurově růžový s nachovým líčkem. Výška 60 cm.
Mutace původní odrůdy. Špičková novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2563 VAN EIJK MYSTIC – magnóliově růžový, okraje jsou tmavší – karmínově
růžové, středem petálů se táhnou tmavě lososové plameny. Mysteriózní novinka. Super!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T3045 BIG SMILE
T2565 VAN EIJK SALMON
T2564 VAN EIJK ORANGE – pomerančově oranžový blend, líčko je barevně
tónované. Na záhonech září. Výška 60 cm. .
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2565 VAN EIJK SALMON – lososově a růžově tónované květy pěkného pastelového
odstínu. Výška 60 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2535 WORLD FAVORITE – tomatově červené květy, na okrajích světlejší a s horní
polovinou petálů silně žlutě proužkatou.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2549 WORLD PEACE – temně červený, zlatý kontrastní lem. Výška 50 cm. Super odrůda.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T2500 SMĚS DARWINOVÝCH HYBRIDŮ – 10/80 Kč, 20/150 Kč.

JEDNODUCHÉ POZDNÍ TULIPÁNY

T2549 WORLD PEACE

Kvetou na závěr tulipánové sezóny. Hodí se k řezu i na záhony. Květenství kulminuje na
Den matek. Jsou vyšší, často až 60-70 cm.
T3001 AVIGNON – tlumeně červený, na okrajích ohnivě červený, vnější báze světle
žlutá. Obří květy.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T3045 BIG SMILE – patří vůbec mezi nejvyšší a největší tulipány, skvělý k řezu.
Základní barva je svítivě žlutá, květy jsou dlouze oválné a vydrží dlouho kvést.
Impozantní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T3004 BLEU AMAIBLE – ametystově fialově modrý, elegantní tvar květů. Výška 60
cm. Stále vynikající sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
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T3017 SHIRLEY

T3014 PINK DIAMOND
T3042 CARAVELLE
T3055 COSMOPOLITAN
T3042 CARAVELLE – černě purpurově fialové, velmi tuhé květy, žebra vnějších petálů
jsou téměř černá. Výška 45 cm. Sametový povrch, voskovitá struktura. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3055 COSMOPOLITAN – velký a urostlý tulipán s jasnými, rtěnkově růžovými
okvětními lístky, které jsou napité růžovým a korálovým odstínem. Tento tulipán není
pojmenován po známém časopise, ale po koktejlu ze známého televizního seriálu.
Příhodné jméno pro tuto poutavou smyslnou novinku. Listy jsou ozdobně čárkované.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3051 FONTAINEBLEAU – temně mahagonově purpurové oválné květy s elegantním
blyštivě bílým olemováním. Výška 50 cm. Parádní sorta!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T3008 JUDITH LEYSTER – podlouhlé, slonovinově bílé květy jsou karmínově
tečkovány a lemovány. Výška 55 cm. Tetraploidní odrůda.
T3051 FONTAINEBLEAU 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T3037 JUMBO BEAUTY – enormně velké květy jsou cukrově růžové, později s bílými
okraji. Výška 70 cm. Na záhonech nepřehlédnutelný. Fantastická novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3012 MENTON – čínsky růžový, meruňkově oranžový lem. Elegantní tvar květů, až
70 cm vysoký.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3021 PAUL SCHERER – oválné květy jsou sametově černé. Nejčernější tulipán
v naší nabídce.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T3014 PINK DIAMOND – květy jsou jemně růžově purpurově zbarvené s poněkud
světlejšími okraji petálů. Výška 50 cm. Cena kvality.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.

T3044 YELLOW ANGEL
T3015 QUEEN OF NIGHT
T3015 QUEEN OF NIGHT – vysoký, purpurové, téměř černé květy na hnědém
podkladě. V překladu Královna noci.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T3054 RHAPSODY OF SMILES – tento jasný a zábavný tulipán napodobuje barvu
nektarinky. s okvětními lístky se zlatými a červenými pruhy na žlutém podkladě. Žádný
květ není stejný. Je jednou z nejveselejších odrůd v zahradě. Velmi velké květy na 50 cm
dlouhých stoncích, které vykvétají v květnu. Parádní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3017 SHIRLEY – krémově bílý, růžovofialový žíhaný lem, květy světle fialově
tečkované, neobvyklý.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T3034 TOM POUCE – cukrově růžový s meruňkově žlutou bází. Výška 55 cm.
Nádherná sorta.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T3047 WISLEY – nádherná červená barva vlčích máků, výrazná žlutá báze. Výška 60
cm. Velmi atraktivní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3026 WORLD EXPRESSION – krémově bílé květy se smetanově žlutým přelivem
a velmi výraznými, jasně červeně zbarvenými proužky a žíháním. Velmi atraktivní odrůda.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T3044 YELLOW ANGEL – mutace odrůdy Angel’s Wing ze skupiny Darwin
hybridů. Tento kultivar má větší květy než původní druh, ale v tmavě žlutém provedení
s nazelenalými vnějšími žebry, a také kvete později. Výška 60 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3000 SMĚS JEDNODUCHÝCH POZDNÍCH – 10/80 Kč, 20/150 Kč.
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T3534 HAVRAN

T3533 BALLADE DREAM

LILIOKVĚTÉ TULIPÁNY

Květy jsou elegantně protáhlé do špiček, většinou prohnuté zpět. Kvetou těsně před
skupinou jednoduché pozdní, jsou vysoké 40-50 cm i více. Hodí se skvěle k řezu, ale
i na záhonech jsou velice efektní.
T3504 BALLADE – purpurově fialové květy mají čistě bílý, silný lem kolem petálů.
T3505 BALLERINA
Květy mají neobvyklý baňkovitý tvar. Nádhera!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3533 BALLADE DREAM – svítivě červené květy mají typický baňkovitý tvar po
odrůdě Ballade. Kontrastní zlatý lem. Špičková novinka!
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T3563 BALLADE LADY – jemně slézově růžové baňkovité květy s levandulovou
infúzí, mdle růžově krémové okraje. Výška 50 cm. Mutace odrůdy Ballade.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T3505 BALLERINA – tvrdě oranžově zbarvené, velmi podlouhlé a ostře špičaté květy
mají tmavě oranžové plameny. Skvělý.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3575 BUDLIGHT – je koncem jara kvetoucí liliokvětý tulipán, který má barvu světle
citrónově žlutého pudinku s našlehanými krémovými okraji. Kvete později a velmi
dlouho. Výška do 50 cm. Skvělá odrůda.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3506 BURGUNDY – tmavě purpurově fialové květy, výška 50 cm. Dokonalá imitace
barvy burgundského vína. Unikátní barvička!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T3509 CLAUDIA – nádherná a kontrastní sorta s purpurově modrými květy a bílým
lemem. Kvalitní přínos v této barevné kombinaci.
T3504 BALLADE 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T3511 ELEGANT LADY – pozdní krémový s karmínově růžovým lemem.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T3511 ELEGANT LADY
T3570 FIREWORK
T3570 FIREWORK – její jméno je v překladu rachejtle – květy výborného liliového tvaru
jsou blatouchově žluté s bohatým rumělkově červeným rozstřikem a plameny. Vynikající
záhonový efekt! Svojí výškou přes 40 cm se hodí skvěle k řezu. Parádní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T3512 HOLLAND CHICK – bílý, růžový lem.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3534 HAVRAN – vynikající tulipán od ing. Václavíka. Sametově hnědě purpurové
květy mají černý nádech. Výška 40 cm. Příznačný název.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T3527 WEST POINT - jasně kanárkově žlutý, silně prohnuté špičky, typický
představitel liliokvětých tulipánů. Atraktivní vzhled.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T3582 LASTING LOVE – luxusní tmavě červená, téměř purpurová odrůda s jak
plechovými okvětními lístky zvýrazněnými měkčím odstínem červené na okrajích.
Elegance této odrůdy je charakteristická přitažlivým listoví a vysokými pevnými stonky
výšky 50 cm. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3531 LILAC TIME – intenzívně fialově purpurové květy mají barvu burgundského
vína, báze je bílá. Výška 45 cm, tuhé stonky, skvělý liliovitý tvar.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T3539 LILYFIRE – žluté květy mají světle meruňkový přeliv a tmavě oranžovými,
velmi silnými a ohraničenými lemy. Listy mají žlutý, jak vlas tenký okraj.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T3539 LILYFIRE

T3527 WEST POINT

T3506 BURGUNDY

T3563 BALLADE LADY
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T3583 SANNE

T3569 MADALYN

T3541 LILYROSA
T3560 MONEY MAKER
T3541 LILYROSA – slézově růžové květy mají vynikající liliový tvar, velká krémová báze.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3569 MADALYN – krémově bílé, typicky liliové Květy jsou bohatě růžově tečkované, silný
a kontrastní, bengálsky růžový okraj od báze až do špiček. Výška 45 cm. Parádní novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T3515 MARILYN – květy jsou bílé s růžovým nádechem a třešňově červenými
plameny, žíháním a tečkováním. Výška 55 cm, unikátně vybarvený!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T3581 MISS ELEGANCE – jemné pastelové růžové květy, základna a okraje jsou bílé s jemnou
narůžovělou infúzí. Kvete dlouho od dubna do května. Výška 40 cm. Smyslná novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T3520 PIETER DE LEUR
T3519 MONA LISA – primulkově žlutý, červeně žíhaný a tečkovaný. Krásný liliovitý tvar.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T3560 MONEY MAKER – dokonale tvarované liliovité květy v krvavě červeném provedení.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3520 PIETER DE LEUR – kardinálsky červené květy s krvavě červenými okraji,
s téměř černým líčkem a s výškou pouze 30 cm! velikost 8/9. Novinka do skalky.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T3549 PURPLE DREAM – čistě ametystově fialové květy. Výška 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T3523 SAPPORO
T3522 RED SHINE
T3522 RED SHINE – krvavě červený, zašpičatělý. Výška 55 cm. Stále jeden
z nejkrásnějších lilijáků!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T3583 SANNE – voňavé velké květy jsou elegantně zkosené, při otevření temně růžové
s jemňonce růžovými okraji a dokvétají až ve fialově růžovém tónu s okraji z růžové
slonoviny. Zajímavě vybarvená novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T3523 SAPPORO – čistě sněhově bílý s nadechlými světle zelenými plameny. Výška
45 cm. Překrásný kultivar.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3526 TRES CHIQ – slonovinově bílé květy se zeleným líčkem a zelenými středovými
žebry a světlounce purpurovým překrytím. Výška 45 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3585 VENDEE GLOBE – elegantní sorta se špičatým okvětním, je pozdní rozkvétá až
v květnu. Je výjimečný proměnlivým vybarvením od žluté po oranžově červenou, vždy
tmavěji melírované. Velmi krásné ve větších množstvích. Výška 50 cm.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/180 Kč.
T3580 WHISPERING DREAM – nádherná novinka s dvojtónově růžovým
lemováním slonovinově bílých, až 13 cm vysokých květů na 45 cm dlouhých stvolech.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T3528 WHITE TRIUMPHATOR – vysoký, krémově bílý, zašpičatělý.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T3500 SMĚS LILIOKVĚTÝCH – 10/80 Kč, 20/150 Kč.

T3585 VENDEE GLOBE

T3519 MONA LISA

T3549 PURPLE DREAM

T3526 TRES CHIQ

T3581 MISS ELEGANCE

28

T3515 MARILYN

T3500 SMĚS LILIOKVĚTÝCH

T3528 WHITE TRIUMPHATOR

29

T3580 WHISPERING DREAM

lukonbulbs@mybox.cz

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

T3823 BIG BROTHER

T4006 BLUE HERON
T3852 BLUSHING BEAUTY

T3858 BLUSHING GIRL

LILIOKVĚTÉ VELKOKVĚTÉ OBŘÍ
TULIPÁNY

Jsou odvozeny od odrůdy Temple of Beauty holandského šlechtitele Lefebera. Výška
rostlin dosahuje až jeden metr a květy jsou velmi velké. Mají typicky liliový tvar. Jsou to
vzácné a impozantní kultivary. Listy jsou lehce žíhané.
T3823 BIG BROTHER – lososově oranžové květy velmi silné substance, odolné vůči
počasí. Výška 55 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3851 BLUSHING LADY – delftsky růžový, báriově žlutý lem.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3852 BLUSHING BEAUTY – světle červený na žlutém podkladě, zlatožlutý lem.
T3851 BLUSHING LADY Super roste a množí se.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3858 BLUSHING GIRL – protáhlé, mimózově žluté květy mají jemný červený okraj
petálů. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3586 DE TULP VAN THIJS – velké květy jsou sytě saténově růžové, podlouhlého
tvaru a při rozevření vyklápějí své špičky okvětních lístků do stran. Tento netypický
liliový tvar, pevné stonky a opravdu krásná a lákavá barva jsou hlavní devizou této
novinky. Výška 50 cm.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
T3836 EL NINO – proměnlivě vybarvené, protáhlé květy jsou míchanicí zlaté a žluté
s lososovou a růžovou. Výška 70 cm. Super novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T3853 HOCUS POCUS – žlutý, jaspisově červeně žíhaný.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3586 DE TULP VAN THIJS

T3859 LONG LADY

T3836 EL NINO

30

T3853 HOCUS POCUS

T4067 BLACK JEWEL
T3857 TEMPLE OF BEAUTY
T3859 LONG LADY – velmi dlouhé květy jsou kanárkově žluté s lososově růžovými
plameny. Výška 75 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3856 TEMPLES FAVOURITE – karmínově růžový.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3857 TEMPLE OF BEAUTY – lososově růžový, velmi dobře roste, krásný.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T3800 SMĚS LILIOKVĚTÝCH OBŘÍCH – 10/90 Kč, 20/170 Kč.

TŘEPENITÉ TULIPÁNY – KRISPY

Jsou velmi moderní kultivary s krajkovanými až třásnitými okraji okvětních plátků. Jsou to
překrásné odrůdy odvozené od jednoduchých raných (JR), jednoduchých pozdních (JP),
Darwin hybridů (DH), triumfů (TR) i viridiflor (Vir) a tudíž mají jejich růstové i tvarové atributy.
T4105 ARIA CARD – JP, bílé květy, solidní a kontrastní fialově modré krispování.
Z křížení Shirley x Laverock. Výška 42 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T4065 BARBADOS – JP, okrouhlé květy silné substance jsou krvavě červené, okraje
jsou velmi silně krispovány a 12 mm dlouhými třásněmi. Unikátní novinka!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T4066 BELL SONG – JP, karmínově růžově červené květy mají vnitřní i vnější petály
krémově lemovány a dokonale krispovány.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4067 BLACK JEWEL – JP, rudě červené květy mají sametově černý nádech a husté
krispování. První černá krispa! Super novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4006 BLUE HERON – JP, fialově modrý, stříbřité krajkování, bílá báze. Velmi pěkný.
1 kus 11 Kč, 5/45 Kč, 10/95 Kč.

T4105 ARIA CARD

T4066 BELL SONG T3800 SMĚS LILIOKVĚTÝCH OBŘÍCH

T3856 TEMPLES FAVOURITE
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T4010 CALIBRA

T4080 HONEYMOON

T4118 CACHAREL
T4017 CUMMINGS
T4008 BURGUNDY LACE – JP, růžově vínový, velké květy, pozdnější. Kvalitní sorta.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/780 Kč.
T4118 CACHAREL – sytě magnóliově růžové květy s voskovitou strukturou
a celoobvodovými delšími třásněmi. Výška 45 cm. Atraktivní novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4010 CALIBRA – L, krvavě červené květy se zelenou bází, výška 50 cm. Květy mají liliokvětý tvar!!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T4011 CANASTA – JP, protáhle oválné květy jsou sytě rudě červené, lesklé textury.
Okraje jsou bílé, kontrastní s jemným krispováním. Velikost 8/9. Novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4017 CUMMINGS – JP, lilavě purpurové květy jsou oválné, okraje jsou krémové
s velmi bohatým jehličkovým krispováním, které začíná již od báze květů. Výška 45 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4128 EYE LASH T4078 CURLY SUE – JP, temně purpurově fialové, velmi velké květy jsou v horních
částech petálů velmi silně krispovány. Výška 45 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4018 DAVENPORT – TR, červené květy s nádechem do mahagonova jsou lesklé
textury, kanárkově žluté okraje jsou silně krispované. Výška 40 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4128 EYE LASH – mohli byste v Holandsku projít celé lány tulipánů, aniž byste viděli
tulipán tak nádherně exotický! Měkce smetanově bílé květy se silně lemovanými, jasně
ostružinově fialovými hranami. Květy jsou dobře tvarované a poskytují luxusní vzhled.
Je to robustní odrůda, která kvete spolehlivě v květnu. Excelentní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.

T4069 FABIO
T4028 FRINGED SOLTICE
T4069 FABIO – TR, šarlatově červené květy mají jemný zlatožlutý lem a jemné, ale
husté krispování.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4022 FANCY FRILLS – TR, karafiátově růžový, bílý lem a krispování, bílá báze. Velmi něžný.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4028 FRINGED SOLTICE – DH, citrónově žlutý exteriér s tmavším okrajem a krvavě
červenými plameny a tečkováním, Mutace odrůdy Fringed Aperdoorn, Výška 55 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T4113 GORILLA – tmavě fialově purpurové, jakoby lakované květy s bohatým
a hustým krispováním okrajů petálů. Výška 45 cm. Špičková novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4129 HAWAII – sladká růžová barva s šlehačkově krémovou bází a úžasnými
kaktusovými bodlinami na okrajích květů! Prostě úžasná podívaná! Výšla 45 cm.
Parádní novinka!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T4080 HONEYMOON – JP, čistě bílé květy mají diamantový poprach, okraje jsou
velmi silně krispovány. Výška 50 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4148 INDIANA – signálně červené květy okrouhlejšího tvaru s perfektním
krispováním. Výška 45 cm. Novinka 2018.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T4100 JOINT DIVISION – z křížení Anna José x Fancy Frills. Karmínově růžové
květy, velká krémově žlutá báze do poloviny květů. Konce jsou tak silně krispované
lososově, zlatě, žlutě a růžově, že budí dojem plnokvětosti. Impozantní sorta!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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T4146 MAYWOOD

T4103 PACIFIC PEARL

T4131 KATIE MELUA
T4130 JOY OF SPRING
T4130 JOY OF SPRING – smetanově béžový základ, široké okraje jsou napuštěné
malinově růžovým odstínem, okraje jsou hustě krispované. Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4131 KATIE MELUA – triumf typ s květy podobnými na Fancy Frills, ale s pestřeji
vybarvenými i s delšími bodlinkami a také s většími květy. Výška 45 cm. Úžasná novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4110 LABRADOR – velmi tmavě burgundsky černé, velmi bohatě krispované květy
vynikající substance. Výška 45 cm. Bombastická novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4075 LAMBADA – JP, karmínový, světle oranžový lem a krispování, novinka.
Výborně se množí a roste.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4151 LEO – tento druh byl nalezen v porostu Oxfordských tulipánů. Svými atributy
T4075 LAMBADA se nedá zařadit do žádné stávající skupiny, nejblíže má snad ke skupině Krispa. Ohnivě
červené, protáhlé, spíše liliovité květy mají mnohačetné a nepravidelné bodlinaté
výběžky. Výška 50 cm. Hit na výstavě Flora Olomouc 2019. Leo je latinsky lev, lev je
král zvířat a Leo je králem mezi tulipány. Každého uchvátí!
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
T4039 LOUVRE – JP, tmavě fialové květy jsou skvěle krispovány, mají světlejší bázi.
Skvělá substance i textura.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4042 MAJA – JP, citrónově žlutý, velké, válcovité květy, pozdnější.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4146 MAYWOOD – nádherně vymodelované, sytě rumělkově červené květy
s bohatým a celoobvodovým krispováním. Výška 50 cm. Unikátní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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T4039 LOUVRE

T4042 MAJA
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T5810 PARTY CROWN
T4132 NEGLIGE
T4132 NEGLIGE – smetanově bílé květy jsou celoobvodově lemovány kontrastní,
jahodově růžovou a to jak vnější, tak i vnitřní petály, rovněž jsou i po všech okrajích
nádherně krispovány. Tato exotická novinka vždy poutá velkou pozornost. Výška 45
cm. Tulipán v růžovém negližé!
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
T4153 NORTH POLE – Severní pól je fenomenální Tulipán s zářivě bílou barvou s poněkud
jemným charakterem, ale její jemně a hustě krispované květy na druhé straně velmi dlouho
kvetou. Byl vypěstován pro velmi větrné podmínky Anglie. Výška 50 cm. Parádní novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T4103 PACIFIC PEARL – JP, tmavě rudé květy s vynikající substancí, lakovanou
lesklou texturou a celoobvodovým jemným krispováním. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4076 PALMARES – TR, signálně červené květy mají široké, sytě žluté okraje a
dokonalé krispování. Skvělá novinka!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T5810 PARTY CROWN - tmavě žluté květy, červeně krispované okraje. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T4149 PINK HEAVEN – sytě růžové, silně třásnité květy vysoké substance. Výška 45
cm. Špičková novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4133 PURPLE CRYSTAL – velmi sytě purpurově fialové květy se silnou substancí velmi
hustě krispovaných petálů, konce bodlinek jsou jantarově hnědé. Výška skoro 50 cm.
Exkluzivní novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4094 REAL TIME – TR, oranžové a žlutě míchané květy s lososově růžovou infúzí,
dlouhé a husté jehlicové krispování v míchaných předchozích čtyřech barvách. Unikátní
semenáč z famózních Fancy Frills a Johann Gutenberg.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
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T4077 SIESTA

T5204 COOL CRYSTAL
T4124 SMIRNOFF
T4077 SIESTA – JP, bramboříkově růžové květy mají bílou bázi a výrazné nakrabacené
okraje s velmi jemným krispováním. Barevná lahůdka!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4115 SIGNATURE – TR, tuhé květy jsou čistě bílé s hustým jehličkovým krispováním.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4124 SMIRNOFF – nádherné, čistě bílé květy s celoobvodovým, vnitřním i vnějším,
velmi hustým krispováním. Výška 45 cm. Naprostá novinka.
1 kus 16 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5204 COOL CRYSTAL – jahodově růžové plné květy s krémovým podkladem,
okraje jsou crispovány dlouhými jehličkami. Výška 35 cm. Intenzivní barva.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T4150 SUNSET MIAMI – veliké květy mají úžasné barevné představení připomínající
tropický západ slunce. Tahle nová odrůda je skutečnou raritou! Zářící růžově
purpurové květy se slonovinově bílou základnou, meruňkovými okraji a zlatým
T4115 SIGNATURE krispováním. Velmi silné stonky délky 45 cm. Skvělá pestrobarevná novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4154 TIANO – sytě signálně červené, uniformě vybarvené květy s celoobvodovým
zlatým krispováním, ve vrcholu silně jehličkovaným. Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4062 VALERY GERGIEV – JP, jeden z nejintenzivněji krispovaných tulipánů květy
jsou velmi sytého, červeného vybarvení. Výška 45 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4125 VERSACE – TR, vně jsou květy černě vybarvené, uvnitř portsky vínové, okraje
jsou velmi silně krispované. Výška 45 cm. Excelentní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T4000 SMĚS KRISPOVANÝCH – velké cibule – 10/90 Kč, 20/170 Kč.

T5593 BONANZA

T4000 SMĚS KRISPOVANÝCH

T5501 ALLEGRETTO

PIVOŇKOVITÉ TULIPÁNY

Jsou druhy tulipánů s velmi plnými, baňkovitými květy. Kvetou středně raně a jsou
vysoké okolo 40 cm. Mají univerzální užití.
T5501 ALLEGRETTO – červený, žlutý lem, velmi kontrastní.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5502 ANGELIQUE – něžně růžový, vyšší, jeden z nejkrásnějších, Angelika.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T5503 ANTRACIET – velmi tmavě rudé květy mají sametový nádech, jsou téměř černé.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5558 BACKPACKER – velmi plné květy jsou pastelově růžově fialové. Výška 45
cm. Špičková novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5506 BLACK HERO – sytě červenočerné plné květy se sametovým povrchem jsou na
dlouhých a pevných stoncích délky 70 cm. Totálně unikátní. Mutace Queen of Night.
1 kus 13 Kč, 5/70 Kč, 10/110 Kč.
T5504 BLUE DIAMOND – mutace odrůdy Prince Charles. Květy jsou tmavě
purpurově fialové velmi plné. Výška 40 cm. Plnokvětý modrý tulipán!
1 kus 13 Kč, 5/70 Kč, 10/110 Kč.
T5593 BONANZA – velmi vkusná kombinace žloutkově žluté a ohnivě červené.Výška
55 cm. Excelentní novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.

T5558 BACKPACKER

T4150 SUNSET MIAMI

T4154 TIANO

T5503 ANTRACIET

T4125 VERSACE
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T5542 DOUBLE MAUREEN T5581 DOUBLE BEAUTY OF APELDOORN
T5559 DANCELINE
T5559 DANCELINE – bílé, jak květy pivoněk rozložité velké květy se žlutými
zmnoženými pestíky ve středech a s malinově červeně růžovými, jakoby dekorovanými
špičkami. Výška skoro 50 cm. Bombastická novinka.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
T5581 DOUBLE BEAUTY OF APELDOORN – velmi nápadný vzhled tohoto velmi
plného tulipánu každého hned upoutá. Krásně složené okvětní lístky vytvářejí dojem květu
starodávné stolisté růže v míchané zlatě žluté a jemně oranžové barvě. Výška 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5542 DOUBLE MAUREEN – mutace odrůdy Maureen s velmi plnými bílými květy, okvětní
lístky jsou vně zeleně zabarvené. Výška 55 cm. Omezené množství. Absolutní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5582 DOUBLE NEGRITA – mutace známé triumf sorty Negrita. Okrouhlé květy
jsou uniformě purpurově fialové, nazelenalé zákrovné petály. Výška 42 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5563 DREAM TOUCH T5562 DOUBLE TOUCH – velmi plné květy připomínají tvarem staré anglické čajové
růže. Základní barva je bílá s rozmytými bramboříkově růžovými okraji, které se postupně
vpíjí do celých okvětních lístků, postupně jak stárnou. Výška do 40 cm. Nádherná novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T5563 DREAM TOUCH – nádherně tvarované, typicky pivoňkovité květy jsou fialově
purpurové s pableskujícími a celoobvodovými bílými okraji. Výška 45 cm. Skvělá sorta.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T5544 DRUMLINE – karmínově červené, velmi plné květy, bílé okraje. Absolutní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5575 EXQUISIT – Velmi půvabná odrůda. Borůvkově modré květy mají tak velké
množství okvětních lístků, že připomínají plnokvětou pivoňku. Zákrovné zelené listeny
zase evokují představu zmrzliny v kornoutu Bude se hezky vyjímat na zahradě, ale
i v truhlíku nebo květináči na terase či balkonu. Okouzlující také ve váze. Výška 45 cm.
Prostě exkluzivní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.

T5551 GLOBAL DESIRE
T5535 FINOLA
T5514 GERBRAND KIEFT
T5535 FINOLA – nádherně měňavě růžové a příjemně míchané (blend) velmi plné
květy mají krémově bílý základ a sytě karmínově růžové okraje. Výška 50 cm. Z křížení
Casa Blanca x Wirosa. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T5514 GERBRAND KIEFT – velmi velké a hustě plné květy jsou žhavě purpurově
červené s bílým okrajem. Výška 45 cm. Jako pivoňka!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5551 GLOBAL DESIRE – mutace odrůda Monte Carlo v bílém provedení, později
i kvete a proto je zařazena do skupiny pivoňkových. Výška 30 cm. Asi nejlepší bílý plný
ve své třídě. Apartní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5578 CHARMING BEAUTY – lososově meruňkový míchaný s velmi plnými květy,
středy jsou mandarínkově oranžové. Výška 45 cm. Mutace odrůdy Angelique.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5509 CHATO – velmi plné, rozložitě otevřené květy jsou karmínově červené
s nepatrnými karmínově růžovými okraji. Výška 40 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5557 ICE CREAM – tmavě růžové okraje s bílým plným nahloučeným a navýšeným středem.
Vypadá jak jahodový zmrzlinový pohár se šlehačkou. Žádný jiný takový tulipán není!
1 kus 35 Kč, 5/150 Kč.
T5587 LA BELLE EPOQUE – mimořádně vzácná barva kombinující třpytivé tóny jantaru,
tmavé růže, meruňky, másla a karamele s proměnlivě prozařujícím žlutým nádechem.
Připomíná tvarem a barvou krásu starobylých anglických růží. Výška 45 cm. Super novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5554 MENTON EXOTIC – starorůžové květy s meruňkově růžovým přelivem
a mandarínkově oranžovou infúzí. Výška 60 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T5562 DOUBLE TOUCH

T5582 DOUBLE NEGRITA

T5587 LA BELLE EPOQUE

T5578 CHARMING BEAUTY

T5544 DRUMLINE
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T5594 WOW

T5597 PINK SIZE
T5531 MOUNT TACOMA
T5519 MIRANDA
T5519 MIRANDA – plnokvětá mutace odrůda Apeldoorn. Červené věty jsou velmi
velké, velmi plné a tudíž velmi těžké. Vyžadují proto často oporu. Výška 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5531 MOUNT TACOMA – krémově bílé květy jsou velmi plné, krémová báze
a střed. Výška 45 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5597 PINK SIZE – na první pohled připomíná pivoňku. Velké plné květy mají vrstvy a vrstvy
růžové růžových lístků s nádechem zeleně na vnějších okvětních lístcích. Květy dlouho kvetou,
nádherné jsou stejně jako řezané květiny nebo na záhoně. Výška až 50 cm. Dechberoucí novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T5589 QUEENSDAY – jasně červené, velmi plné květy se zlatým olemováním všech
petálů, ozdobné zelené melírované listeny. Výška 50 cm. Novinka 2018.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5571 ROBINHO – velmi plné rubínově červené květy s lesklou texturou. Výška 50 cm. .
T5571 ROBINHO 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T1575 SHELL – rumělkově červené, velmi plné květy se širokými zlatě žlutými lemy.
Velmi dlouho kvete. Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5576 SHIRLEY DOUBLE – plnokvětá a pěkně vybarvená mutace odrůdy Shirley.
Bílý s fialově zbarvenými okraji, proužky a potřísněním. Výška 50 cm. Skvělá novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T5567 SUNLOVER – velké květy jsou meruňkové, červené, žluté, oranžové – v pěkném
koktejlu – každý květ je jiný a překvapivý. Proto je nejlépe sázet tento kultivar do skupin po 5-ti či
10-ti kusech, kde opravdu vynikne jejich opulentní krása barev. Výška 45 cm. Exotická novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5521 UNCLE TOM – temně sametově rudé květy mají barvu přezrálých třešní. Cena
kvality. Stále jeden z nejúžasnějších plných tulipánů.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T5590 VOGUE – nádherně vybarvené sytě karmínově růžové, elegantně plné květy na
silných stoncích 45 cm délky. Vynikající novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5589 QUEENSDAY

T1575 SHELL

T5576 SHIRLEY DOUBLE
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T5567 SUNLOVER

T4501 ARTIST
T5521 UNCLE TOM
T5591 WHITE VALLEY – slonovinově bílé květy jsou zvláštního tvaru, který na první
pohled ihned zaujme. Výška 45 cm. Parádní novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T5594 WOW – tento druh byl již na titulce našeho katalogu Podzim 2017, ale až nyní
jej máme k dispozici po dvou letech čekání ve frontě. Spolu s kultivarem Ice Cream
a dalšími podobnými sortami se uvažuje o zřízení nové skupiny Zmrzlinových tulipánů.
Barva je borůvkově modrá s purpurovým hávem, velmi plné květy mají stupňovite
uspořádané petály. Výška 45 cm. Borůvková zmrzlina!
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
T5549 YELLOW POMPONETTE – zlatě žluté, velmi velké a velmi plné květy, jak
jiřinky pomponky. Mutace odrůdy Golden Apeldoorn. Výška 45 cm. Novinka. Není
lepší tulipán do vázy!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5500 SMĚS PIVOŇKOVITÝCH – 10/80 Kč, 20/150 Kč.

T5549 YELLOW POMPONETTE

VIRIDIFLORY

Zelenokvěté tulipány – jednoduché květy s výraznými zelenými středovými žebry
okvětních plátků. Mají charakteristiky triumf hybridů a jednoduchých pozdních a jsou
vyšší (40-50 cm) a nižší v rozmezí 20-30 cm.
T4501 ARTIST – purpurový a lososově růžový, tmavě zelená žebra, nižší. Květy mají
kalichovitý tvar.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4504 DOLLS MINUET – vyšší a pozdnější, červený se zelenými žebry.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

T5590 VOGUE

T5500 SMĚS PIVOŇKOVITÝCH

T4504 DOLLS MINUET
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T4525 RED SPRINGGREEN

T4506 EYECATCHER
T4502 CHINA TOWN
T4508 FORMOSA
T4506 EYECATCHER – vyšší a pozdnější, oranžový, zelená žebra. Květy mají
rozevřený liliový tvar.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4508 FORMOSA – vyšší a pozdnější, ostře chromově žlutý, výrazná žebra. Úzce
liliokvětý, velmi elegantní a vitální.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4509 GOLDEN ARTIST – zlatooranžový se zeleným žíháním a žebry, nižší.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4529 GREEN STAR – otevírá se jak světle zelený, později jsou květy ledově bílé
s prominentními tlustými brčálově zelenými žebry. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T4529 GREEN STAR T4515 HOLLYWOOD – nižší a středně kvetoucí, krvavě červený a zelený. Výška
30 cm. Mutace odrůdy Artist.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4502 CHINA TOWN – exteriér je mechově zelený s floksově růžovým lemem. Bíle
lemované listy. Totálně nádherný. Mutace odrůdy viridiflora Golden Artist. Výška 30 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T4521 NIGHT RIDER – temně červeně rudé květy, kontrastní zelené žebroví. Výška
40 cm. Velmi kvalitní novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4518 PIMPERNEL – purpurově červené květy, hnědozelená žebra,výška 40 cm.
Velmi pěkný kultivar.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T4522 VIOLET BIRD
T4519 SPRING GREEN
T4525 RED SPRINGGREEN – svítivě červený, zelené plameny. Typický tvar a forma
květů po odrůdě Spring Green, ze které pochází. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4519 SPRING GREEN – vyšší a raný, bílý a světle zelený, brčálová žebra. Nedbale
elegantní tvar květů.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4522 VIOLET BIRD – orchideově purpurový, plameny a báze jsou zelené. Výška 50
cm. Neortodoxní viridiflora.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T4526 VIRICHIC – typický představitel této skupiny, petály jsou podélně i příčně prohnuté,
magnóliově růžové, tmavě zelená žebra. Nádherný tvar květů. Výška 55 cm. Šmrncovní sorta.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T4505 ESPERANTO – barva je karmínově červeně růžová s temně zelenými žebry.
Listy jsou silně krémově lemované. Výška 30 cm, znamenitá odrůda!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T4514 GROENLAND - vysoký a pozdní, růžový, silně probarvená zelená žebra.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T4500 SMĚS VIRIDIFLORA VYŠŠÍ TYPY – 10/80 Kč, 20/150 Kč.
T4800 SMĚS VIRIDIFLORA NIŽŠÍ TYPY – 10/80 Kč, 20/150 Kč.

T4515 HOLLYWOOD

T4509 GOLDEN ARTIST

T4526 VIRICHIC

T4505 ESPERANTO

T4521 NIGHT RIDER
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T4518 PIMPERNEL

T4800 SMĚS VIRIDIFLORA NIŽŠÍ TYPY T4500 SMĚS VIRIDIFLORA VYŠŠÍ TYPY
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T6003 BLUE PARROT

T6057 MYSTERIOUS PARROT
T6002 BLACK PARROT

T6064 AVIGNON PARROT

PAPOUŠKOVITÉ TULIPÁNY

Mají velké, různotvaré jednoduché květy, které mají neobvykle zkroucené, roztřepené
a zvlněné květy. Vznikly mutací běžných zahradních tulipánů, zejména triumfů, které
jsou nižší a ranější, a jednoduchých pozdních, které jsou vyšší a pozdnější. Ty se hodí
výborně na řez a ve vázách poměrně dlouho vydrží. Všechny papouškovité tulipány mají
nazelenalá žebra, jsou tedy částečnými viridiflorami.
T6059 AIR – pastelově šeříkově růžové, bohatě členité květy s výraznými zelenými
žebry. Výška 40 cm. Vzácná sorta.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T6001 APRICOT PARROT – světle meruňkově zbarvené papouščí květy s typickými
zelenými žebry. Květy jsou proměnlivě krémově a růžově probarveny. Výška 50 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6064 AVIGNON PARROT – tato bohatá směs teplých, šťastných oranžových tónů
přitahuje velkou pozornost. Velmi silné stonky a úžasné v uspořádání tuhých květů. Výška
T6051 EXOTIC PARROT přes 50 cm, kvete až v květnu a skvěle se hodí k řezu na Den matek. Nádherná sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6002 BLACK PARROT – temně rudý s černým přelivem, silně třepenitý.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6003 BLUE PARROT – další pozdní, ametystově modrý, mutace Bleu Aimable.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6058 DEE JAY PARROT – velmi pěkný papoušek v kombinaci karmínově červeného
základu a krémově zlatého péřovitého lemování. Výška 42 cm. Parádní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6046 ELSENBURG – broskvově růžový s tmavě karmínově růžovými, dramaticky zřasenými
okraji. Výborný dvoubarevný efekt! Výška 45 cm. Kvete velmi pozdě, ale dlouho. Mutace
odrůdy Salmon Parrot. Unikátní novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.

T6053 NEGRITA PARROT
T6047 FLOWER POWER
T6007 ERNA LINGREN – jasně červené květy jsou bohatě a hluboce třepenité. Silná
substance. Výška 55 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6051 EXOTIC PARROT – je jedním z nejbizarnějších papouškových tulipánů.
Základní barva je červená s bílými proužky a bohatým zeleným probarvením a vnějšími
žebry. Výška 40 cm. Exotická novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/95 Kč.
T6010 FLAMING PARROT – citrónově žlutý, krvavě stříkaný, velkolepý, skvělý
k řezu. Tvarově i vybarvením ojedinělý! Mutace odrůdy Red Parrot.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T6047 FLOWER POWER – ostře pomerančově oranžový, velmi načechraný papoušek
se zelenými žebry. Výška 45 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6011 GIANT PARROT – svítivě červené květy jsou podlouhlého tvaru a silně
zvlněny. Výška 45 cm, listy jsou hnědě žíhány podobně jako tulipánů greigii.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6013 GREEN WAVE – papoušková mutace známé odrůdy Groenland. Květy jsou
pastelově růžově nachové se zelenými žebry. Výška 50 cm. Nejexotičtější papoušek!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6050 IRENE PARROT – vynikající papoušková mutace rané odrůdy Princess Irene.
Páleně pomerančové květy se silnými mahagonově zbarvenými žebry. Výška 40 cm.
Unikátní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6057 MYSTERIOUS PARROT – dodejte vaší zahradě okouzlující vzhled! Tato nová
odrůda má fialově modré okvětní lístky s bílými volány. Výška 45 cm. Naprostá novinka.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
T6053 NEGRITA PARROT – velké fialkově fialové květy s nádherným papouškováním.
Výška 45 cm. Mutace odrůdy Nefrity. Velmi obdivovaná sorta. Super novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.

T6013 GREEN WAVE

T6050 IRENE PARROT

T6001 APRICOT PARROT

T6007 ERNA LINGREN

T6059 AIR
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T6024 SUPERPARROT

T6022 ROCOCO
T6054 PARROT PRINCE
T6054 PARROT PRINCE – fialově modré květy se silnou substancí zřasených květů.
Mutace odrůdy Purple Prince. Výška 45 cm. Exkluzivní novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T6022 ROCOCO – silně nakrabacený rumělkově červený, silná zelená infúze. Mutace
odrůdy Coleur Cardinal.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T6024 SUPERPARROT – velmi bohatě a zvláštně tvarované květy jsou ledově bílého
tónu s vpitými nazelenalými žebry. Výška 40 cm. Exotická novinka!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6026 TEXAS FLAME – žloutkově žlutý, výrazné třešňově červené plameny, zelená
žebra. Květy mají voskovou strukturu. Pozdně kvetoucí. Mutace odrůdy Texas Gold.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/95 Kč.
T6027 TEXAS GOLD – později kvetoucí, čistě máslově žlutě zbarvený kultivar s jak
vlas tenkými červenými okraji. Výška 45 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/95 Kč.
T6060 VICTORIA’S SECRET – tento nový papoušek má spoustu jemně načechraných
T6027 TEXAS GOLD
petálů bohatého sytě purpurového okvětí, které obklopují modré oko. Zbarvení je velmi
intenzivní. Výška 55 cm. Super novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6035 WHITE PARROT – čistě bílý papoušek. Výška 40 cm.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T6000 SMĚS PAPOUŠKOVITÝCH – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

VÍCEKVĚTÉ TULIPÁNY

V poslední době se formuje nová skupina velmi žádaných tulipánů. Květní lodyha je ve
své polovině větvena a nese v průměru 3-6 květů. Vyšší zahradní kultivary jsou vhodné
k řezu a na záhony, nižší botanické ve skupinách do skalek či k parkovému užití.
T6520 ANTOINETTE – špenátově zelené listy. Květy jsou mimózově žluté s báriově
žlutými plameny, krémovými okraji a jemným karmínově růžovým žíháním okrajů.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.

T6536 DOUBLE RED GEORGETTE

T6520 ANTOINETTE
T6501 CANDY CLUB
T6501 CANDY CLUB – zelinkavě krémově bílé pozadí, červené líčko, okraje a žíhání.
Báze květů je žlutá. Výška 50 cm. K dispozici menší cibule.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T6536 DOUBLE RED GEORGETTE – sytě kardinálsky červené květy na silných
větvených stoncích délky 50 cm. Květy jsou plné! Opravdová raritní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6531 DRAGON KING – lososově růžový se světlejšími okraji, 3-5 květů na stonku
délky 20 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T6537 DREAM CLUB – na jednom stonku dělá pěkné husté kytice z bílých květů,
které jsou různě sladce růžově melírovány. Výška 55 cm. Skvělá novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T6538 FIERY CLUB – tmavě rubínově červené květy v elegantní kytici květů na
jednom stonku délky 45 cm. Vynikající novinka k řezu.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T6539 FLAMING CLUB – tato pozdní sorta klub produkuje pět až 8 květů na stonku
v odstínech fuchsiově červené, brusinkově červené a bílé barvy, každý okvětní lístek
je jinak vybarvený. Jedinečná novinka. Každá cibule udělá krásnou kytici tulipánů
a můžete se sní těšit jak na záhonech, tak i ve vázách. Výška 40 cm.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6504 HANS DIETRICH GENSCHER – květy mají barvu drážďanské žluti, báze tmavší.
Velmi pěkná novinka. Výška 50 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
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T6513 RED GEORGETTE

T6540 WONDER CLUB

T5021 FLAMING FLAG
T6533 OUTBREAK
T6505 HAPPY FAMILY
T6505 HAPPY FAMILY – tmavě růžové, světle lemované květy. Tato zahradní odrůda
je vícekvětá pouze z velkých cibulí.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T6533 OUTBREAK – sytě žluté květy, 5-7 na stonku délky 40-50 cm, okraje jsou
kontrastně červené. Vynikající novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T6513 RED GEORGETTE – kardinálsky červená verze odrůdy Georgette, 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T6540 WONDER CLUB – zlaté květy s tučnými červenými plameny. Na stonku
4-7 květů vytvářející dokonalý pugét. Výška 45 cm. Špičková novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T6500 SMĚS VÍCEKVĚTÝCH – 10/100 Kč, 20/180 Kč.

REMBRANDTOVY TULIPÁNY

Nádherné a pestře zbarvené odrůdy, které tak rád maloval Rembrandt van Rijn. Výška
45-65 cm, super k řezu, vynikající záhonový efekt!
T5001 CARNAVAL DE RIO – oválné, krémově bílé plné květy mají velké, mimózově žluté
plameny, překryté menšími, karmínově červenými plameny. Listy jsou krémově panašované!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5038 EL CID – kanárkově žluté květy jsou oválné, při otevření válcovité s bohatými
rumělkově červenými plameny. Barevně velmi přitažlivý pozdní kultivar. Výška 60 cm.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
T5028 EYE OPENER – velké bílé květy jsou pestře rumělkově zbarveny ve formě
nepravidelných plamenů, které dodávají květům dynamický rozměr a nevšední krásu.
Kvete středně pozdě, výška 50 cm. Exotická novinka 2019.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.

T5070 FLAMING AGRASS
T5048 FLAMING BALTIC
T5070 FLAMING AGRASS – baňkovitý tvar bílých květů s chromově žlutými
plameny. Mutace odrůdy Agrass White. Výška 45 cm. Interesantní novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T5048 FLAMING BALTIC – dramatická kombinace sněhově bílé a bordó červené,
okraje jsou krispované. Výška 50 cm. Totálně unikátní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5021 FLAMING FLAG – bílý triumf s fialovými plameny a žíháním. Výška 55 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5066 FLAMING KISS – bílé oválné květy typu triumf s narůžovělým nádechem
a bordó červenými plameny a žíháním. Výška 50 cm. Speciální novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T5002 GRAND PERFECTION – mimózově žluté, vejčité květy mají kardinálsky
červenou kresbu. Výška 40 cm. Mutace triumf odrůdy Cream Perfection.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5003 HAPPY GENERATION – smetanově bílé triumf květy mají oválný tvar
s turecky červenými rozvětvenými plameny s báriově žlutou infúzí a bází. Špenátově
zelené listy mají výrazný bílý lem. Výška 50 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5004 LA COURTINE – zlatavě žluté květy oválného tvaru jsou v dolní polovině
kanárkově zbarvené s červenými plameny. Výška 65 cm. Mutace odrůdy Renown.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5072 PURPLE CIRCUS – základní barva silně krispovaných květů je bílá s hýřivým a zcela
nepravidelným malinovým, růžovým, purpurovým nebo červeným postřikem. Žádný květ není
stejně vybarvený. Výška 45 cm. Novinka s opravdovým cirkusáckým vybarvením.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.

T6500 SMĚS VÍCEKVĚTÝCH
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T5071 SPRYNG BREAK
T5049 SPARKLING FLAG
T5036 REM’S SENSATION
T5008 REM’S FAVORITE – oválné a mírně zašpičatělé květy jsou krémové s jemnou
růžovou infúzí a kontrastními majolikově fialovými plameny. Paráda! Pozdní odrůda.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5036 REM’S SENSATION – sněhově bílé květy, svítivě červené plameny, nažloutlá
báze, zvlněné okraje petálů. Výška 50 cm. Exotická novinka. Pozdní odrůda.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T5049 SPARKLING FLAG – smetanově bílé, později lehce narůžovělé květy
s hrubými, jakoby kartáčem nanesenými, ostružinově purpurovými plameny. Výška 45
cm. Triumf typ. Vynikající novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5071 SPRYNG BREAK – tento exotický kříženec mezi Darwinovým hybridem
a triumf tulipánem dal to nejlepší z obou rodičů – robustní stonky a obrovské květy
označené veselými šplíchanmci rumělkově červené na bílém podkladě. Jak květy
T5026 ZUREL stárnou, tak se přidávají další barevné odstíny a jdou do ještě většího kontrastu. Výška
50 cm. Úžasná novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5026 ZUREL – mutace odrůdy Hans Anrud. Bílý s výraznými purpurově fialovými
plameny. Výška 55 cm. Typická pozdní odrůda. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5000 KOLEKCE REMBRANDTOVÝCH TULPÁNŮ – 10/80 Kč.

TULIPÁNY CORONET TYPY

Nově utvořená skupina tulipánů – KORUNKATÉ (coronet). Kdo nezná tento typ
tulipánů, připadají mu jako umělé. Často se jim taky říká voskovky anebo pro jejich
roztomilost pusinky. Nádhera!
T5801 CROWN OF DYNASTY – velké květy jsou fuchsiově růžové s kontrastní
krémově bílou bází, která přechází v lehké melírování. Mutace odrůdy Dynasty. Výška
50 cm. Žhavá novinka.
T5000 KOLEKCE REMBRANDTOVÝCH TULPÁNŮ 1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.

T5801 CROWN OF DYNASTY

T5811 CROWN OF NEGRITA
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T5802 ELEGANT CROWN

T5803 FLAMING CROWN
T5807 YELLOW CROWN
T5811 CROWN OF NEGRITA – nádherné voskové květy jsou purpurově fialové na
tmavých stoncích délky 45 cm. Mutace odrůdy Negrita. Excelentní novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/180 Kč.
T5802 ELEGANT CROWN – sytě karmínově růžové voskové květy s výrazným bílým
lemováním. Výška 50 cm. Fantastická novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5803 FLAMING CROWN – základní barva je krémová a bílá s různým červeným
potřísněním. Excelentní exoty na záhoně! Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5805 PICTURE – lilavě růžové květy mají velni silnou texturu a voskovou substanci. Při dotyku
připomínají umělé voskové květy. Zcela unikátní!! První voskovka na světě. Výška 60 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5806 RED DRESS – sametově rudé květy s velmi tmavou texturou. Naprosto unikátní
barva a tvar. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5812 STRIPED CROWN – stačí jeden pohled na tyto exotické květy, jejich formu
a jedinečné zbarvení, a nemůžete odtrhnout od nich oči. Krásně tvarované květy s jemně
válcovanými okvětními lístky mají nepravidelný vzor výrazných červených pruhů na
bílém nebo žlutém pozadí – někdy i obě hlavní barvy jsou přítomny najednou! Výška 45
cm. Žádný květ není stejný! Opravdová klaunovská novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5807 YELLOW CROWN – mutace Cream Perfection s tmavě žlutými květy typu
picture. Výška 55 cm. Unikátní novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5808 WHITE LIBERSTAR – mutace odrůdy Liberstar s čistě bílými květy. Takový
bílý bonbónek.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5800 KOLEKCE VOSKOVITÝCH CORONET – 10/150 Kč.

T5805 PICTURE
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T5008 REM’S FAVORITE
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T5201 BASTIA

PLNOKVĚTÉ KRISPOVANÉ TULIPÁNY

Plné a krispované květy každého uchvátí a často postačí do vázy 2-3 květy. A na
záhonech jsou k nepřehlédnutí. Vynikající do záhonů.
T5201 BASTIA – matně červený až kaštanově hnědý se širokými zlatě žlutými lemy
s velmi silně a hustě krispovanými okraji. Výška 35 cm. Famózní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5202 BREST – karmínově růžové, pěkně plné květy s bohatým, něžně růžovým
krispováním. Elegantní novinka. Výška 35 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5203 BRISBANE – plnokvětý, bonbónově růžový, zelené, později žluté okraje jsou
silně třepenité. Jak z cukrové vaty. Mutace odrůdy Queensland. Absolutní novinka.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
T5208 CRISPION SWEET – pěkně tvarované, elegantně plné růžové květy s okvětními
lístky s bílými akcenty, které jsou po okrajích nápadně krispované! Parádní novinka.
T5208 CRISPION SWEET 1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5227 ESPRIT – velmi silně lemovaný plnokvětý kultivar ve skutečně speciální
směsici oranžové, růžové, zelené a žluté a s hustými třásněmi. Výška 45 cm. Neskutečně
nádherný tulipán!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
T5209 EXOTIC SUN – květy jsou plné, sytě žluté, bohatě krispované. Výška 40 cm.
Pochází z odrůdy Monte Carlo.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5210 FRINGED BEAUTY – tmavě červený plný s výraznými krispovanými žlutými
okraji. Výška 25 cm. Velmi zvláštní.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5211 GOLD DUST – ohnivě oranžové květy s jasně žlutými krispovanými lemy.
Výška 30 cm. Zářivá novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.

T5216 MASCOTE
T5213 GROBINA
T5212 GOLDEN GATE – fascinuje od okamžiku, kdy se ukazují poupata. Masivní
zelené koule na vrcholu robustních 50 cm stonků rostou a jsou větší a větší a nakonec se
otevřou. Z vrcholu poupat se jako pochodeň vysoukají zlatě žluté třásně – takový tulipán
jste ještě nespatřily. Prostě naprostý unikát!
1 kus 45 Kč, 5/200 Kč.
T5213 GROBINA – unikátní odrůda tvarem, výškou i dobou kvetení. Čistě alabastrově
bílé květy mají tvar květů leknínů, okraje jsou péřovitě třepenité. Výška 20 cm, kvete
však až později na přelomu dubna a května. Parádní novinka!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5216 MASCOTE – purpurový plný se světlejšími krispovanými okraji. Z křížení
Canova x Monte Carlo. Výška 35 cm. Unikátní novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5218 MATCHPOINT – sytě purpurové plné květy, bohatě krispované. Z křížení
Canova x Monte Carlo. Nižší. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T5219 MON AMOUR – kuřátkově žluté plné květy, které jsou bohatě krispované.
Super novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5221 PURPLE TOWER – sytě purpurové květy jsou vystavěny pomocí zelených listenů
do věžovitých tvarů. Výška 50-60 cm. Super dekorativní a velice exotická novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T5222 QUEENSLAND – plnokvětý, bonbónově růžový, okraje třepenité, jak z cukrové
vaty. Perfektní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5223 SENSUAL TOUCH – velmi plné, bronzově oranžové, velmi bohatě krispované
květy. Výška 40-45 cm.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
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T5226 VAYA CON DIOS
T5224 SNOW CRYSTAL
T5224 SNOW CRYSTAL – sněhobílé, velmi plné a velmi bohatě krispované květy
s množstvím špenátově zelených zákrovných listenů. Výška 35 cm. Úžasná sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5226 VAYA CON DIOS – tento luxusní plný tulipán rozkvétá žlutě a postupně se
zbarvuje do meruňkova, silně krispované okraje chytají broskvově načervenalý nádech.
Výška 45 cm. Fantastická sorta!
1 kus 35 Kč, 5/150 Kč.
T5200 KOLEKCE PLNOKĚTÝCH KRISPOVANÝCH – 10/140 Kč.

TULIPÁNY S PANAŠOVANÝMI LISTY

Listy tulipánů jsou zajímavě lemovány (panašovány) a svým kontrastem podtrhují krásu
tulipánových záhonů či aranžmá. Druhy s panašovanými listy jsou krásné od rašení po plně
kvetení, ale i dlouho po odkvětu. Vynikající do záhonových výsadeb. Některé nižší typy
s panašovanými listy byly ponechány v původních skupinách, například viridiflory či botanické.
T5431 CARAVELLE DESIGN – okázalá mutace Caravelle s velmi sytým fialovým
odstínem a s rubínovou lesklou texturou celého květu. Nádherně krémově panašované
T5431 CARAVELLE DESIGN listy, pevné stonky délky 40 cm. Skvělá novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5402 CARNAVAL DE NICE – velmi plný, bílý s krvavě červeným žíháním. Listy
jsou bíle panašovány. Velikost 8/9. Bizarní.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T5403 CREAM COCKTAIL – velké květy jsou krémově vanilkové s tmavými
a kontrastními báriově žlutými plameny. Tmavě špenátově zelené listy jsou bíle
panašované. Výška 55 cm. Novinka skupiny Darwinových hybridů.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5404 DARWIDESIGN – nádherně červené květy, kontrastně žlutě panašované listy.
Výška 55 cm. Zcela odlišný od odrůdy Voyager. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5405 DESIGN IMPRESSION – pastelově měkce růžové květy s vodoznakovými
plameny. Výška 55 cm. Mutace Darwinova hybridu Pink Impression. Romanticky
zabarvená novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.

T5412 JAAP GROOT
T5408 GARANT T5434 HAPPY GENERATION DESIGN
T5408 GARANT – kanárkově žlutý, zelené plameny, listy jsou výrazně zlatožlutě
lemované (panašované). Zcela unikátní.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5434 HAPPY GENERATION DESIGN – velké bílé květy jsou rumělkově červeně
postříkané a pruhované. List je ozdobně bíle panašovaný. Výška 45 cm. Úžasná sorta.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5412 JAAP GROOT – Darwinův hybrid s velkými krémovými květy a blatouchově
žlutými plameny. Listy jsou jemně panašované. Výška 65 cm. Parádní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T5417 PRETTY PRINCESS – neónově růžové květy se signálně červenými až
rumělkovými plameny. Mutace rané odrůdy Princess Irene. Výška 40 cm. Sladká novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T5432 PURISSIMA BLONDE – velmi zvláštní tulipán s listy hezčí než bohyška (hosta)
aureomarginata. Tak pěkně a široce panašované listy jako u tohoto druhu jsem nikdy
předtím neviděl. Je vysoce dekorativní před kvetením, při třítýdenním květu i měsíc po
odkvětu. Výška 40 cm. Omezená zásoba. Excelentní novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
T5418 PURISSIMA DESIGN – čistě smetanově bílý, černé oko, listy jsou svítivě
mimózově žlutě panašované. Mutace fosteriana odrůdy White Emperor – synonymum
Purissima. Nádherná novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5419 PURPLE FLAG DESIGN – fialově purpurové květy přecházejí až do barvy
červené řepy. Pěkně panašované listy! Výška 45 cm. Triumf hybrid. Velmi zvláštní!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5420 RAVANA – pochází z odrůdy Princess Irene. Květy jsou okrově oranžové s mdle
švestkově purpurovými členěnými plameny. Velmi neobvyklá a efektní kombinace,
kterou dokreslují krémově panašované listy. Výška 35 cm. Speciální novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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T5423 VOYAGER
T5425 SILVER STREAM
T5425 SILVER STREAM – krémově žlutý a červeně tečkovaný, listy panašované.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
T5423 VOYAGER – velké sytě červené květy jsou v kontrastu ke špenátově zeleným listům se sytě
žlutým panašováním. Mutace odrůdy Darwinova hybridu Garant. Výška 55 cm. Super novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5433 YELLOW DESIGN – květy jsou čistě středně žluté, tmavě zelené listy jsou zlatě
žlutě panašované. Velmi zdravě roste. Výška 40 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T5424 YELLOW WAVE – kanárkově žluté, lehce nakrabacené květy, kontrastní žlutě
panašované listy – po okrajích i ve středech varírované! Darwinův hybrid. Velmi
unikátně vybarvená novinka. Naondulovaná forma listů i petálů.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
T5400 KOLEKCE PANAŠOVANÝCH – 10/90 Kč.

SEKCE BOTANICKÝCH TULIPÁNŮ
EXOTICKÉ A BIZARNÍ TULIPÁNY

Skupina velmi zvláštních mezisekčních hybridů, kde jedinci nesou znaky obou rodičů,
a proto je nelze jednoznačně zařadit do příslušné skupiny.
T5022 DOUBLE TORONTO – poloplnokvětá a vícekvětá mutace Toronto v jaspisově
růžovém provedení. Výška 30 cm. Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5065 DOUBLE ORANGE ELITE – lososově oranžový greigii hybrid. Výška 30 cm.
Super novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5029 DOUBLE RED RIDDING HOOD – „plnokvětá Červená Karkulka“! Květy jsou
tomatově červené, plné. Výška 25 cm. Mutace odrůdy Red Ridding Hood. Super novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T5037 EXOTIC EMPEROR – poloplná voňavá fosteriana se znaky viridiflora. Péřově
bílé květy, zelená žebra. Poslední novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.

T5037 EXOTIC EMPEROR
T7543 JUAN FLAMED
T7543 JUAN FLAMED – ohnivě červené květy s výraznými plameny. Výška 35 cm.
Nádherná novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T6512 QUEBEC – mutace odrůdy Toronto. Nízký, 35 cm vysoký greigii hybrid
s červenými květy se zelinkavým lemem, po 3-4 květech na stvolu. Unikátní!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

TULIPÁNY FOSTERIANA HYBRIDY

Velké, jednoduché květy, které se na slunci plně otevírají. Jsou poměrně rané, mnohé
mají žíhané listy. Jsou asi 30 cm vysoké a jsou to první tulipány trochu vhodné k řezu.
K dispozici jsou pouze velmi velké cibule.
T7535 ALBERT HEIJN – slézově růžové květy mají krémově růžová okraj. Výška 40
cm. Christmas Marvel x eichleri.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7542 ANALITA – krémově bílé okvětní lístky se záhy zabarvující do načervenalého
růžového odstínu připomínající jahodový koktejl. Květy při otevření na slunci ukazují
nádherný kontrastní rumělkově zbarvený prstenec okolo velikého žlutého terče. Velmi
raná odrůda. Výška 40 cm. K řezu. Parádní kultivar!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T7540 BORDER LEGEND – sytě červený, velmi pěkný kultivar.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T7506 EASTER PARADE – skutečná velikonoční paráda! Květy jsou žluté
s červenými plameny, u báze žluté, výška 35 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7508 FLAMING PURISSIMA – základní barva je krémově bílá s výraznými
mimózově žlutými žebry. Petály jsou zevnitř i zvenku zcela nepravidelně žíhány
a tečkovány v různých růžových a červených kreacích. Mutace odrůdy White Emperor
neboli Purissima. Výška 40 cm. Barevná paráda!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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T7513 JUAN
T7511 HIT PARADE
T7511 HIT PARADE – velmi podlouhlé květy mají podlouhlé šarlatové plameny se
světle žlutými okraji. Výška 40 cm, barevně vysoce ceněná odrůda.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7513 JUAN – velmi velké sytě oranžové květy mají kontrastní žlutou bázi, výrazně
tmavě zbarvené listy, výška 35 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7038 PIRAND – karmínově červeně růžové květy mají kontrastní krémový okraj.
Výška 40 cm. Květy jsou multipetálové, mají čtyři vnitřní a čtyři vnější okvětní lístky,
což umocňuje dokonalý efekt. Fantastická novinka. Opravdu fascinující kultivar,
který musí každý mít! Super k řezu.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T7517 PRINCEPS – nižší, červený s lemem, velký květ, nejkrásnější.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7539 PURPLE EMPEROR – sytě purpurové květy. Výška 35-40 cm. Unikátní
T7517 PRINCEPS
barva u fosteriany hybridů. Synonymum Purple Purissima.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10 90 Kč.
T7518 RED EMPEROR – ohnivě červené květy jako plané máky. Nejzářivější mezi
tulipány. Synonymum Madame Lefeber. Výška 40 cm. Cena kvality.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7528 SPRING PEARL – květy jsou v exteriéru šedorůžové s růžovými okraji
a perlovým matem. Výška 40 cm, vhodný k řezu.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7529 SWEETHEART – překrásně citrónově žlutě zbarvené květy bíle lemované,
výška 35 cm, velmi rozkošný hybrid.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T7531 WHITE EMPEROR – čistě bílý, černé oko. Synonymum Purissima.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T7533 ZOMBIE

T7038 PIRAND

T7531 WHITE EMPEROR
T7532 YELLOW EMPEROR
T7532 YELLOW EMPEROR – jasně žlutý, tmavé oko. Synonymum Yellow Purissima.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7533 ZOMBIE – květy jsou pastelově světlounce krémově růžové s temně růžovými
plameny. Mají lehce liliový tvar, výška 30 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T7500 SMĚS FOSTERIANA – 10/70 Kč, 20/130 Kč.

TULIPÁNY GREIGII HYBRIDY

Kvetou velkými, jednoduchými květy, které jsou většinou výrazně lemované. Listy mají
tmavě žíhané a stříkané. Hodí se do skalek, do skupin na záhony ap. Jsou velmi rané.
Výška 20-25 cm.
T8002 ALI BABA – květy jsou jednobarevné šarlatově červené.Kontrastně zbarvené
a pravidelně žíhanými listy. Výška 15 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8003 ANNIE SOLOMONS – jasně rumělkově červený, nízký, listy zajímavě
čerchovány.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8083 BETHOWENS MEMORY – blatouchově žluté květy, sytě červené plameny.
Výška 25 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8100 BUDDY – bílý exteriér, karmínově růžové plameny.Výška 25 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
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T8137 NEW ERA

T8043 MARCH OF TIME
T8019 CZAAR PETER
T8101 COORS
T8101 COORS – bílý a karmínově červený kombinovaný, při otevření bílý
s karmínovými středovými pruhy. Výška 30 cm. Absolutní greigii novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8019 CZAAR PETER – nejúžasnější greigii odrůda posledních let. Základní barva je
bílá se šarlatově růžovými pruhy a tečkami.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8043 MARCH OF TIME - rubínově červený, velmi čistý a sytý odstín květů, které
nesou hnědočerveně zbarvené lodyhy a bohatě žíhané listy.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8025 ENGADIN – jeden z nejvýrazněji zbarvených tulipánů vůbec. Květy jsou
křiklavě červené s kontrastním zlatým lemem. Výška 20 cm. Excelentní!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8025 ENGADIN T8028 FLOWERDALE – jantarově žluté květy mají hnědočervené plameny. Výška 20
cm. Velmi zvláštní!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8087 GERMAN FLAG – sytě žlutý s červenými plameny, střed je černý. Tato barevná
kombinace připomíná německou vlajku, po které je odrůda pojmenovaná. Výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8127 GOLD WEST – zlatě žluté květy, malá černá báze, listy jsou minimálně žíhané.
Výška 30 cm. Vytváří skvělý efekt.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8030 GOLDEN DAY – citrónově žluté květy mají červené líčko a jemně žíhané listy.
Výška 25 cm. Rozkošný!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T8032 GRAND PRESTIGE
T8033 HAUTE COUTURE
T8032 GRAND PRESTIGE – svítivě červené květy zvláštního mandarínkového
odstínu. Výška 45 cm, fantasticky tygrované listy. Špička!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8033 HAUTE COUTURE – porcelánově růžové, velmi zajímavě tvarované květy
jsou bíle lemovány. Výška 25 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8038 JULIUS CAESAR – signálně červené květy s karmínovými plameny mají široce
číšovitý až bachratý tvar. Listy jsou zdobně žíhány, výška 40 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8115 KIEV – leskle rumělkově červené květy se širokými a kontrastními, kanárkově
žlutými lemy. Výška až 40 cm. Vynikající novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T8042 LOVELY SURPRISE – sytě a jasně červené velké, podlouhlé až liliové květy
mají variabilní zlatožlutý síťovaný lem. Výška přes 50 cm. Efektní!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8125 MARQUISE DE LA COQUETTE – unikátní bordó vínová až neónově
karmínová, těžko popsatelná barva květů s malou žlutou bází. Výška pouze do 20 cm.
List ozdobně tmavě žíhaný. Fantastická novinka.
1 kus 11 Kč, 5/30 Kč, 10/95 Kč.
T8045 MARY ANN – karmínově červené květy jsou krémově lemované, kouzelný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8137 NEW ERA – signálně červené květy mírně liliovitého tvaru. Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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T8051 PERFECTIONIST

T8138 OBELISK – sytě žluté květy s kontrastními, třešňově červenými, barevně
ohraničenými plameny. Výška 25 cm. Nádherně čárkované květy. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8051 PERFECTIONIST – červeně růžové květy mají zelenavě bílé lemy a krémově
zbarvenou bázi. Výška 30 cm. Mutace odrůdy Pinocchio. Perfektní!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8054 PINOCCHIO – velmi nízký, růžově červený, žlutobílý lem, super do skalky!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8055 PLAISIR – karmínově červený, žluto-krémovo-bílý lem a celkové mramorování
skvěle tvarovaných a velkých květů. Naprosto skvělý! Výška 25 cm. Super!!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8096 PROFESSOR DE MOSERI – petrklíčově žlutý s červenými plameny. Listy
lehce žíhané. Výška 30 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8055 PLAISIR T8057 QUEEN INGRID – karmínové květy se světle žlutým lemem, uvnitř s velkým
červeným terčem. Podmanivý!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8109 SHOWTIME – slonovinově bílé květy mají nažloutlou bázi, signálně červené
plameny. Výška pouze 10 cm! Bombastická novinka!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8069 SWEET LADY – barva jabloňových květů se světlejšími plameny a bronzovou
bází. Výška 30 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8113 VANILLA CREAM – béžově bílé až vanilkově žluté, velké oválné květy, při
rozevření kalichovitého tvaru. Výška 25-30 cm. Tak to je opravdu nový odstín v této
skupině. Pozdní novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T8110 WHISKEY – karmínově červený, primulkově žluté lemy, báze a vnitřek květů je
bronzově žlutý – whiskový! Novinka.

T8110 WHISKEY

T8502 ALFRED CORTOT

T8501 ALBION STAR

1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8111 WHITE FIRE – exteriér je šťavnatě nazelenalý, později vybělá, báze a střed
květů jsou máslově žluté. Listy jsou dlouhé, výška 25 cm. Bílý greigii! Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8078 ZAMPA – petrklíčově žlutý s bronzovou bází, výška 30 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8000 SMĚS GREIGII – velké cibule – 10/70 Kč, 20/130 Kč.

TULIPÁNY KAUFMANNIANA HYBRIDY

Jednoduché květy jsou obvykle dvoubarevné, na slunci široce rozevřené, kvetou
jako první a jsou velmi nízké. Hodí se jednoznačně do skalek či na obruby záhonů.
Listy jsou skvrnité či proužkaté. Výška 10-15 cm. Jsou to tulipány, které vás uchvátí
svojí noblesností zavřených květů ráno a na večer, a graciézností široce, až do plocha
rozevřených květů s barevnými terči, kolorami a prstýnky za slunných dnů.
T8501 ALBION STAR – krémově bílé květy s růžovým líčkem, uvnitř jsou květy žlutě
krémové, černým terčem se silným žlutým lemem a červeným prstýnkem.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8502 ALFRED CORTOT – jasně karmínově červené květy, uvnitř šarlatově červené
s černou bází. Listy žíhané. Výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8503 ANCILLA – typický kaufmanniana hybrid – překrásně tvarované květy jsou
něžně růžové s karmínově červenými plameny, žlutým hrdlem a červeným prstýnkem.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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T8535 SHAKESPEARE

T8514 FRITZ KREISLER

T8536 FIRST LOVE
T8508 CONCERTO
T8508 CONCERTO – Sýrově bílý s bledě narůžovělými líčky petálů. Výška 25 cm,
skvělá ozdoba skalek, velmi pěkný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8536 FIRST LOVE – První láska je ohromující odrůda z křížení t.kaufmanniana x
t.greigii, která má kompaktní vzrůst a je ideální pro každou část zahrady. Její dvoubarevné
květy vytvářejí kouzelný efekt jasně žlutými a červenými svislými pruhy s kontrastním
efektem. Ideální pro nízké okraje záhonů, skalky nebo do nádob. Výška 30 cm. Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8514 FRITZ KREISLER – květy jsou slézově růžově purpurové, okraje a vnitřek je
světle žlutý, terč karmínově růžový.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T8516 GIUSEPPE VERDI – žlutý, vně červeně žíhaný. Menší cibulky, ze kterých
spolehlivě vykvétá. Do skalky.
T8516 GIUSEPPE VERDI 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8517 GLÜCK – karmínově červený, žlutý lem, efektní.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8519 GOUDSTUCK – elegantně štíhlé květy jsou miniaturní, základní barva je
zlatožlutá s kontrastními rudými plameny.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8537 GRAEFIN BETTINA – sytě žluté květy mají oranžové plameny na vnějších
okvětních líscích. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8520 HEARTS DELIGHT – růžový, bílý lem, rozkošný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T8522 JOHANN STRAUSS

T8525 ORANGE BOY

T8522 JOHANN STRAUSS – krémový se světle žlutou bází a rudými plameny
v horních dvou třetinách petálů. Skvělý.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8524 LOVE SONG – květy jsou míchané z mandarínkově červené a broskvově
meruňkové barvy s karmínově červeným stříkáním a tenkým žlutým lemem.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8525 ORANGE BOY – tvrdě oranžově zbarvené květy mají žlutou bázi a lehounký
karmínový přeliv. Výška 18 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8535 SHAKESPEARE – míchanice karmínově růžové, lososově růžové, šarlatově
červené a krémové. Osvědčená odrůda.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8529 SHOWWINNER – jednotně sytě červeně vybarvené květy vykvétají na konci
února a začátku března. Výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T8530 STRESA – žlutý, červené plameny, i pro řez, barevně přitažlivý.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8532 THE FIRST – jeden z prvních kvetoucích tulipánů. Květy jsou krémové
s třešňově červenými podlouhlými plameny, při bázi vykrojenými.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T8500 SMĚS KAUFMANNIANA – 10/70 Kč, 20/130 Kč.
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T9073 batalinii

PŘÍRODNÍ DRUHY A SKALKOVÉ
TULIPÁNY

Zahrnují v sobě všechny botanické přírodní druhy, jejich variety i hybridy, které jsou
poslední dobou velmi populární. Vyznačují se nižším vzrůstem a menšími kvítky.
Některé druhy kvetou již v únoru, například t. pulchella violacea, jiné až v polovině
května, jako například t. linifolia. Jsou vítaným zpestřením skalek, některé druhy se
hodí do trávníků, jiné na okraje záhonů. Mohou sloužit i k řezu do mini váziček. Na
místě se mohou ponechat déle – zplanět. Již několik druhů různé ranosti nasázených
ve skupinkách zajistí na skalce přes deset týdnů tulipánových mini kvítků. Dají se
kombinovat jak s ostatními drobnými cibulovinami, tak rovněž i s nižšími trvalkami.
Sekce batalinii – velmi nízké pozdně kvetoucí odrůdy s typickými baňkovitými květy
a kažnatými cibulkami s jemnou vlnou ve špičce.
T9073 batalinii – světle meruňkově žlutý.
T9008 batalinii RED JEWEL 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9006 batalinii BRIGHT GEM – bronzově žlutý, pozdní, 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9007 batalinii BRONZE CHARM – nepatrná bronzově zbarvená nuance, 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9008 batalinii RED JEWEL – špičatý červený, velmi něžný, 15 cm. Super.
Synonymum Red Gem.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9077 batalini SALMON GEM – květy se na rozmezí dubna a května otevírají
v delikátním lososově růžovém tónu, barva postupně vyzrává do nádherného a sytého
lososového vybarvení s tmavšími okraji. Výška 15-20 cm. Excelentní novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
T9009 batalinii YELLOW JEWEL – žlutý, růžový podtón, stále vzácný. 15 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

T9014 CYNTHIA
T9015 HONKY TONK
Sekce clusiana – velmi pozoruhodné druhy se zvláštním atypickým chromozómem.
Rostou vzpřímeně a pod cibulí mají charakteristickou „vlnu“. Výborně zplaňuje a dlouho
květe. Hodí se i k řezu do malých váziček.
T9081 ANNIKA – bramboříkově růžové květy jsou po pěti na 20 cm vysokých stvolech,
vykvétají velmi raně. Bohatě kvetoucí a unikátní novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
T9013 clusiana – růžově červený, žlutý lem. Výška 25 cm.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9014 CYNTHIA – růžově červený, zelenobílý lem, vzácný, výška 25 cm, pozdnější,
skvělý v mini vázičkách.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9015 HONKY TONK – jako všechny clusiana hybridy je i tento druh pozdě kvetoucí.
Květy jsou čistě citrónově žluté. Výška 15 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9060 LADY JANE – bílý, magnóliově růžové plameny. Výška 15 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T9064 PEPPERMINTSTICK – krémově bílé květy s nepatrným červeným líčkem
a růžovou infúzí. Při otevření kontrastní černý střed. Výška 25 cm. Originální sorta.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T9059 SHEILA – štíhlé květy jsou žluté, karmínově červené plameny a tmavší
tečkování. Výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9016 TACO – rubínově červené květy mají svítivě zlatý lem. Výška 15 cm. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9017 TINKA – karmínově červené květy mají žlutý lem. Výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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T9043 PERSIAN PEARL

T9080 HELENE
T9025 LITTLE BEAUTY
T9019 hageri
Sekce hageri – zajímavá středně pozdně kvetoucí skupina s pěkně se rozrůstajícími trsy,
které bohatě kvetou.
T9019 hageri – špičatý červený, kontrastní černý střed, výška 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9082 FENNA – zářivě vybarvené tomatově červené, široce rozevřené květy, poupata
jsou oválná, na reverzu lehce nazelenalá, 2-6 květů na stvolech 6-10 cm vysokých.
Vynikající novinka do skalky.
1 kus 24 Kč, 5/110 Kč.
T9025 LITTLE BEAUTY – výška 10 cm, purpurově červený hybrid, uvnitř modrý,
hageri x linifolia hybrid. Skvělý do skalky. Středně pozdní.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9082 FENNA T9026 LITTLE PRINCESS – výška 10 cm, španělsky oranžově červený, uvnitř žlutý
a červený, hageri x aucheriana hybrid.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Sekce pulchella – patří k velmi raným, často kvetou jako první již v únoru. Jsou velmi
odolné, většinou výšky 10-15 cm.
T9038 pulchella Alba Maculata Courulea – modravě bílý, chrpově modrý střed. Zcela
unikátní a stále vzácná novinka. Výška 12 cm. Jako všechny pulchely je raný.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
T9040 pulchella Humilis – krokusový, purpurově fialový, žlutý střed, raný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9080 HELENE – svítivě růžové květy, jasně žlutá báze. Výška 8-10 cm. Raná
novinka. Bohatě kvetoucí.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.

T9065 TETE A TETE
T9041 LILIPUT
T9039 EASTERN STAR – kardinálsky purpurové květy, žlutý střed, výška 10 cm. Super!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9041 LILIPUT – pouze 9 cm, červený vícekvětý, velmi malý, novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9042 ODALISQUE – vínově purpurový, žlutý střed, výška 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9043 PERSIAN PEARL – purpurově růžový, vnější tři okvětní plátky nazelenalé.
V překladu Perská perla.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9044 PINK CHARM – květy jsou měkce růžové. Výška 8 cm. Novinka!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9045 ROSEA – květy jsou lilavě růžové se žlutým středem. Výška 8 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T9086 SAMANTHA – tulipán s fantastickými plnými květy. Každá cibule dává tři,
čtyři nebo pět miniaturních květin, které se podobají malým leknínům. Je to skutečně
miniaturní novinka. Hodí se nejlépe na okraje záhonů, do skalek nebo do květináčů na
terasu. Výška okol 12 cm. Zasíláme od října.
1 kus 24 Kč, 5/110 Kč.
T9065 TETE A TETE – první tulipán pulchela s plnými květy. Barva je lilavě růžová.
Výška 9 cm. Exkluzivní novinka!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/160 Kč.
T9046 pulchella Violacea BLACK BASE – nejranější bramboříkově růžový, černá báze.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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T9004 bakeri LILAC WONDER

T9066 BLOEMELUST
T9012 chrysantha TUBERGENS GEM

T9063 ZWANENBURG VARIETY

Sekce chrysantha – malé květy, dlouhé stonky.
T9079 chrysantha – světle žlutý, světle červen lem. Velmi nízký.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
T9012 chrysantha TUBERGENS GEM – probarvenější forma předcházejícího.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
Sekce praestans – kožovité cibule, proměnlivá výšky 10-30 cm. Středně době kvetouvcí,
jasné barvy květů po 4-5 na stvolech.
T9066 BLOEMELUST – vícekvětá mutace praestans Zwanenburg Variety. Šarlatově
červené květy s tmavšími plameny. Listy jsou kapraďově zelené s citrónově žlutým
panašováním. Výška 15 cm. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9036 FUSILIER – oranžově červené květy, vícekvětý, výška 35 cm.
T9036 FUSILIER 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9067 SHOGUN – vícekvětá mutace praestans Zwanenburg Variety. Zlatě žluté květy
jsou lehce oranžově žíhané. Výška 15 cm. Absolutní novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9035 VAN TUBERGEN‘S VARIETY – oranžově šarlatové květy, vícekvětý, výška 35 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9063 ZWANENBURG VARIETY – vícekvětý s 3-5 květy na stvolu, praporově
červený. Výška 35 cm. Efektní!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Sekce vvedenskyi – patří ke středně raným, jsou to velmi raritní odrůdy. Jsou velmi
odolné, většinou výšky 10-35 cm.
T9089 SARA – tohle je pro opravdové milovníky tulipánů. Energický, barevný
a malý tulipán, který stále dokáže upoutávat díky jejímu hojnému rozkvětu. Tam, kde
normální tulipán dává jeden květ, Sara vykouzlí nejméně pět. Její časné kvetení ji také
dá vyniknout a to díky atraktivně tvarovaným světle žlutým květům s červenými pruhy.
Výška 10-18 cm. Novinka, která fakt potěší. Zasíláme až v říjnu.
T9067 SHOGUN 1 kus 24 Kč, 5/110 Kč.
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T9053 TANGERINE BEAUTY
T9003 aucheriana
T9053 TANGERINE BEAUTY – ohnivě červené květy, jasně oranžové plameny.
Výška 20 cm. Super skalkový tulipán!
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Ostatní botanické tulipány a jejich hybridy.
T9003 aucheriana – opravdový drahokam na skalce. Hvězdičkovité květy jsou lilavě
růžové se žlutým středem. Výška 5 cm! Rarita!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
T9004 bakeri LILAC WONDER – lila růžový, žlutý střed, pozdnější, 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9010 biflora – bílý, žlutý střed, výška 10 cm, vícekvětý, raný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9088 heweri SUNSHINE FAMILY – tato selekce botanického tulipánu má nejméně čtyři,
ale obvykle více, květů. Je pestrou odrůdou druhu tulipa heweri, který pochází z Afghánistánu.
Všechny její květiny jsou více či méně totožné – sytě žluté s červeným líčkem. Výška 10-20
cm. Obohacující novinka miniaturních tulipánů. Zasíláme až v říjnu.
1 kus 24 Kč, 5/110 Kč.
T9071 kaufmanniana YELLOW BABY – tmavě žlutý, velmi nízký, 8-10 cm vysoký. Na skalku
a do misek.Dělá malé cibulky, ze kterých ale spolehlivě vykvétá. Mezidruhový hybrid. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč.
T9021 kaufmanniana SCARLET BABY – maličký, šarlatový se žlutým středem, raný,
výška 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9022 kolpakowskiana – červený, žlutý lem, výška 15 cm, raný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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T9052 urumiensis

T9029 neustruvae
T9033 polychroma
T9023 kurdica – variabilní červenooranžový, podobný na pulchella, výška 12 cm,
některé jsou vícekvěté, středně raný.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9084 LIZZY – nádherná selekce z tulipa orphanidea, hvězdicovitě zašpičatelé květy
jsou rumělkově červené s výraznými černými bazálními terči. Rozkošný malý tulipánek,
vypadá jako rovnou z divočiny Turkmenistánu. Výška 12-20 cm. Senzační novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
T9029 neustruvae – tmavě žluté květy s nahnědlým žebrovím. Pochází z Centrální Azie
a pohoří Pamíru. Podobný na urumiensis, ale o 3-4 týdny ranější.Výška 12-15 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9031 orphanidea FLAVA – květy jsou báriově žluté s červenými špičkami a zelenými
plameny od báze. Výška 30 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
T9033 polychroma – stříbřitě bílý, vnější okvětní lístky s růžovým nádechem
a chromově žlutým středem. Vícekvětý a raný. Výška 12 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T9047 saxatilis – růžově šeříkový, žlutý střed, výška 10 cm. Středně raný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9048 schreinkii – výška 15 cm, červený, žlutý lem, špičaté konce petálů.
T9031 orphanidea FLAVA 1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
T9084 LIZZY

T9051 turkestanica
T9049 sylvestris
T9049 sylvestris – žluté květy s nazelenalým odstínem a neobvyklým tvarem. Výška 30
cm, dá se řezat. Synonymum florentine odorate.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
T9050 tarda – žlutý, bílý lem, vícekvětý, výška 10 cm, velmi vitální. Synonymum
dasystemon. Opravdu kouzelný.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
T9051 turkestanica – bílý, vyšší a mnohokvětý, krásně červené cibulky.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
T9052 urumiensis – vícekvětý, chromově žlutý, výška 10 cm.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
T9074 urumiensis LITTLE STAR – mutace druhu urumiensis, charakter a základní
barva květů je stejná, okraje jsou však výrazně bíle lemované. Parádní skalková novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
T9054 whittalii Major – květy jsou hnědě oranžové se světlejším okrajem. Tetraploidní
odrůda, výška 30 cm. Vynikající!
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
T9055 wilsoniana - červený, černý terč. Málo známý, výška 10 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
T9000 SMĚS MINIATURNÍCH TULIPÁNŮ – 10/70 Kč, 20/120 Kč.
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N2421 CANCAN GIRL

Narcisy se dělí podle tvaru a postavení květů do 13 základních skupin a několika podskupin.
Rozmanitost květů narcisů poskytuje bezpočet variací a druhů, kterých již bylo vyšlechtěno
přes 27.000. Mohou být sázeny přímo do záhonů či předzahrádek, přímo do trávníků či skalek
a alpinií. Snášejí výborně polostín i stín, mohou se proto sázet i pod stromy a keře. Po odkvětu do
nich nalétává velká narcisová moucha, pestřenka podobná čmeláku, její larvy potom napadají
cibule, které mohou uhynout. Do hustých výsadeb nebo do porostů v pokryvných kobercových
trvalkách a trávníků tyto škůdci nenalétávají. Všechny druhy narcisek se hodí k řezu.
Všechny naše cibule narcisů jsou ošetřeny metodou HWT (moření teplou vodou
43,5 stupňů Celsia proti larvám narcisové mouchy a háďátku zhoubnému s přidáním
fungicidu zamezující infekci fuzáriovou hnilobou cibulí).
Cibule narcisů sázíme v září a v říjnu. Lépe vždy o trochu hlouběji. Velké cibule i 20 cm,
menší mělčeji. Narcisky milují chráněné polohy, na kterých netrpí tolik vrtochy počasí. Květy
většinou nesnáší silné větry a sluneční úpal. Dobře rostou i v těžších půdách. Přihnojují se na jaře
kombinovaným umělým hnojivem typu NPK. Mají rády vlhko během vegetace, které zajistíte
N6059 COSMOPOLITAN mulčem nebo častějším zaléváním. Na stanovišti se ponechávají více let. Pokud sázíte narcisky
do květináčů či nádob, dbejte vždy na to, aby byly zapuštěny přes zimu celým objemem pod zem.
Jinak mohou cibule během zimy namrznout. Na jaře se mohou i s nádobou ze země vyjmout
a narašené nebo kvetoucí přenést na jiné místo.
Každým rokem naše firma nabízí nové odrůdy z vlastního šlechtitelského programu, letos jsme
naše nové odrůdy nesklízely.
Za názvem odrůdy je uveden kód RHS, na konci popisu číslo semenáče a křížení. Naše nové
odrůdy byly vystavovány s velkým úspěchem na výstavách Narcis v Lysé nad Labem, na Floria
Kroměříž, Zahrada Vysočiny v Žirovnici, v Častolovicích a v neposlední řadě na Florě Olomouc.
Kromě nabízených kultivarů množíme dalších téměř 1200 odrůd – novinek a našich odrůd,
z nichž byly mnohé v minulých létech totálně vyprodané. Budou se průběžně objevovat
v následujících létech. Jejich kompletní seznam bude zveřejněn na webu až příští rok.
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N2421 CANCAN GIRL – 2W-Y, Sheppard – bílé okvětí, několikařadová korunka je
kanárkově žlutá. Výška 45 cm. Velmi exotický vzhled. Posíláme až od října.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
N3048 CAPISCO – 3W-GYR, Ballydorn – pěkně srovnané okvětí je křídově bílé,
N8220 CUPFIGHTER drobná zoubkované pakorunka je světle žlutá s jemným červeným olemováním. Výška
42 cm. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N3049 COLIN’S JOY – 3W-GWR, Crotty – široké bílé okvětí, žlutá číšovitá korunka
je téměř až do poloviny lemována, prozatím u narcisů tou nejtmavší červenou barvou.
Výška okolo 45 cm. Posíláme až od října. Novozélandská novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N6059 COSMOPOLITAN – 7W-YYP, Lierop – bílé okvětí, krémově žluté trubkovité
korunky mají oranžově růžové okraje. Výška okolo 35 cm, 3-4 květy na stvolu.
Nádherná žonkyla. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N8220 CUPFIGHTER – 11Y-Y, Veek – pevné žluté okvětí, velký tmavě žlutý kolár lehce
toto okvětí překrývá. Vysoká substance voňavých květů. Neskutečně krásný kolár!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4254 DOUBLE PAM – 4W-Y – velmi plný plnokvětý narcis s citrónově žlutými
vnitřními okvětními lístky, obklopený bílým okvětím, připomínající lahodný citrónový
koláč. Podsadité stonky dobře drží těžké kvetoucí květy. Výška 40 cm. Krásná
a dlouhotrvající a bohatě květoucí sorta.
N4254 DOUBLE PAM 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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N4255 DOUBLE SUN
N6061 DOLL BABY
N4255 DOUBLE SUN – 4Y-O – středně žluté okvětí, velmi hustý střed je vyplněn
tmavě žlutými zřasenými petaloidy. Výška 40 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N6061 DOLL BABY – 7W-P, Capen – bílé okvětí, broskvově růžové korunky. Výška
okolo 30 cm, na stvolech 1-3 květy, které příjemně voní.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N5016 ELVIN´S VOICE – 5W-GWW, Heath – silně vonící květy jsou po dvou na stvolech
30 cm délky. Jsou čistě bílé, v hrdle zelené. Z křížení Stainless x narcissus triandrus.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N2416 FERRIS WHEEL – 2Y-O, Huijg – velmi velké květy mají široké, zeleně žluté
okvětí a velmi velkou, plošší korunku, která je v základu blatouchově žlutá, postupně
při okrajích meruňkově nasáklá, velmi zřasená. Výška 45 cm. Květy voní. Na záhonech
nepřehlédnutelná. Unikátní sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4256 FRAGRANT SPRING – 4W-O, Thulst – krémově bílé okvětí je ve vynikajícím
kontrastu k ohnivě oranžovým, silně zřaseným středům. Výška 40 cm. Vylepšení odrůdy
Acropolis, ze které pochází. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N6060 GARDEN OPERA – 7Y-O, Rosewarne – zlatě žluté okvětí, pohárovité korunky
jsou oranžové. Na stoncích délky 30 cm jsou 3 květy. Cena kvality RHS.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N4257 HARDY LEE – 4Y-Y, Veek – celožlutý narcis velmi sytého odstínu. Okvětí je
trošku světlejší, cylindrická trubka je hustě vyplněná zvlněnými petaloidy. Výška až 50
cm. Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N1131 nanus ICE BABY – 1W-W – Krásné, ale drobné, 5 cm velké květy rozkvétají v měkkém
žlutě zeleném odstínu, ale rychle se vybarvují do běla s jemným zelinkavým hávem. Mají
exotický hvězdicovitý tvar, který je pro narcisy poměrně neobvyklý. Ideální pro přední okraje
záhonů, hrnce a skalky. Unikátní novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
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N5017 LEMON HUNTER

N1130 LA DELICATESSE
N5542 JACK SPARROW
N5542 JACK SPARROW – 6WWG-YYO , Rinus van der Zalm – skvělá náhrada za pěstitelky
náročný Jack Snipe. Okvětí je bílé, směrem dozadu lehce prohnuté se zeleným halo u základny
oranžově a žlutě tónované krátce válcovité korunky. Výška 30 cm. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N1130 LA DELICATESSE – 1W-W, Veek – široké, překrývající se mléčně bílé okvětní
lístky tvoří dokonalý rám kolem impozantní zvlněné trubky se zeleným nadechnutím.
Výška 50 cm. Opravdová delikatesa! Posíláme až od října.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
N5017 LEMON HUNTER – 5GGW-Y, Hunter – květy se otvírají ve světle zeleně
citrónovém tónu, okvětí zůstává zelené s bílou bází okolo zeleně žluté korunky.
Velmi voňavé květy jsou na stoncí po čtyřech. Pochází z křížení narcissus triandrus
var. loiseleurii x Hillstar. Opravdová rarita do skalky a nádob. Silně vonný narcisek,
který k ným dorazil až z Nového Zélandu.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N9037 LIFE IS GOOD – 11Y-O, Veek – krémově bílé okvětí, světle oranžový kolár
s jemným žlutým promelírováním. Květy jsou po dvou až třech na silných stoncích 35 cm
délky. Vynikající žonkyl hybrid, velmi zdravě roste. Super k řezu. Posíláme až od října.
1
N9037 LIFE IS GOOD kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N2417 LOVE YOU MORE – 2W-W – pevné okvětí je sněhově bílé, voskovitá korunka
se mírně rozšiřuje a na okrajích je nařasená. Výška 45 cm. Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N5543 MARIA – 6Y-R, Rinus van der Salm – svítivě žluté okvětí je silně stočené dozadu,
kontrastní červená, na konci rozšířená trubka. Výška 35 cm. Je větší a kontrastněji vybarvený
než populární Jetfire. Nejranější narcis, často vykvétá již počátkem března. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4258 ROMANTIC PARADISE – 4Y-R, Leenen – béžově žluté okvětí je ve vynikajícím
kontrastu s tomatově červenými středy. Výška 50 cm. Fantastický barevný kontrast!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N2418 SNOWBOARD – 1W-GWW, Veek – sněhově bílé květy velmi silné voskové
substance se zeleným středem na pomezí mezi trubkami a velkokorunnými. Výška 50
cm. Posíláme až od října.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4259 SUADA DOUBLE – 4Y-R, Rik Pennings – pochází z oblíbené odrůdy Suada.
Květy jsou velmi plné s kanárkově žlutým okvětím a ohnivě červeným středy. Výška 50
cm. Super kontrastní a nepřehlednutelný!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N2417 LOVE YOU MORE
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N2418 SNOWBOARD

N4259 SUADA DOUBLE
N2419 TANGERINE BEAUTY
N2419 TANGERINE BEAUTY – 2WWY-OOY, Veek – krémově bílé okvětí,
kontrastní pomerančově zbarvená korunka s jemným žlutým lemováním a zelenou
konturou. Květy mají střední velikost, výška 40 cm. Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4260 TENDER BEAUTY – 4W-PPW, Ammerlaan – její vzhled a jméno Něžná
kráska evokuje myšlenku, že je to křehký narcis, ale opak je pravdou – je to robustní
narcis s velkými květy a výškou 50 cm. Bílé okvětí a růžový střed s melírováním
vytvářejí moc hezký barevný efekt. Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4261 TG LAVA – 4Y-R – velmi vůči počasí odolný narcis s pevnými květy
v kontrastních odstínech temně žluté a sytě pomerančové. Výška 50 cm. Tento druh
nikdy nezklame. Posíláme až od října.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
N9038 TETE DE LUXE – 12Y-Y – neskutečná novinka mezi narcisy a také krásná
– Tete de Luxe. Jasně žluté plné květy dodávají dotek luxusu, ale také teplý zlatý lesk
slunce. Velmi krásné a až rezavě žluté květy – jak malé jiřinky!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N2422 TROMBA ROSA – 2W-P(O), Veek – výrazné korunky této velkokvěté odrůdy,
jsou hluboce nařasené a nabírané a vysílají hřejivou oranžově růžovou záři. Opravdu se
nedýá určit, jestli jsou oranžové nebo růžové. Jsou orámované širokými, čistě bílými
okvětními lístky a doslova září na slunci. Výška 45 cm. Ohromující záhonový efekt!
Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N2420 VAN BART – 2W-YYR, van Bart – krémové okvětí, jemně vanilkově žluté
korunky jsou na okrajích silně nařasené a lemované grenadinově červenou barvou.
Výška 45 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N7013 VICTORIA VON DEM BUSSCHE – 4W-YOO – tento zajímavý kultivar
byl vyšlechtěn z poetikusu Actea. Má poměrně velké květy s typickými poetikusově
bílými petály a malými červenými petálky ve svých středech. Kombinace barev tohoto
plnokvětého babičkovského narcisu je osvěžující. Výška 45 cm. Kvete později.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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N9040 ANFIELD

N9040 ANFIELD – 12Y-O, Pennings, zajímavý hybrid mezi tazetou a jonquilou má
sytě žluté okvětí, korunky jsou červeně oranžové. Na stvolu délky 40 cm jsou 2 květy.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N3047 BELLINI – 3W-YYO, Veek, velmi pěkné a úhledně složené okvětí je voskově
bílé, plošší pakorunka je chromově žlutá s tmavším žlutě oranžovým zoubkovaným
lemováním. Výška 40 cm. Nádherná výstavní odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4178 BALNOON – 4Y-O, Wijnhout, tmavě žluté okvětí, pomerančově oranžová střed
s malým žlutým motýlkem. Výška 45 cm. Elegantní novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N7535 CREVETTE – 8W-YOO, Blanchard, narcissus dubius hybrid s obvykle
2-3 květy na stonku, květy tvoří dvojitý trojúhelník o šířce 35 mm, korunky jsou
žebrované, otvírající se v oranžovém tónu se žlutou základnou a vlnitými okraji. Výška
20 cm. Miniatura do skalky.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N3046 CUTLESS – 3W-W, Veek, tento narcis byl pojmenován po legendárním
N7535 CREVETTE automobilu OLDSMOBILE CUTLESS. Význam slova je bez poskvrnky nebo bez
citu. Velmi vhodné pojmenování pro tento leskle bílý kultivar s parádně formovanou
pakorunkou. Výška 45 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4179 DOLCE VITA – 4Y-R, Hulst, rané kvetoucí hybrid pocházející z populární
odrůdy Tahiti. Velmi silné stonky délky přes 40 cm nesou pěkně vybarvené květy stálého
zbarvení. Korunky a řady jsou sytě žluté s kontrastními červenými terči. Velmi dlouho
a bohatě kvete. Na záhonech i ve vázách dělá parádu.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4180 DOUBLE POWER – 4Y-O, Philips, obří květy na velmi silných stvolech jsou velmi
plné, tvořeny jsou sytě vybarveným, zlatě žlutým okvětím a řadami, které jsou hustě vyplněny
zlatými petaloidy s oranžovým nádechem. Výška 50 cm. Mega novinka z Nového Zélandu.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4181 DINKY – 4O-R, Wijnhout, zvláštní barva květů, bronzově oranžové okvětí ve
skvělém kontrastu se sytě pomerančovým středem. Výška 40 cm. Spektakulární novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4182 DUTCH DYNAMITE – 4Y-R, Weijers, dokonale plné květy žlutého okvětí a jakoby
sluncem zalitého oranžového středu. Květy jsou 15 cm veliké a jsou drženy na vrcholu
pevných stonků. Výška 50 cm. Na záhonech nepřehlédnutelný! Perfektní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
N4179 DOLCE VITA
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N1125 ORANGE SUNSET
N4182 DUTCH DYNAMITE
N4184 INDIRA – 4Y-R, Wijnhout, nádherný hybrid mezi dvěma top odrůdami
Innovator x Flower Parade. Okvětí je žlutě oranžové, středové petaloidy ohnivě červené.
Výška 45 cm. Skvěle vybarcený zahradní narcis!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N8219 IRENE‘S CHOICE – 11W-P, Weijers, nádherně prokládaný kolár s křídově
bílým okvětím a s zřaseným a velkým mušelínově růžovým kolárem, Výška 40 cm.
Parádní novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N5540 IWONA – 6WWP-P – pěkně reflexní bílé okvětí o průměru 9 cm, oranžově
růžová trubkovitá korunka se prosakuje u báze do okvětí, velmi pěkně voní. Výškou do
30 cm je vhodná i do skalek. Špičková novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N1125 ORANGE SUNSET – 1 W-YYO, Van Woesik, bílé žebrované okvětí má přes
11 cm v průměru a právě díky žebrům perfektně drží tvar. Široká nálevkovitá oranžová
trumpeta je při bázi zlatá a na rozšířených zoubkovaných okrajích mandarínkově
pomerančovaná. Prostě barevná paráda! Veliký přínos do kategorie oranžových trubek
s bílým okvětím.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N9036 RATAPLAN – 12Y-O/Y, van der Salm, Rataplan je opravdu něco speciálního,
je to trochu klaun. Takové drze a vesele zbarvené květy. Je tak napůl cyklamineus po
dědovi Jetfire, ale vzrůstem větší a tak trochu motýlek, protože korunka je tvarována po
motýlokvětém odrůdě. Kvete velmi raně. Výška 35 cm. Ralph White medaile RHS za
nejpodivnější narcis roku 2018.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
N4185 SALOU – 4W-Y, Rosewarne, středně velké květy mají vynikající substanci.
Okvětí je čistě bílé, okvětí je petrklíčově žluté, směrem ke zřaseným okrajům mají lehký
oranžový nádech. Velmi příjemně voní. Výška 40 cm. Anglická novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/72 Kč.
N4186 SPRING PARADIJS – 4W-Y, Wijnhout, mohutný vzrůst a velké květy upoutají na
prvý pohled. Květy jsou přes 11 cm široké, okvětí a vnitřní okvětní petály ve třech řadách
jsou petrklíčově žluté, mají vnější žebro, které zajišťuje stabilitu, vnitřní kratší peloidy jsou
zářivě žluté a vytvářejí tak nádherný dvojtónový efekt. Výška 45 cm. Silně vonící kultivar.
Květy jak z jarní rajské zahrádky!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
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N4187 YOUNG DEVOTION
N5541 SUGAR DIPPED
N2400 ALEXIS BEAUTY N5541 SUGAR DIPPED – 6W-Y až 6W-YYW, van Lierop, větší cyklamineus hybrid,
který by mohl být klidně zařazený i mezi trubkové narcisy. Na stoncích délky přes 40 cm rozkvétají
květy s bílým, mírně reflexním okvětím, které má mystický nazelenalý háv. Dlouhá trychtýřovitá
trubka je sírově žlutá, později na konci jiskřivě bíle lemovaná a krystalicky členitá. Okázalá krása!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4187 YOUNG DEVOTION – 4W-Y, Hulst, okvětí a vnitřní řady jsou mléčně bílé
a vyplněny jsou mimózově žlutými metaloidy. Všechny okvětní lístky jsou jemně zvlněné,
květy jsou výborně uchycené na pevných stoncích délky 45 cm. Nádherné, jemně pastelové
květy skvěle doplňují barevnou škálu květů narcisů o tento výjimečný barevný tón.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

NOVINKY UVEDENÉ V ROCE 2018

N2400 ALEXIS BEAUTY – 2 YYW–WPO, van der Veek, velmi pěkná sorta se sírově
žlutým okvětím 10 cm v průměru. Trubkovitá korunka se otevírá v krémovém odstínů,
který se záhy mění v pastelově růžový odstín, na okrajích korunka expanduje do stran
s volánky v meruňkově oranžovém tónu. Výška 45 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N8213 BANANA SPLASH – 11W-Y, van der Veek. Velké bílé okvětí má až 12 cm
v průměru, je prakticky celé překryto klasickým prořezávaným kolárem barvy zralých
N8213 BANANA SPLASH banánů. Okraje koláru jsem pěkně krajkovány, celkově je kolár velmi silné substance
s voskovitou texturou. Výška 42 cm. Velmi dlouho kvete. Paráda!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N1119 BIG LOVE – 1W-Y, van der Veek. Velké ploché okvětí je krémově bílé. Veliká,
silně rozšířená trubka je bohatě rýhovaná, sytě jantarově žlutá. Velmi silné stonky lehce
unesou velké a těžké květy. Později kvetoucí. Paráda!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N8214 BLAZING STARLET – 11Y-YYO, Gerritsen. Další typ prořezávaného koláru.
Okvětí je 10 cm velké v průměru, sytě kanárkově žluté. Kolár je téměř celoplošný,
béžově žlutý s výrazným oranžovým krepováním. Výška 45 cm. Barevné obohacení
této skupiny od významného šlechtitele.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N1121 COLOR RUN – 1YYW-P(O), van der Veek. Pohárovitá korunka tohoto
výstavního hybridu má nádherný odstín meruňkové barvy s příměsí růžové, okvětí je
krásně tvarované ve slunně žlutém odstínu s krémovým halo u báze korunky. Barvy se
dále vyvíjejí v stále intenzivnější tóny a kontrast. Výška 45 cm. Excelentní novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 6/150 Kč.
N2405 CZARDAS – 2W-O – Leenen. Bílé krémové okvětí obklopuje silně zřasený sytě
pomerančově oranžový plochý pohár s tmavším oranžovým lemem. Výška 45 cm. Velice
N1119 BIG LOVE žhavě atraktivní sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

N8214 BLAZING STARLET

N1121 COLOR RUN
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N8215 DANCE WITH ME
N8523 DANCING MOONLIGHT
N8215 DANCE WITH ME – 11W-P, van der Veek. Květy jsou 10 cm velké, okvětí
čistě bílé, veliký prokládaný a velmi zřasený kolár je pastelově lososově růžový několik
dní po otevření, i když se otevírá ve žlutém tónu. Výška 45 cm. Parádní sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N8523 DANCING MOONLIGHT – 11bW-W/W, van der Veek. Barva tohoto
„Tančícího měsíce“ je vskutku jedinečná, nevím o žádném jiném narcisu s takovým
pastelovým žlutě vanilkovým nádechem. Ale také i jeho zajímavě tvarovaný motýl je
poměrně vzácný v sortimentu motýlokvětých narcisů. A mimo jiné se ukázalo, že je to
kvalitní zahradní rostlina. Výška 50 cm. Originální!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4166 DOUBLE STAR – 4W-Y, van der Veek. Jeden z nejnovějších plnokvětých
narcisů od jednou z nejlepších šlechtitelů v Nizozemsku. Velmi úhledné okvětí s čistě
bílými okvětními plátky s plným zlatě žlutým středem. lístky žluté v centru! Těžké
květy jsou snadno drženy na robustních stoncích. Kromě krásy tohoto narcisu má také
nádhernou vůni. Je prostě velký a krásný.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N4167 EASTER BORN – 4W-Y – Winter. Smetanově bílé květy jsou 10 cm velké,
střed je světle nazelenale žlutý, později jsou květy téměř celé bílé. Výška 40 cm. Silně
voní. Posíláme až od října.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4168 ENGLISH STYLE – 4Y-R, Wijnhout. Vnitřní i vnější okvětní plátky jsou sytě
pastelově žluté, na okrajích a ve špičkách s krémovým zakončením. Ohnivě červené korunní
plátky jsou kratší a dají tak vyniknout elegantnímu tvaru květů. Výška 45 cm. Pěkná novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N3045 FALMOUTH BAY – 3W-GWW, Scamp. Jeden z největších narcisů, který
ční nad ostatními výškou 60 cm a velikostí květů. Ty jsou nádherně čistě bílé včetně
skládané pakorunky, která má v hrdle zelené, žlutě lemované oko. Úžasná sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N8216 GOLD DISC – 11Y-Y, van Lierop. Velké květy jsou 11 cm velké, uniformě
zlatě žluté, veliký plošný kolár přesahuje svými rozměry i okvětí, je velmi tuhý, zřasený
s jemně krispovanými okraji. Výška 40 cm. Báječná sorta!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N1123 MARTHA STEWARD – 1W-WWP, van der Veek. Kód RHS napovídá, že
jde o bílou trubku s růžovým lemem. Ve skutečnosti je tento nádherný narcis bohatě
vybarvený – okvětí je krémově bílé, pěkně rýhovaná, ke konci rozšířená trubka je
mimózově žlutá vevnitř a krémově bílá vně. Parádní široký, silně zřasený korálově
růžový lem. Výška 45 cm. Pastelový!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

N1123 MARTHA STEWARD

N8216 GOLD DISC
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N2401 PRIDE OF LIONS

N8217 MARY GAY LIRETTE
N4171 ORANGE JUICE
N8217 MARY GAY LIRETTE – 11W-P, Gerritsen. Jeden z posledních hybridů
legendárního Jacka Gerritsena. Okvětí je bílé, do prostoru formovaný, velmi zřasený
kolár je při otevření petrklíčově žlutý, ale velice záhy se vybarvuje do nádherného
lososového tónu. Výška 42 cm. Exkluzivní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4171 ORANGE JUICE – 4Y-O, světle žlutě meruňkové okvětí se zářivě oranžovými
plnými středy. Tento úžasný narcis produkuje velké luminiscenční květy, které opravdu
září v jarní zahradě. Silné stonky 45 cm výšky. Vynikající kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N2401 PRIDE OF LIONS – van der Veek. V překladu Chlouba lvů. Sytě žluté okvětí,
velká plošší šálkovitá korunka je sytě oranžově červená. Výška 45 cm. Na záhonu
narcisů v době květů naprosto dominuje. Originální novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N2402 PYJAMA PARTY – 2W-WWO, van der Veek. Bílé okvětí, pohárovitá korunka
je rovněž bílá se slonovinově nažloutlým povrchem, při bázi zeleně žlutá, má nádherný
růžový ráfek na okrajích. Výška 42 cm. Udivující a velmi pěkná sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N2402 PYJAMA PARTY N8218 SAILORMAN – 11Y-Y, Gerritsen. Velmi silně zřasené květy uniformního zlatě
žlutého vybarvení. Hustě nařasený kolár vytváří dojem plnokvětosti. Kvete velmi dlouho
na stoncích až 45 cm dlouhých. Nádherná kolárovitá novinka.
1 kus 40 Kč, 2/110 Kč.
N9032 SLICE OF LIFE – 12Y-O, van der Veek. Nádherný hybrid mezi žonkylou
a kolárem. Okvětí je slunečně žluté, velmi zřasené koláry jsou mangově oranžové. Na
stvolech délky až 40 cm jsou vždy 2-3 květy. Bohatě a dlouho kvetoucí robustní kultivar.
Extra sorta. Voní.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4174 SWEET DESIRE – 4W-O, van der Veek. Vanilkově mléčné okvětí a petály,
metaloidy jsou oranžově lososové. Velmi elegantní. Výška 45 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N9033 SWEET OCEAN – 12WWY-YYO, van der Veek. Hybrid mezi žonkylou
a plnokvětou sortou. Tento nádherný narcis je tak trochu chameleón, protože v průběhu
kvetení mění barvu. Otevírá se se žlutými okvětními listky, která vyblednou na bílou.
Středy květů se potom mění ze žluté přes okrově oranžovou po meruňkově růžovou. Výška
30-40 cm, 2-3 květy na stvolu. Paráda!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N8218 SAILORMAN

N4174 SWEET DESIRE

N9032 SLICE OF LIFE
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N9033 SWEET OCEAN

N1004 ARKLE
N1100 DESDEMONA
N2403 TOM POUCE – 2YYW-P – van der Veek. Zastřeně žluté okvětí s bělavým
středem a pruhy, nálevkovitě až pohárovitě tvarovaná korunka je marcipánově pastelově
růžová. Výška 42 cm. Naprosto strhující v době květu! Novinka.
1 kus 40 Kč, 2/110 Kč.

N1113 BRAGA

SEKCE ZAHRADNÍCH NARCISŮ
TRUBKOVITÉ NARCISY

Jsou to elegantní narcisky s dlouhými trubkami namísto obvyklých korunek, které jsou stejně
dlouhé nebo delší než okvětní plátky. Jsou většinou rané a dosahují výšky 50 i více centimetrů.
N1004 ARKLE – 1Y-Y – obří květy o průměru až 13 cm jsou temně zlatě žluté. Okvětí je
tvořeno oválnými, širokými lístky. Cylindrická trubka je při ústí mírně rozšířená a zoubkovaná.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N1113 BRAGA – 1Y-Y – okvětí je svěže žluté, trubka je zlatě žlutá, na konci výrazně
rozšířená, cípatě lemovaná. Výška 45 cm. Kvalitní trubkáč!
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N1083 BRITISH GAMBLE – 1W-P – bílé okvětí, korálově růžová, na konci rozšířená
a členěná trubka je v hrdle krémová. Výška 45 cm. Velké květy zaujmou na první pohled!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N1099 CAIRNGORM – 1YYW-WWY – okvětí je sírově žluté, při bázi bílé. Trubka
se otevírá v oranžově žlutém odstínu, později je žlutá a béžová, při okraji narůžovělá,
nakonec zelinkavě žlutá s bílou bází. Z křížení Camelot x Daydream. Velmi zvláštní!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N1097 DAME BLANCH – 1W-GWW – Veek – pěkné dvojitě triangulární okvětí,
dlouhá rýhovaná cylindrická trubka s mírně rozšířeným a lehce zoubkovaným okrajem,
hrdlo je zelené. Výška 45 cm. Květy silně a sladce voní. Opravdu velmi pěkný celobílý
trubkáč. Skvělá novinka. Hodnocen jako nejlepší bílý trubkovitý narcis!
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N1100 DESDEMONA – 1W-W – široce překládané okvětí je čistě bílé, cylindrická
trubka je bílá, při okrajích zvlněná. Výborný kultivar.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/85 Kč.
N1009 DUTCH MASTER – 1Y-Y – obří, čistě zlatožlutý jednobarevný. Trubka ke konci
rozšířená a zoubkovaná. Velmi raný. Výška 50 cm. Nejlepší a nejžádanější žlutý trubkáč!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.

N1009 DUTCH MASTER
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N1039 GOLD DIGGER

N1105 GENEVE
N1015 LORIKEET
N1105 GENEVE – 1W-W – Pouw – velmi raný čistě bílý trubkovitý narcis s 11 cm
velkým okvětím a dlouhou rýhovanou trumpetou s rozšířením směrem k okrajům.
Z křížení Yeti x White Ideal. Výška téměř 50 cm. Perfektní novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N1011 GIGANTIC STAR – 1Y-Y – okvětí je zelenavě žluté, 13 cm v průměru, trubka
sytě žlutá, dlouhá a na konci rozšířená a zvlněná. Obří!
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N1039 GOLD DIGGER – 1Y–Y – velké květy jsou sytě kanárkově zlatě žluté, trubka
je široce rozevřená, při okrajích silně zkadeřená a členěná. Výška 50 cm. Impozantní!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N1127 GOBLET – 1W-Y – pěkně překládané okvětí je bílé, široké trubky jsou zlatě
žluté, velmi zřasené. Výška 45 cm, robustní vzrůst. Nově v katalogu.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N1128 GOLDEN HARVEST – 1Y-Y – temně zlaté žluté, velké květy, výborný do trávníků,
N1101 LEMON SHAKE kde se rychle množí. Už se pěstoval před 100 lety a pořád je moderní, často jej vidíme ve
starších zahradách, často i v Sudetech v opuštěných domech. Nezničitelný! Nově v katalogu.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N1014 LAS VEGAS – 1W-Y – bílé okvětí, tmavě žlutá trubka, mohutný a vitálně
rostoucí, raný. Výška 50 cm. Nádherný žlutě dvojtónový efekt!
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N1101 LEMON SHAKE – 1Y/W-GWY – Leenen – citrónově žluté okvětí má do
poloviny zasahující bílou zónu, trubka je citrónově žluté, později zelinkavě bělavá se
sírově žlutým rozšířeným a zoubkatým okrajem, Výška 45 cm. Vynikající novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N1015 LORIKEET – 1Y-P – fantastická odrůda z USA. Květy mají v průměru téměř
10 cm. Okvětí je jemně žluté, trubka dlouhá, meruňkově růžová, ke konci výrazně
rozšířená a zoubkovaná, velmi sytého barevného odstínu.
1 kus 26 Kč, 3/72 Kč, 6/132 Kč.

N1086 MA BELLE
N1030 MARIEKE
N1086 MA BELLE – 1W-Y – nový dvoubarevný trubkám. Okvětí je bílé se smetanovým
nadechnutím, trubka je světle vanilkově žlutá, na konci rozšířená a zoubkovaná. Výška
42 cm. Robustní a vitální vzrůst, každým rokem znásobuje počet poupat a květů.
Novinka, které obohatí trubkovité narcisy.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/80 Kč.
N1030 MARIEKE – 1Y-GYY – svítivě žluté okvětí, tmavší trubka, při bázi zelená.
Pozdnější, výška 50 cm. Velmi vitální. Obří květy!
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N1016 MOUNT HOOD – 1W-W – mléčně bílé okvětí, světle zelenožlutá, během
několika dní čistě bílá trubka. Velmi populární. Výška 45 cm.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N1106 MRS IWASA MASAKO – 1WWY-Y – nižší odrůda z křížení Salome x
Ballygarvey. Okvětí je bílé, u báze meruňkově žluté trubky je stejně vybarvené halo.
Vysoké zahradní ocenění AGM – Cena kvality. Novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2384 NEON – 2 YYW–YWY – Veek – sytě kanárkově žluté okvětí s kontrastním,
ostře ohraničeným halo okolo krémové válcovité trubičky s bílým probarvením. Výška
42 cm. Kontrastní novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N1032 PINK SILK – 1W-P – nádherně stavěné, dvojitě triangulární, mléčně bílé okvětí,
válcovitá korunka na okraji rozšířená, zoubkovaná a tmavší, u báze světlejší. Paráda!
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N1021 PRIMEUR – 1Y-Y – jeden z nejtmavších zlatožlutých kultivarů, který později
vykvétá, ale zato velmi dlouho vydrží kvést na záhonech. Výška 55 cm.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N1022 RIJNVELD EARLY SENSATION – 1Y-Y – zelenožluté okvětí je mírně stočené
směrem k trubce a lehce zkroucené. Úzká trubka je tmavší, na konci rozšířená. Nejranější
narcis! Kvete často začátkem března!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
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N2132 AMADEUS MOZART
N1042 SMILING SUN
N1077 SINT VICTOR
N1077 SINT VICTOR – 1Y-Y – van der Veek 10 – tradiční celožlutý trubkovitý narcis
je značným vylepšením odrůdy Golden Harvest. Květy jsou enormně velké, jsou pevně
uchycené na pevných a dlouhých stoncích, takže se nevylamují svojí velkou váhou.
Barva je velmi svěže žlutá, trubka, která je na koncích rozšířená je o odstín tmavší.
Výška 50 cm. Nádhera!
1 kus 18 Kč, 3/50 Kč, 6/90 Kč.
N1042 SMILING SUN – 1Y-Y – velké květy se silnou substancí mají velmi sytý
pampeliškově žlutý odstín. Trubka je mírně rozšířená, sytěji vybarvená. Posíláme až od října.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N1129 STANDARD VALUE – sytě zlatě žluté květy s na konci rozšířenou trubkou.
Výškou 50 cm je vhodná k řezu. Mezi trubkovitými narcisy kvete později. Nově v katalogu.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N1000 SMĚS TRUBKOVÝCH – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

VELKOKORUNNÉ NARCISY

N1129 STANDARD VALUE Je nejrozšířenější skupinou narcisů. Zahrnuje druhy s korunkami ve tvaru trubek,
kalíšků, pohárků, podšálků ap., které jsou však kratší než okvětní lístek. Jsou vysoké
40 – 50 cm, dlouho kvetou, jsou středně rané až pozdnější a vitálně rostou.
N2001 ACCENT – 2W-P – bílé hvězdicovité okvětí, velmi tmavě lososově růžová
trubkovitá korunka, jeden z nejpopulárnějších amerických narcisů. Výška 40 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2244 AKITA – 2Y-O – Veek 05 – tmavě žluté okvětí s nepatrnou oranžovou infúzí,
velká šipkovitá až plochá korunka je oranžově červená, zvlněná. Zářící novinka. Super!
1 kus 26 Kč, 3/72 Kč, 6/132 Kč.
N2132 AMADEUS MOZART – 2W-O – okvětí je bílé, okrouhlé a silné substance.
Bohatá, oranžově žlutá korunka je plochá, skládaná se zmnožených petálů. Výška 45 cm.
Synonymum Czardas. Novinka. Fantastický!
1 kus 26 Kč, 3/72 Kč, 6/132 Kč.
N2003 AVALON – 2Y-W – kulaté okvětí je složeno ze svítivě žlutých okvětních plátků.
Válcovitá korunka se otevírá v krémové barvě, která přechází do sněhově bílého tónu.
Zatím nejlepší reverzní efekt!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2001 ACCENT

N2003 AVALON
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N1000 SMĚS TRUBKOVÝCH

N2006 BELLA VISTA
N2009 CARLTON
N2133 BANTAM – 2Y-OOR – zelinkavě žluté okvětí je nádherně a pravidelně
vytvarované. Šálkovitá korunka je intenzívně oranžově červená. Květy mají sice jen
6 cm v průměru, ale zato velmi bohatě rozkvétají v trsech. Cena kvality.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2006 BELLA VISTA – 2W-R – čistě bílé okvětí, svítivě červená, zvlněná korunka.
Raná odrůda skvělého barevného kontrastu.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2180 BIG GUN – 2W-Y – krémově bílé okvětí, trubkovitá korunka je tmavě zlato
žlutá s bronzovým nádechem. Robustní vzrůst. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2404 BRACKENHURST – 2Y-O – má perfektní 10 cm velké květy s dobře se
překrývajícími, sytě žlutými petály, které obklopují dokonale formované červeně oranžové
poháry. Raná sorta s velmi slunci odolnými květy než většina dvoubarevných žlutých
a červených. Výška 42 cm. Mnohokráte vyznamenaná výstavní a zahradní sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N2410 BRIGHT JEWEL – 2Y-R – tmavě žluté okvětí, kontrastní trubkovitá korunka je na
konci rozšířená má pěkný pastelový odstín pomerančové barvy. Výška 45 cm. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2304 BROOKE AGER – 2W-P – velmi sytá, oranžově růžová válcovitá a zřasená
korunka, dokonale vyskládané okvětí je slonovinově bílé. Výška 40 cm, květy jsou
středně velké. Unikátní zbarvení u narcisů, vítěz výstav, ceny kvality americké
i britské narcisových společností – AGM 2006 a AM 2004.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N2009 CARLTON – 2Y-Y – čistě tmavě žlutý jednobarevný, zdravý a raný. Vhodný pro
rychlení, na záhony i do trávníků. Narcis nezmar!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2151 COOL FLAME – 2W-R – mléčně bílé okvětí, kontrastní tmavě růžová až
červená korunka, která je při základně úzká a ke konci rozšířená, velmi silně zvlněná.
Velmi atraktivní!
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
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N2070 DECOY

N2012 DAYDREAM
N2016 FLOWER RECORD
N2273 CORAL CROWN – 2Y-R – tmavě žluté okvětí, kudrnatá korunka je jasně
červená. Výborný zahradní efekt!
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2012 DAYDREAM – Mitsch – nejznámější „reverzní“ narcis. Okvětí je citrónově
žluté, rovné, korunka trubkovitého tvaru rozkvétá jako světle žlutá, během několika dní
přechází do běla. Výborný kontrast.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2070 DECOY – 2W-R – Mitsch – výborně zformované okvětí je křídově bílé, kratší
šálkovitá korunka je intenzívně temně růžová a ž tomatově červená. Fantastické vybarvení!
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N2328 DOCTOR ALEX FLEMING – bílé okvětí, kontrastní ohnivě oranžová, velmi
zřasená korunka. Na záhoně k nepřehlédnutí!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2407 ESTREMADURA – 2Y-O – tmavě žluté okvětí je v kontrastu se sytě oranžovou
N2407 ESTREMADURA kalichovitou korunkou, po okrajích vroubenou. Výška 45 cm. Klasika!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/66 Kč.
N2406 EMERALD GREEN – 2W-GYW, Mitsch. Čisté bílé květy s vynikajícím
zeleným hrdlem. Bezpochyby jeden z nejhezčích bílých narcisů, které jsem viděl.
Tuhé voskové květy a pevné stonky až 45 cm délky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N2182 EVERY DAY – 2W-WYY – Pennings 07 – velké květy mají 12 cm v průměru.
Rovné okvětí je bílé, korunka je žlutá, při bázi bílá, při okrajích tmavší a třepenitá.
Z křížení Belcanto x Accent. Silně vonící novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2016 FLOWER RECORD – 2W-YYO – okvětí je krémově bílé, široká a plochá
korunka je žlutá s kontrastním oranžově červeným lemem. Vhodná odrůda pro
zplanění. Výška 45 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.

N2192 FORTUNE
N2411 FROSTY SNOW
N2017 FORTISSIMO – 2Y-R – žluté okvětí, dlouhá, trubkovitá, sytě oranžová
korunka. Velmi vitální odrůda s velkými květy na dlouhých stoncích.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2192 FORTUNE – 2Y-O – velké sytě žluté okvětí, oranžová korunka. Stále vynikající.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2408 FOXHUNTER – 2Y-O – sytě žluté okvětí, kontrastní ohnivě oranžová korunka.
Výška 42 cm. Vynikající a odolná odrůda.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2018 FRAGRANT BREEZE – 2W-YPO – bílé okvětí, velká, plochá, téměř diskovitá
korunka je míchaná, broskvově zlatá až lososově oranžová. Velmi voní.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2019 FRAGRANT ROSE – 2W-P – velmi rovné a voskovité okvětí je čistě bílé,
podlouhlá korunka je temně růžová, u báze bílá a v hrdle zelená. Skvělá stavba, bezpočet
prvních míst na výstavách.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2411 FROSTY SNOW – 2W-WWY – okvětí je bílé, jak čerstvě nasněžený sníh
s citrónovou žlutou rozšířenou korunkou, která později vybělá s vyprofilovaným žlutým
okrajem. Výška 40 cm. Pěkná lotyšská sorta. Nově v katalogu.
1 kus 35 Kč, 3/95 Kč.
N2389 GOLDEN SALOME – 2Y-Y – jestliže vás nějaký narcis každý rok nezklame,
je to vždy kultivar Salome. Pro letošní rok nabízíme jeho nejnovější mutace YELLOW
SALOME a GOLDEN SALOME. Tato odrůd má nádherné zlatě vybarvené květy
s voskovitou substancí. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2011 CHROMACOLOR – 2W-P/O – jeden z nejtmavších růžových narcisů. Okvětí
je čistě mléčně bílé, tuhé a pěkně překrývané s dobrou stavbou. Korunka je válcová,
vlnitá, velmi tmavě a sytě růžová.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
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N2032 MIRRAR
N2025 ICE FOLLIES
N2025 ICE FOLLIES – 2W-Y – nejranější, krémové okvětí a lem citrónového, široce
otevřeného kalichu. Velmi zdravý. Klasika.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/100 Kč.
N2414 LOTHARIO – žluté hvězdicovité okvětí, kontrastní pomerančově oranžová
korunka.Výška 45 cm. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2380 LOVEDAY – 2Y-O – tmavě žluté okvětí, velká sytě oranžová plošší korunka.
Výška 45 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2031 MARY BOHANNON – 2Y-O – žluté okvětí, oranžová, válcovitá korunka.
Velmi vitální a dlouho kvete.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2032 MIRRAR – 2Y-O – okvětí je velmi sytě žluté, super zvlněná korunka je
mandarínkově oranžová široce členitá, jakoby naondulovaná. Květy jsou středně velké,
N2138 MODULATION výborné substance.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2033 MISTY GLEN – 2W-GWW – menší květy jsou čistě bílé, velmi urovnané
a proporcionálně vyvážené. Korunka je lehce navlněná. Výška 40 cm. Cena kvality.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2034 MODERN ART – 2Y-O – středně žluté okvětí, která časem bledne, oranžová
kontrastní skládaná, několikavrstvá, silně zvlněná korunka. Výška 45 cm, velmi zvláštní.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 6/150 Kč.
N2138 MODULATION – 2Y-WPP – vynikající kultivar z křížení Accent x Daydream. Až 11
cm velké květy mají bledě žluté okvětí, válcovitá korunka je meruňkově růžová. Okouzlující.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N2035 MONAL – 2Y-R – až 11 cm v průměru velké květy jsou pěkně tvarované. Zlatě žluté
okvětí je v silném kontrastu s červenooranžovou a zvlněnou korunkou. Výška 45 cm, velmi raný.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.

N2031 MARY BOHANNON

N2036 MON CHERI
N2035 MONAL
N2036 MON CHERI – 2W-P – široké, čistě bílé okvětí s voskovitou substancí,
široce rozevřený kalich má neobvyklé oranžově růžové zbarvení a je hluboce dělený,
neskutečně. Výška 45 cm.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N2039 ORANGE PROGRESS – 2Y-R – Leenen – žluté okvětí je zeširoka skládané,
kontrastní trubkovitá červeně oranžová korunka je rýhovaná, třepenitá a zvlněná. Velmi
pěkný kultivar, na záhoně září.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2316 OVER EASY – 2W-YPR – Mitsch – velké květy mají bílé okvětí a trychtýřovitou
korunku, která je při bázi žlutě růžová, ve středech sytě růžová a při okrajích až tomatově
červená, ke konci kvetení celá lososově červená. Vynikající novinka. Výška 45 cm.
Semenáč 2T10/10 – z křížení Precedent x Magician, sesterský k Amadeus.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/90 Kč.
N2227 PACIFIC RIM – 2Y-YYR – Mitsch 94 – čistě žluté okvětí, tmavě žlutá pohárovitá
korunka s kontrastním červeným lemem. Výška 50 cm. Fantastická voskovitá substance.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N2042 PASSIONALE – 2W-P – krémově bílé okvětí, trubkovitá pastelově růžová
korunka je na konci rozšířená. Stále velmi populární. Výška 40 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2391 PEACHES AND CREAM – 2W-P/A – bílé okvětí, trubičková korunka
má velmi zvláštní odstín, není ani růžová, ani meruňková, prostě odstín mezi těmito
barvami, nejblíže má k barvě broskvové. Výška 45 cm. Úžasná novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2076 PENSIONEER – 2W-R – až 12 cm velké okvětí je čistě bílé, miskovitá korunka
je tmavě korálově růžová. Špičková novinka od Briana Duncana, pochází z Kens
Favorite. Synonymum The Pensioner. Velmi dlouho kvete. Unikátní!
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
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N2048 PROFESSOR EINSTEIN

N2046 PINZA
N2043 PINK CHARM
N2043 PINK CHARM – 2W-P – slonovinově bílé okvětí, žlutě bílá trubkovitá korunka
má výrazný, 2 cm silný korálově růžový lem. Skvělý barevný kontrast!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2414 PINK PRIDE – 2W-WPP – křídově bílé okvětí, jemně pastělově růžová
válvovitá korunka s bílou bází. Výšla 45 cm. Výborně roste. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2046 PINZA – 2Y-YRR – široké okvětí je jasně svítivě žluté, sytě oranžová válcovitá
korunka je při okrajích červená. Velmi vitální druh.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2072 PIPE MAJOR – 2Y-R – perfektně skládané okvětí je středně žluté, kontrastní
tmavě červený kalich. Květy mají skvělou substanci, dlouhé stonky.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2047 PRECOCIOUS – 2W-P – květy mají 10 cm v průměru se širokými, slonovinově
bílými okvětními segmenty. Korunka je sytě lososově růžová až do melounově růžové.
N2072 PIPE MAJOR Je masivní, široce rozevřená, silně zvlněná s těžkou substancí. Po okrajích je členěná.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2048 PROFESSOR EINSTEIN – 2W-R – bílé okvětí, kontrastní plochý červený
kalich. Na slunci lehce bledne, ale barevně stále skvělý.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2049 RAOUL WALLENBERG – 2W-Y – petrklíčově žluté okvětí je rovné,
kanárkově žlutá plochá a skládaná korunka. Velmi efektní. Mutace Ice Follies.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2120 RED DEVON – 2Y-R – žluté okvětí, červená korunka, dobrý kontrast.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2415 RED RANGER – 2Y-R – velké květy mají svěže žluté okvětí a šarlatově
červenou rozšířenou korunku. Výška 45 cm. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.

N2053 ROULETTE
N2056 SALOME

N2415 RED RANGER

N2050 RIOT – 2W-P (2P-R) – středně velké květy mají 10 cm v průměru. Okvětí je
bílé, bohatě a viditelně růžově protkané! Plochá, zvlněná a skládaná korunka je masitě
červeně růžová se světlejším, později hnědě růžovým okrajem. První narcis s růžovým
okvětím! Barevná paráda!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N2053 ROULETTE – 2W-YOR – krémově bílé okvětí, velmi plochá korunka
zelenožlutá se silným a kontrastně vybarveným rudě oranžovým lemem. Květy jsou
velké, 12 cm v průměru, výška 45 cm. Barevně kontrastní!
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2056 SALOME – 2W-PPY – bílé okvětí, pastelově růžová korunka, vitální a mohutný.
Velmi úrodný a bohatě kvete. Mnoho ocenění.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N2074 SENTINEL – 2W-P – až 11 cm velké okvětí je čistě bílé. Velká talířovitá
skládaná korunka je meruňkově růžová až broskvově lososová, při okrajích zvlněná.
Ozdravený klón. Atraktivní!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2059 SIGNOR – velké okvětí je mléčně bílé až slonovinově krémové. Kónická trubka
je zlatě žlutá, na okrajích silně zoubkovaná. Velmi vitální novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N2323 SLIM WHITMAN – bílé okvětí, kontrastní placatá korunka je koňakově
oranžová s kontrastním žlutým olemováním. Výborná barevná kombinace. Mutace
odrůdy Ice Follies.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N2188 SOPHIE GIRL – 2W-P – bílé okvětí, korunka má barvu růžových renglód.
Výška 45 cm. Velmi zvláštní odstín.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
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N2386 SUNRISE KINGDOM

N2060 SOUND
N2413 YELLOW CARPET
N2060 SOUND – 2W-O – krémové okvětí, široká, plochá a zvlněná korunka má
zajímavý temně lososově oranžový odstín. Špičková holandská novinka!
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N2075 STAINLESS – 2W-W – až 10 cm velké květy jsou blyštivě bílé, mělce miskovitá
korunka je rýhovaná a při okrajích navlněná. Jeden z nejlepších bílých narcisů.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2412 SUADA – 2Y-YOR – až 12 cm široké okvětí je zářivě zelenavě žluté – jako když
rozkvete řepkové pole. Protáhlá korunka je zářivě žlutá při otevření a hned se vybarvuje
v sytě oranžový odstín, který graduje v téměř červený široký proužek na třepenitém
okraji. Výška 40 cm. Nově v katalogu.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2393 SUNLOVER – 2Y-O – pěkně srovnané sytě žluté okvětí, kontrastné červeně
oranžová korunka, v hrdle světlejší, při okraju jemně třásnitá. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2412 SUADA N2386 SUNRISE KINGDOM – 2W-YYO – krémově bílé květy, rozšířená číšovitá
korunka je ananasově žlutá s kontrastním, meruňkově oranžovým nařaseným lemem.
Výška 40 cm. Vysoká substance. Kvalitní novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N2064 VIRGINIA SUNRIZE – 2W-O/P – oranžově růžová korunka je silně členěná
téměř až k bázi, silné substance a hustého zvlnění. Okvětí je čistě bílé, dobře stavěné.
Okouzlující sorta.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N2065 WILD CARNIVAL – 2Y-O – okvětí je pastelově zelenožluté, korunka je sytě
pomerančově oranžová, velmi, ale opravdu velmi zvlněná. Unikátní a exotický kultivar.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N2413 YELLOW CARPET – staroanglický narcis se středně velkými květy, skvělý
ke zplanění. Květy jsou celožluté, lehce sklopené, vhodné k řezu a na záhony, výborně
rostou v nádobách. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
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N2000 SMĚS VELKOKORUNNÝCH

N2393 SUNLOVER
N2394 YELLOW SALOME
N2394 YELLOW SALOME – 2Y-Y – jestliže vás nějaký narcis každý rok nezklame,
je to vždy kultivar Salome. Pro letošní rok nabízíme jeho nejnovější mutace GOLDEN
SALOME a YELLOW SALOME. Tato odrůd má nádherné pastelově žlutě vybarvené
květy s voskovitou substancí. Výška 50 cm. Velmi dlouho kvete. Novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N2000 SMĚS VELKOKORUNNÝCH – velké cibule – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

N3001 AUDUBON

MALOKORUNNÉ NARCISY

Zahrnuje odrůdy, které mají na stvolu jeden květ. Korunka, zvaná pakorunka není delší
než jedna třetina délky okvětních lístků. Jsou zejména populární v anglicky mluvících
zemích. Jsou velmi jemné a mají dokonalou stavbu okvětí a celkově symetrické květy.
Jsou povětšinou pozdnější, vysoké 50 cm.
N3001 AUDUBON – 3W-YYP – velmi čistě bílé okvětí, krémově bílá pakorunka
s prominentním korálově růžovým lemem, který je lehce zvlněný a zoubkovaný.
Výstavní americká odrůda.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N3002 BARRETT BROWNING – 3W-R – bílé okvětí, žluté u báze pakorunky, která
je sytě oranžově červená, ke konci lehce rozšířená. Velmi raný.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N3013 LANCASTER – 3W-GYY – okvětí je zelinkavě bílé s tmavšími žebry. Kudrnatá
pakorunka je pampeliškově žlutá s výrazným brčálově zeleným hrdlem. Zajímavá novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N3025 MINT JULEP – 3Y-GYY – zeleně žluté okvětí, žlutá pakorunka se zelenou bází.
Velmi zvláštní a efektní!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N3043 RINGTONE – 3Y-YYO – Veek – precizně vystavěné, 10 cm velké květy mají při otevření
sytě žluté okvětí, které přecházejí do žloutkově krémového odstínu a později do šampaňského
vybarvení. Skládaná pakorunka je mimózově žlutá, v hrdle nazelenalá, na okrajích meruňkově
oranžová, později až světle hořčicová, velmi hustě zoubkovaná. Výstavní novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N3006 SABINE HAY – 3O-R – překrásně srovnané okvětí, překládané, rovné
a zakulacené je sytě oranžového odstínu. Malá a plošší pakorunka je jasně oranžově
červená. Na záhonu svítí Dojem „celočerveného“ narcisu.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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N3007 SINOPEL
N3039 SEA PRINCESS
N3039 SEA PRINCESS – 3W-GYY – bílé okvětí, šampaňsky nažloutlá až béžově
žlutá, zřasená pakorunka má zelené hrdlo. Osvědčená odrůda!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N3007 SINOPEL – 3W-GGY – menší květy jsou slonovinově bílé, vynikající textury.
Krátká kalíškovitá pakorunka je v hrdle zelená s výrazným tmavě žlutým lemem.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N3044 WOODLAND STAR – 3W-R – velké, pěkné rovné, čistě bílé okvětí s kontrastní
plošší pakorunkou. Klasika!
1 kus 14 Kč, 3/4239 Kč, 6/72 Kč.
N3000 SMĚS MALOKORUNNÝCH – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

PLNOKVĚTÉ NARCISY

Jsou takové odrůdy narcisů, které mají buď plnou trubku či korunku a nebo ve většině
případů jde o kultivary se zmnoženými okvětními plátky (petály) a rozčleněnou
pakorunkou (petaloidy). Na stvolu je většinou jeden květ, některé druhy i voní. Vysoké
N4003 APOTHEOSE jsou 40-50 cm. Na záhonech i ve vázách působí velmi exoticky.
N4001 ACROPOLIS – 4W-R – čistě bílé květy, menší červené středové petaloidy.
Květy mají perfektní substanci a velmi dlouhé, jak prst silné stonky. Vitální a pozdnější.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N4034 AMBON – 4W-Y – několikařadé okvětí je bílé, petaloidy jsou kanárkově žluté.
Impozantní! Novinka 2003!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4065 ANDROCLES – 4W-W – několikařadé okvětí je bílé, petaloidy také bílé, velmi
plný, připomíná květ karafiátu. Nádherný!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4003 APOTHEOSE – 4Y-O – petály jsou jasně žluté, petaloidy oranžově žluté.
Kvalitní, pěkně stavěny.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4082 ASCOT – 4Y-R – kanárkově žluté okvětí, menší červeně oranžové petaloidy. Zvláštní.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N4034 AMBON

N4037 EASTERTIDE

N4065 ANDROCLES
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N4188 DOUBLE SMILES
N4107 ATHOLL PALACE
N4006 DICK WILDEN
N4107 ATHOLL PALACE – 4W-Y – velké smetanově bílé květy, velmi zvlněné
citrónově žluté vnitřní segmenty. Vynikající substance, velmi plné květy. Výška 45 cm.
Výborná sorta!
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N4005 DELNASHAUGH – 4W-P – velmi velké a plné květy mají krémově žluté
okvětní petály a lososově růžové, poměrně velké petaloidy, které jsou lehce zoubkované.
Příjemně voní po vanilce.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4006 DICK WILDEN – 4Y-Y – žluté okvětí, zlatožlutý střed, velmi plné, těžké květy,
které voní. Osvědčená odrůda.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N4007 DOUBLE FASHION – 4Y-R – žluté okvětí ze širokých petálů, oranžově
červený střed, květy mají v průměru přes 10 cm, středně raný. Výška 50 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N4044 DOUBLE FORTUNE – 4Y-O – okvětí je zlatě žluté, petaloidy žlutě oranžové.
Cena kvality. Osvědčená odrůda.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N4188 DOUBLE SMILES – sytě zlatě žluté květy, střed tmavší do oranžova. Květy
velmi příjemně voní a často je jich více na stvolu. Výška 35 cm. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N4037 EASTERTIDE – 4Y-Y – velmi velké květy jsou kanárkově žluté, velmi plné
a těžké, stonky jsou velmi pevné. Vysoce atraktivní kultivar.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
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N4007 DOUBLE FASHION

N4001 ACROPOLIS

97

N4082 ASCOT

lukonbulbs@mybox.cz

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

N4078 GAY KYBO

N4081 FLOWER PARADE
N4067 FLOWERDRIFT
N4067 FLOWERDRIFT – 4W-OYO – mutace odrůdy Flower Record. Květy mají 11
cm v průměru, jsou krémově bílé, vnitřní segmenty jsou výrazně kratší, zelenavě žluté,
při bázi tmavší, okraje oranžové. Raná odrůda.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N4081 FLOWER PARADE – 4GGY-YOO – Hulst 91 – citrónově žluté okvětí se silnou
zelenou infúzí. Plný střed třed je žlutý a oranžový. Z křížení Flowerdrift x Tahiti. Novinka.
1 kus 17 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N4078 GAY KYBO – 4W-R – bílé okvětí, velmi plný střed z bílých 6 řad a tmavě
oranžových petaloidů. Výška 55 cm, robustní vzrůst. Stále vynikající!
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N4079 GAY TABOR – 4W-O – velké květy jsou smetanově bílé, svítivě oranžové
petaloidy. Novinka.
1 kus 18 Kč, 3/51 Kč, 6/90 Kč.
N4013 GOLDEN DUCAT – 4Y-Y – celožlutý jednobarevný, poměrně pravidelně
N4013 GOLDEN DUCAT plnokvětý kultivar. Okvětní petály jsou lehce špičaté. Raný, velké květy. Dnes už rarita!
1 kus 17 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N4146 HEAMOOR – 4Y-Y – 10 cm velké květy mají jašně žluté okvětí, vnitřní
petály jsou tmavší – zlatě žluté, velmi zřasené-. Výška 50 cm. Dokonalá forma tuhých
a trvanlivých květů, za které je tato sorta nositelem prestižní Ceny kvality RHS (AGM).
Špičkový kultivar. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4016 INNOVATOR – 4O-R – z křížení Ambergate x Tahiti. Okvětí má čistě
meruňkově oranžové okvětní lístky, které vyplněny tmavě červenými, zvlněnými
korunními segmenty. Velmi atraktivní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 6/210 Kč.
N4189 IRENE COPELAND – 4W-Y – opředená odrůda se sněžně bílými květy a bezpočetnými
citrónově žlutými petaloidy, které jsou hustě uspořádány do velkých květinkových hlavic. Výška
50 cm. Nově v katalogu.
1 kus 30 Kč, 3/140 Kč.

N4017 MADISON
N4018 MANLY
N4017 MADISON – 4W-Y/O – okvětí je křídově bílé, petaloidy jantarově žluté, časem se
měnící do koňakového tónu se světlejším okrajem. Květy jsou velké a zvláštně plné. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4018 MANLY – 4W-Y – zelinkavě žluté okvětí, oranžově žlutý střed. Kvete později
velkými a voňavými květy na silných stoncích. Výška 55 cm. Obrí!
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4032 MY STORY – 4W-P – velké květy mají 12 cm v průměru. Okvětí je čistě bílé,
několikařadové. Petaloidy jsou velké, sytě růžové. Synonymum Zero One. Bombastický kultivar!
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N4019 OBDAM – 4W-W – otevírá se v krémově žlutém odstínu, brzy se však vybarvuje
do čistě bílého provedení. Vnější okvětní lístky mají často nazelenalý tón. Mutace
odrůdy Ice Follies.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč.
N4089 PEACH SWIRL – 4W-P – ústřicově bílé okvětí, vnitřní petály jsou broskvově
růžové, okraje žlutě rozmyté. Pěkná stavba květů. Výška 45 cm. Broskvový!
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N4022 PINK PARADISE – 4W-P – čistě bílé květy mají perfektní texturu a velmi pevnou
konzistenci podpořenou tmavě růžově vybarvenými petaloidy. Zdravě roste. Mnoho ocenění!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N4024 REPLETE – 4W-P – okvětí a vnější okvětní lístky jsou bílé, vnitřní kratší
petálky jsou intenzívně jahodově růžové. Každého upoutá svým vysokým barevným
kontrastem. Dá se super rychlit.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4064 SAFINA – 4Y-Y – žluté okvětí, petaloidy tmavě zlatě žluté. Velmi plné květy
exotického tvaru. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
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N4175 SOLAR WIND
N4031 WHITE MEDAL
N4175 SOLAR WIND – 4W-Y – zářivě a neuvěřitelně vesele vybarvená sorta se
slunečně žlutými metaloidy, které jsou zasazeny mezi čisté bílé okvětní lístky. Vrstvy
zvlněných plátků jsou prostě nádherné a tak výstavní! Výška 45 cm. Novinka, která
k nám dorazila až z Nového Zélandu.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4028 TAHITI – 4Y-R – sytě žluté okvětí a vnější středové petály, červené středové
petálky jsou lehce načechrány. Voní, kvete ve středu narcisové sezóny, 50 cm vysoký.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4155 TWINFLOWER – 4Y-Y – Pouw – hvězdicovitě tvarované okvětí je zelinkavě
žluté, vnitřní okvětní plátky jsou zářivě žluté, zřasené, nahloučené ke středu. Zakrslý
vzrůst, výška 35 cm. Excelentní!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N4159 WESTWARD – 4W-Y – osvědčená klasika mezi bílo-žlutými plnými. Okvětí je
slonovinově bílé, jasně žluté petaloidy. Výška 50 cm. Odrůda, která nezklame.
N4159 WESTWARD 1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N4043 WHITE LION – 4W-Y – bílé okvětí s krémově žlutým plným středem.
Vynikající odrůda, velmi populární, výška 45 cm.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4031 WHITE MEDAL – 4W-W – bílé okvětí, velmi plná bílá korunka. Velmi
neobvyklý druh.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N4070 WHITE SURPRISE – 4W-W – velká kulovitá poupata se rozvíjejí velmi časně
ve velmi husté, čistě bílé květy nevšedního vzhledu. Rarita! Holandská novinka od van
der Hulsta. Výška 40 cm. Nejplnější bílý narcis!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N4157 ZARAGOZA – 4Y-R – Hulst – sytě žluté okvětí, velmi plné středy jsou svítivě
rudě oranžové. Výška 45 cm. Velmi líbivá novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110.
N4000 SMĚS PLNOKVĚTÝCH – 10/120 Kč, 20/220 Kč.
N4157 ZARAGOZA

N9022 ART DESIGN

N4152 CANDY PRINCESS

PLNOKVĚTÉ TRUBIČKOVÉ NARCISY

Jsou takové odrůdy narcisů, které mají buď plnou trubku či korunku. Na stvolu je většinou
jeden květ. Vysoké jsou 40-50 cm. Na záhonech i ve vázách působí velmi atraktivně.
N9022 ART DESIGN – 4Y-Y – de Winter – plnokvětá cyklámenu hybrid podobný
sourozenci Art Noveau. Okvětí je mimózově žluté s bílým halo a se silně dozadu
stočenými petály. Korunka je petrklíčově žlutá, velmi plná a na konci rozšířená. Výška
35 cm. Skutečně něco nového!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N4152 CANDY PRINCESS – 4W-P – velmi plné, korálově růžové středy korunek,
kontrastní bílé okvětí. Tato mutace excelentně rostoucí odrůdy Accent velmi bohatě
kvete. Výška 45 cm. Květy silně voní! Super novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N4010 EXTRAVAGANZA – 4W-P/W – petály jsou čistě bílé, trubkovitá koruna je
sytě růžová, hustě vyplněná petaloidy stejné barvy se šesti zbytkovými bílými okvětními
petály. Extravagantní!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N4012 FULL HOUSE – 4W-Y – novinka z Holandska. Okvětí je krémově bílé,
petaloidy bílé a žluté, zvlněné. Květy jsou velmi plné na silných stoncích. Vitální sorta
z Ice Folies.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4015 ICE KING – 4W-Y – světle žluté okvětí, bíle žlutá plná trubka. Je to mutace
známého druhu Ice Follies.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N4020 PETIT FOUR – 4W-P – krémové okvětí, růžová, proměnlivě plná trubka,
unikátní a velmi žádaná holandská odrůda, 50 cm vysoká. Exotický!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 6/150 Kč.
N4075 POPEYE – 4W-Y – van der Veek 08 – hladké, křídově bílé okvětí, cylindrická
korunka je petrklíčově žlutá, plnokvětá s bílými petaloidy. Výška 45 cm. Impozantní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N4030 WAVE – 4W-Y/W – velmi zvlněné květy jsou mléčně bílé s prohnutými okvětními
plátky. Dlouhá žlutá trubka je vyplněna bílými a žlutými petaloidy. Vynikající novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
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N8091 APPLE PIE

KOLÁRY – ORCHIDEOKVĚTÉ NARCISY

Jsou exotické, jako orchideje kvetoucí narcisy. Mají dělenou pakorunku, hluboce
členěnou a přiléhavou nebo střídavě s okvětními lísky prokládanou. Tento různý počet
úkrojků, většinou však šest, vytváří zdánlivě dvojité okvětí (koláry). Vysoké jsou 40-50
cm a jsou velmi ceněny pro svůj exotický tvar a zvlnění.
N8091 APPLE PIE – 11W-WPP – bílé okvětí, velmi kudrnatý, velký plochý kolár je
broskvově růžový, ve středu krémově žlutý. Holandská novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N8115 APRICOT WHIRL – 11W-P – Gerritsen 06 – bílé okvětí, velký hrubě skládaný
broskvově růžový až lososově zbarvený kolár vynikající substance. Skvělá novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N8002 BELCANTO – 11W-Y – pozdnější, velmi pěkně stavěným kultivar s krémově
bílým okvětím a tmavě žlutým kolárem. Pozdní, dlouhé stonky. Osvědčená odrůda.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8003 CASSATA – 11W-W – bílé okvětí, žlutý zvlněný kolár, který časem bledne,
v hrdle nazelenalý.
N8103 EDINBURG
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8194 CONGRESS – 11Y-O – svítivě žluté, 10 cm velké květy, sytě oranžový kolár.
Výška 40 cm. Klasika!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N8009 CUM LAUDE – 11W-WPP – tlumeně krémově žluté okvětí, velmi kudrnatý
a zvlněný meruňkově růžový kolár se zelenou bází. Květy jsou velmi konzistentní. Famózní!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8157 DIVERSITY – 11W-PPW – pěkně stavěné okvětí, plochý kolár je světle
lososově růžový, jemně zřasený, v hrdle a na okrajích světlejší. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N8103 EDINBURG – 11W-P – Pennings 07 – mléčně bílé okvětí, oranžově růžový,
později lososový celoplošný, velmi skládaně zvlněný kolár. Silně voňavé květy. Z křížení
Belcanto x Accent. Super novinka.
1 kus 22 Kč, 3/60 Kč, 6/108 Kč.

N8196 GABRIEL KLEIBERG
N8204 HARPSICHORD
N8196 GABRIEL KLEIBERG – 11W-O – středně velké květy mají krémově bílé
okvětí, plochý prokládaný kolár je jantarově žlutý s oranžovou infúzí. Jeden z nejlepších
Gerritsenových druhů. Výška 40 cm. Vynikající kolár!
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8204 HARPSICHORD – 11Y/W-Y(P)(W) – tento vynikající intermediální hybrid
(velikostí i výškou) mezi Hillstar a Pink Holly je skutečným chameleónem – otevírá
se v celožlutém vybarvení, později nabírá okvětí smetanový nádech v centrální oblasti
a korunka je chromová, aby se v zápětí vybarvila do lososově růžové a na závěr byla bílá
(viz 3 fáze na obrázku). Interesantní!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N8005 CHANGING COLORS – 11W-WPY – krémové okvětí, velká, až k bázi dělená
korunka je bledě žlutá, přechází do bílé a nakonec získává růžový nádech. Překrásné,
měňavé květy.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8006 CHANTERELLE – 11Y-Y – žluté okvětí se zeleným nádechem, žlutý zřasený
kolár, dobrá substance. Vyšší a voňavý.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8197 MALLEE – 11 W-YPP – 10 cm velké květy jsou čistě bílé, okrouhlý pastelově
růžový kolár má zřasené okraje s bílým promelírováním, středová zóna je žloutkově
žlutá, hrdlo zelené. Výška 42 cm. Extra sorta!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N8015 MONDRAGON – velmi sytě žlutě vybarvené okvětí je poměrně rovné
a překládané. Oranžově červený kolár je velmi zvlněný a skládaný, pokrývá téměř celou
plochu okvětí.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8016 ORANGERY – široké okvětní segmenty jsou lehce navlněné, nevýrazně
krémové. Velmi zvlněný žlutooranžový kolár má světlé okraje a lehce zřasené okraje.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8017 PALETTE – 11W-YYO – Gerritsen – okvětí se otevírá ve žlutém tónu, který
brzo vybělá, světle žlutý kolár se brzy po rozvití vybarví do sytě žluta, okraje koláru jsou
oranžové. Pěkná substance:
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
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N8128 PINK WONDER
N8020 PARISIENNE
N8018 PALMARES
N8018 PALMARES – okvětí je krémově bílé, hluboce členěný a velmi zvlněný kolár
je perleťově růžový. Jeden z první opravdu pěkných růžových kolárů. Velmi exotický.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8020 PARISIENNE – bílé okvětí, oranžově červený kolár. Připomíná odrůdu
Professor Einstein, ale s členěnou pakorunkou. Velké květy.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8128 PINK WONDER – 11W-YYP – Gerritsen 09 – středně velké květy jsou
tvořeny nažloutle bílým okvětím ze širokých petálů, prokládaný naondulovaný kolár
je meruňkově žlutý, při okrajích zvlněný a kontrastní meruňkově růžový lem. Výška 45
cm. Semenáč #245. Excelentní!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N8021 PRINTAL – slonovinově bílé okvětí, mimózově žlutý velký a velmi zvlněný
kolár s tmavě žlutým lemem. Velice raný, super k řezu.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N8021 PRINTAL
N8029 RASPBERRY CREME – až 10 cm velké květy, okvětí je bílé, velmi zvlněný
kolárek je pastelově růžový. Typ curl, pochází z odrůdy Sentinel. Neobyčejně krásný!
Nasprostá fantazie!!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N8166 SHRIKE – 11W-P – Mitsch 90 – bílé okvětí je velmi dobře poskládáno. Těžce
zvlněný překládaný kolár je masitě růžový, velmi sytě vybarvený, bohatě členěný. Cena
kvality. Super exoticky zvlněný klón!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N8023 SOVEREIGN – 11W-O – matně krémově zbarvené okvětí, velmi velký, tuhý
a zvlněný kolár je kadmiově oranžový s jemným protkaným žlutým lemem. Výška 40
cm. Stále uchvacující!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8144 SUNNYSIDE UP – 11W-YYW – Gerritsen 06 – středně velké květy, okvětí je krémové,
velmi zvlněný kolár typu curl je citrónově žlutý, později bíle vroubený. Fantastická novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

N8191 SUNNY GIRLFRIEND
N8024 TRICOLLET
N8191 SUNNY GIRLFRIEND – 11W-YPP – Gerritsen – lehce vzhůru postavené květy
mají bílé okvětí, velmi zvlněný kolár je krémový, směrem ke krajům nabírá na růžové
intenzitě, okraje velmi tmavé a silně navlněné. Po 25 letech od úmrtí Jacka Gerritsena
byl zaregistrován. Parádní novinka!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N8024 TRICOLLET – nový typ koláru. Okvětí je smetanově bílé, trojčetný kolár je
oranžový s nepatrnou žlutou infúzí. Rarita! Výška 40 cm, kvete pozdě.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8025 TRILUNE – nový typ koláru. Okvětí je bílé, pouze trojčetný kolár (skládající se
ze tří kolárků) je citrónově žlutý. Zvláštní.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N8208 VALDROME – 11W-Y – krémově bílé okvětí, petrklíčově žlutý, poměrně velký
kolář s ěknou substancí a nařasením.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8027 WALTZ – 11W-P – fantastická novinka! Mléčně bílé okvětí je výborně
uspořádané. Velký a ploše rozprostřený, zvlněný kolár je pastelově lososově růžový,
jednotně vybarvený.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N8000 SMĚS KOLÁRŮ – velké cibule – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

N8502 DELTA

MOTÝLOKVĚTÉ NARCISY

Jsou také orchideokvěté narcisy, které mají plochou, většinou šestihrannou či členěnou
pakorunku, často s barevným kontrastním středem. Výrazná žebra dodávají květům
exotický vzhled papilonů – motýlů. Vedle starších a osvědčených kultivarů letos
nabízíme i několik novinek. Vysoké jsou zpravidla 35 – 45 cm.
N8501 BROADWAY STAR – 11bW-O/W – bílé okvětí, členěná, šestičetný papilon je
na okrajích bílý, ve středu kontrastně červeně zbarvený.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8502 DELTA – 11bW-O/YW – velmi atraktivně vybarvená a tvarovaná novinka.
Okvětí je krémovobílé, papilon oranžový, žlutě a bíle melírovaný. Unikátní.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8027 WALTZ

N8166 SHRIKE
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N8025 TRILUNE

N8029 RASPBERRY CREME
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N8524 CHARLOTTE

N8505 LEMON BEAUTY
N8503 DOLLY MOLINGER
N8503 DOLLY MOLINGER – 11bW-O/W – úhledně skládané bílé okvětí, bílý
krepovaný motýlek s oranžovým středem a zelenou bází. Okouzlující.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8512 DONAU PARK – 11bY-YYW/O – další vynikající holandská novinka. Okvětí
je světle žluté, velký pravidelný motýlek je sírově žlutý s oranžovou hvězdou.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N8524 CHARLOTTE – 11bW-O/YW – mléčně bílé okvětí, krémový motýl je
nepravidelně oranžově a žlutě zbarvený. Výška 45 cm. Kvete později.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N8505 LEMON BEAUTY – 11bW-Y/W – bílé okvětí, bílý papilon, citrónově žlutá
žebra. Subtilnější květy, rozkošný.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8522 LEMON STRIKE – 11bW-Y/W – velmi pěkný upravený motýlek je bílý
s řepkově žlutými středovými proužky, okvětí je bílé. Výška 50 cm. Atraktivní novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N8522 LEMON STRIKE N8507 PAPILLON BLANCH – 11bW-GWW – bílé okvětí, bílý okrouhlý papilon
s nazelenalým nádechem. Velmi pěkný ve váze.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N8508 SORBET – 11bW-Y/OW – bílé okvětí, šestičetný, členěný papilon je
blatouchově žlutý, oranžově stříkaný a s bílým lemem. Nový tvar a vybarvení.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N8500 SMĚS MOTÝLOKVĚTÝCH – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

SEKCE BOTANICKÝCH NARCISŮ
TRIANDRUS HYBRIDY

Zahrnuje odrůdy, jejichž stvol nese 1-6 nících (to je převislých, volně visících květů).
Okvětní lístky jsou více či méně zpět prohnuté, pakorunka je hranatě kalichovitá. Hábitem
květenství silně připomínají botanický narcis triandrus, který mají vždy v rodokmenu.
Výška rostlin je proměnlivá – od 10 cm po 40 cm, ale vždy jsou velmi něžně miniaturní,
vhodné tedy do skalek, mís či mezi keřovými partiemi trvalkových rabat.

N5002 ICE WINGS
N5009 KATIE HEATH
N5001 HAWERA – 5Y-Y – světle žlutý populární a bohatě kvetoucí triandrus hybrid,
vhodný do skalky. Výška do 2O cm, velmi miniaturní.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5002 ICE WINGS – 5W-W – celobílý, okvětí je prohnuté zpět, stvol nese 3-4 květy
nasměrované dolů, korunky jsou trubičkové. Výška 35 cm.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N5009 KATIE HEATH – 5W-P – bílé okvětí, bledě růžové trubičky. V průměru 2 květy
na stvolu. Nové vybarvení pro trianrusy. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5013 MOONLIGHT SENSATION – 5Y-W – Veek – nádherný reverzní triandrus
se 7 cm velkými květy, okvětí je hvězdicovité, při otevření žluté, později mimózově
žluté s bílým halo, 2 cm dlouhé cylindrické trubičky jsou bílé. Květy úžasně voní. Na
pevných stoncích je až 6 květů!! Špičková novinka do skalky.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N5004 PETREL – 5W-W – čistě bílý z USA, kratší kalíšky, apartní, bohatě kvetoucí,
vhodný do skalky, záhony i k řezu. Výška 35 cm.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N5014 STARLIGHT SENSATION – 5W-W – Veek 2017 – úžasný bílý triandrus
hybrid, okvětí je bílé se zeleným nadechnutím, ěálkovité korunky čistě bílé. Výška 40
cm. Na pevných stvolech najednou 4-6 květů! Vynikající novinka.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N5011 STINT – světle petrklíčově žluté okvětí je lehce stočeno vzad, sytě žluté válcovité
korunky. Výška 30 cm, 2-3 květy na stvolu. Cena kvality. Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5015 SUNLIGHT SENSATION – 5 Y-Y – Veek 2017 – sesterský ke Starlight
Sensation, 7 cm velké květy jsou řepkově žluté, okvětí má bílé špičky. Na stvolech délky
35 cm je 4-6 velmi vonných květů. Novinka do skalky.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
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N5007 TRESAMBLE
N5508 JENNY
N5005 THALIA – 5W-W – čistě bílý triandrus hybrid se třemi zajímavě, nedbale
elegantně tvarovanými květy na dlouhých stoncích.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5007 TRESAMBLE – 5W-W – triangulární okvětí je bílé, široce válcovitá korunka je
mléčně bílá. Na jednom stvolu 2-3 květy.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5000 SMĚS TRIAMDRUSŮ – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

CYKLAMINEUS HYBRIDY
BRAMBOŘÍKOKVĚTÉ

Zahrnuje odrůdy, které mají na každém stvolu jeden květ se silně nazpět prohnutými okvětními
lístky a většinou delší korunku až trubičku. Všechny odrůdy mají v krvi původní botanický
narcis cyclamineus. Výška je od 10 cm do 50 cm. Jsou ranější než předchozí skupina. Vhodné
jsou do skalek, na obruby i pro pěstování v hrncích či květináčích.
N5502 COTINGA – 6W-P – dozadu stočené okvětí je bílé, trubkovitá korunka je pastelově
růžová, podélně rýhovaná, na konci rozšířená a zoubkatá. Vynikající Mitschův hybrid.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5502 COTINGA N5504 FEBRUARY GOLD – 6Y-Y – velmi raný svítivě zlatožlutý hybrid s dlouhou trubkou,
na konci rozšířenou a třepenitou.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5522 GOLD CYCLA – 6Y-Y – zlatožlutý jednobarevný, okvětí je silně stočené vzad, trubka
je velmi dlouhá, na konci jemně třásnitá. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5506 ITZIM – 6Y-R – barevně je podobný na odrůdu Jet Fire, je však mnohem intenzivněji
vybarven, okvětí více dozadu protáhlé, trubička užší, mnohem déle kvete.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5507 JACK SNIPE – 6W-Y – bílé okvětí, žlutá delší korunka, velmi bohatě kvete, je středně
raný, výška 35 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5508 JENNY – 6W-W – okvětí je sněhově bílé, trubička mléčně nažloutlá, později bílá,
kratší a s nazelenalou bází. Ne tak zpětně stočený, zato zcela stavebně vyvážený.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N5509 JETFIRE – 6Y-ORR – silně vzad stočené okvětí, sytě oranžově červená trubka. Je
raný, velmi kontrastní a hodí se k řezu. Výška 35 cm. Stále jeden z nejlepších červených.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5510 KAY DEE – 6W-P – čistě bílé je v silném kontrastu s cylindricky tvarovanou, čistě
N5504 FEBRUARY GOLD růžovou korunkou, která má žlutou bázi u okvětí a zvlněný okraj. Výška 40 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
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N5520 LITTLE WITCH – 6Y-Y – sytě žluté a nazpět stočené okvětí, tmavší a hluboce
rýhovaná trubka. Nízký kultivar vhodný do skalky.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5528 MOTHER DUCK – 6Y-Y – žluté stočené okvětí, dlouhá trubka je sytě blatouchově
žlutá, kontrastní. Výška 25 cm. Perfektní do skalky!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N5524 RAPTURE – 6Y-Y – květy jsou 8 cm velké, temně žluté, okvětí je velmi formálně uspořádané
a pod úhlem 45 stupňů stočené vzad. Trubka je dlouhá a podélně rýhovaná. Velmi ceněný kultivar.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N5513 REGGAE – 6W-GPP – velmi tmavě růžová pakorunka se zeleným okem, okvětí je silně
prohnuté vzad, čistě bílé. Velmi krásný ve skalce, výška 30 cm. Velmi kontrastně vybarvený!
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/96 Kč.
N5532 SKYPE – 6W-P – velmi raný cyklamineus s bílým okvětím a meruňkově růžovou
trubkou. Výška 30 cm. Novinka do skalky. Skvělý i k řězu.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N5514 SURFSIDE – 6W-Y – okvětí je slonovinově bílé, dlouhá, středně žlutá trubka je na
konci lehce rozšířená a zoubkovaná. Dokonalý tvar. Elegantní kultivar z USA.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N5530 VELOCITY – 6Y-R – značně zpět otočené, typicky bramboříkovité temně žluté
okvětí, kontrastní trubka je signálně červená. Skvělý barevný efekt! Nejlépe vybarvený
cyclamineus hybrid!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
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N6001 BELL SONG
N5534 WINTER WALTZ
N5500 SMĚS CYCLÁMENŮ N5516 WARBLER – 6Y-Y – tmavě žluté okvětí je téměř stočeno dozadu. Velká, dlouhá
a rozšířená trubka je trochu tmavšího odstínu, při bázi zelená. Raný druh, výška až 40 cm.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N5534 WINTER WALTZ – 6W-P – bílé bramboříkové okvětí, trubka je dlouhá, na
konci rozšířená – meruňově růžová. Výška 30 cm.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N5500 SMĚS CYCLÁMENŮ – 10/120 Kč, 20/240 Kč.

JONQUILLA HYBRIDY – ŽONKYLY

Zahrnuje odrůdy se zlatožlutými, v poslední době i s barevnými květy, které neobyčejně sladce
voní. Květy jsou 1-3, někdy i více, na stvolu. Mají kratší i delší pakorunky. Rodokmen je tvořen
z více něž 10 botanických narcisů významné podskupiny jonquilla. Jsou proto dost tvarově
i výškově proměnlivé. Vhodné jsou pro všechny možné způsoby pěstování, jsou málo náročné.
N6001 BELL SONG – 7W-P – mléčně bílé okvětí, válcovité, kratší kalíšky jsou světle růžové,
ale výrazné. Kvete pozdeji. Výborný druh do skalky.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6049 BLUSHING LADY – petrklíčově žluté okvětí, korunky se postupně vybarvují do
růžova. Na pevných stoncích jsou 3 květy. V této skupině vzácná barevná kombinace. Novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N6022
GOLDEN ECHO – 7W-Y – krémově bílé okvětí, chromově zlaté trubky, 2-3 květy
N6049 BLUSHING LADY
na stvolu. Novinka.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N6004 HILLSTAR – 7YYW-W – okvětí je sytě žluté, velké čistě bílé halo okolo sněžně
bílých trubiček. Vždy tři květy na stvolu, stvolů více z jedné cibule.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6024 KEDRON – 7Y-O – většinou 2 květy na stvolu, ale více stvolů z cibule. Okvětí je světle
meruňkově žluté, tmavě oranžové korunky.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6030 KOKOPELLI – 7Y-Y – sytě citrónově žluté květy jsou po 3-4 na stonku délky 20 cm.
Semenáč odrůdy Sundial. Vynikající miniaturní novinka.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6051 LIEKE – 7W–GYY – bílé okvětí, sírově žluté korunky s kontrastními, svěže zelenými
očky. Obvykle 2 květy na stvolech 30-40 cm vysokých. Novinka. Vynikající k řezu.
Fantasticky dlouho kvete.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6058 LITTLE FIELD – 7 O-GOO – okvětí je chromově žluté s oranžovým nádechem, ve
špičkách světlejší. Zřasená korunka je meruňkově oranžová se smaragdově zeleným hrdlem.
Z křížení Altruist x jonquilla. Výška 40 cm, 2-3 květy na stvolu. Skvělá novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N6022 GOLDEN ECHO

N6004 HILLSTAR

N6024 KEDRON
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N6025 MARTINETTE
N6025 MARTINETTE – 7 Y-O – skvělá novinka z USA. Citrónově žluté okvětí, u báze sytě
oranžové korunky přechází tato barva i do okvětí. Raný, vysoký kultivar se 4-5 květy na stvolu.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6007 PIPIT – 7YYW-W – sírově žluté okvětí, u báze bílé halo, válcovité pakorunky jsou do
24 hodin bílé. Většinou tři květy na stvolu. Výška přes 40 cm. Skvělý americký druh.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6015 PUEBLO – 7W-W – poměrně velké květy jsou při otevření krémově žluté, později
mléčně bílé. Parádní sorta od Granta Mitsche.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6008 QUAIL – 7Y-Y – svěže žlutě zbarvená žonkylka s pěkně tvarovanými okvětími
a pakorunkami. Velmi voňavý.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6048 REGENERATION – 7YYW-W – při otevření jsou květy ostře žluté, později citrónově
krémové s velkým bílým halo okolo čistě sněhově bílých korunek. Výška 40 cm. Na stvolu
3-5 květů. Absolutně nejlepší ve své třídě! Super! Kvete na závěr sezóny a dlouho!
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6056 SABROSA – 7Y-Y – miniaturní žonkylka výšky 20 cm. Super do skalky! Okvětí je kanárkově
žluté, formálně uspořádané, korunky tuhé a stejné barvy. Většinou 3 květy na stvolu. Cena kvality.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6027 SAILBOAT – 7W-W – až 6 cm velké celobílé květy jsou většinou po jednom na
stvolu, ale více květů z cibule.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
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N6010 SUNDISC
N6045 SIVER SMILES
N6046 SWEET LOVE N6045 SIVER SMILES – 7W-Y – Heath 05 – bílé okvětí, trubkovité korunky jsou bledě
oranžové, později béžově krémové. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6010 SUNDISC – 7Y-Y – žluté okvětí, sv. oranžové ploché kalíšky, jako malá sluníčka. Je
velmi vhodná do skalky ve skupinách, výška 18 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6046 SWEET LOVE – 7W-YYW – Heath 2008 – bílé okvětí, bílé, při okrajích dělené
kalíšky, vevnitř jsou jantarově vybarvené, později jsou kalíšky jemně žluté s bílými okraji. Na
30 cm dlouhých stvolech jsou v průměru 2 květy, které překrásně voní. Vynikající novinka
z křížení Sweeet Charity x jonquilla. Cena kvality RHS 2010.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6012 SWEETNESS – 7Y-Y – velmi voňavý hybrid s celožlutě vybarvenými květy, většinou
po dvou na stvolu, kterých však vyrůstá větší množství z jedné cibule. Voní po parfému.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6050 YAZZ – krémově bílé okvětí, pastelově růžové kalíšky. Většinou 3 květy na stvolu,
i více. Výška 30-40 cm. Velmi kvalitní a neznámá žonkylka. Senzační novinka.
1 kus 13 Kč, 3/33 Kč, 6/66 Kč.
N6000 SMĚS ŽONKYL – 10/100 Kč, 20/180 Kč.
N6012 SWEETNESS

TAZETTA HYBRIDY

Jsou malokvěté kultivary vytvářející květenství 5-12 sladce vonících květů na stoncích 40
cm dlouhých. Jsou středně až pozdně kvetoucí, velmi populární. Některé druhy mají složené
z jednoduchých kvítků, jiné jsou sestaveny z kvítků plných.
N6511 ABBA – 8W-O – bílé okvětí je při bázi žluté, žluto-oranžovo-rudé petaloidy. Na stvolu
40 cm délky je 4-6 velmi plných, uspořádaných a vonných kvítků. Mutace odrůdy Cragford.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N6514 ASPASIA – 8 W-Y – nádherně kvetoucí poeticus x tazetta hybrid se 3-5 bílými květy
se žlutými pakorunkami s oranžovým odleskem na stvolech 35 cm délky. Vícekvětý starobylý
babičkovský narcis. Velmi vonný.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
N6501 BRIDAL CROWN – 8W-Y – plnokvětá taceta. Okvětí je krémové, vnitřní petálky
žluté. Opravdu pěkný druh, na zimu lehce nakrýt.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6502 CRAGFORD – 8W-O – bílé okvětí, oranžové trubičky, vitální u nás zcela
mrazuvzdorný, více květů na stvolu. Skvělý k řezu.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6503 CHERFULNESS – 8W-Y – bíle a žlutě kombinovaný plnokvětý. Odolný, po mnoho
generací pěstovaný druh.
N6050 YAZZ 1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.

N6000 SMĚS ŽONKYL

N6511 ABBA
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N6514 ASPASIA

N6502 CRAGFORD
N6503 CHERFULNESS
N6504 FALCONET – 8Y-R – čistě žluté okvětí se zářivě červenými kalíšky. Výška 35 cm,
3-5 květů na stvolu, velmi silná vůně. Kvete později.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6505 GERANIUM – 8W-O – bílé okvětí, červenooranžové trubičky, až 8 květů na stvolu.
Velmi odolný a dobře rostoucí.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6512 GOLDEN DAWN – 8Y-0 – žluté okvětí, sytě oranžově zbarvené kalíšky. Květy po
několika na stvolech.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N6506 GOLDEN RAIN – 8Y-YO – zlatě žluté okvětí, oranžové petaloidy. Plné květy jsou
na stvolu ve větším množství. Pochází z Soleil de Or. Miluje chráněná a slunná stanoviště. Na
zimu nakrýt! Může se pěstovat jako vánoční narcis v květináči doma!
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N6508 SIR W.CHURCHILL – 8W-O – tříbarevný bílo-žluto-oranžový plnokvětý kultivar.
Květy působí velice mile a zajímavě. V tvrdých zimách potřebuje lehčí kryt.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6510 YELLOW CHERFULNESS – 8Y-Y – čistě žlutá, plnokvětá mutace odrůdy
Cherfulness. Vhodný k řezu.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N6500 SMĚS TACET – 10/120 Kč, 20/220 Kč.

N6504 FALCONET

N6505 GERANIUM

N6501 BRIDAL CROWN

N6506 GOLDEN RAIN

N6512 GOLDEN DAWN

N6510 YELLOW CHERFULNESS

N6508 SIR W.CHURCHILL

N6500 SMĚS TACET
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N7008 PHEASANT’S EYE

N7010 ROSE OF MAY
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N7001 ACTEA

POETICUS HYBRIDY – BABIČKOVSKÉ

Jsou to druhy s květy jednotlivými nebo po dvou na stonku se sladkou, výraznou vůní. Mají
velmi malé, ploché pakorunky, které jsou barecné, většinou s červeným okrajem a typickým
tmavě zeleným okem. Okvětní lístky jsou třpytivé. Kvetou na konci narcisové sezóny.
N7001 ACTEA – 9W-YYR – velmi vonné květy s třpytivě bílým okvětím a mělkou,
zkadeřenou, sytě žlutou pakorunkou s úzkým oranžově červeným lemem. Výška 40 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7018 CLOCKFACE – 9W-YYO – bílé okvětí, chromově žlutá pakorunka s oranžově
červeným lemováním. Výška 45 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7008 PHEASANT’S EYE – 9W-GWO – bílé okvětí, klasická zelená, žlutá a červená
plošší pakorunka. Bažantí oko! Ze všech poetikusů kvete nejpozději!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7003 poeticus recurvus – 9W-GYR – bílé okvětí, zelené oko a červený lem kalichu. Výška
asi 40 cm. Velmi pozdní – je to poslední kvetoucí narcis na záhonech. Intenzívně voní.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7003 poeticus recurvus
N7010 ROSE OF MAY – krémově bílý, slušně plnokvětý poeticus je ve středech
nazelenalý. Květy úžasně voní. Vykvétají na Den matek. Výška 40 cm. Populární!
1 kus 22 Kč, 3/60 Kč, 6/108 Kč.
N7004 TOMMYS WHITE – 9W-YYR – velké okvětí je tvořeno lžícovitými okvětními
plátky, je velmi souměrné. Pakorunka je žlutá se zeleným hrdlem a svítivě červeným
lemem. Skvělý!
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.

BIZARNÍ HYBRIDY

N9014 CALGARY

N7004 TOMMYS WHITE

Obzvláštní skupina bizarních, vnitrodruhových a mezidruhových hybridů – sem
zařazujeme hybridní narcisy, které svým tvarem květenství nelze zařadit do žádné
botanické hybridní skupiny. Jedná se převážně o mezisekční a mezidruhové botanické
hybridy.
N9034 BELLA ESTRELLA – 7W-Y – okvětí je bílé, kolárovitá pakorunka je máslově
žlutá. Květy jsou menší, pěkně stavěné, velmi příjemně voní a na stvolech délky 38 cm
jsou většinou po dvou. Velmi dlouho květe. Nádherný žonkyl.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.

N9034 BELLA ESTRELLA
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N7018 CLOCKFACE

N9004 PENCREBAR
N9023 PROM DANCE
N9014 CALGARY – 4W-W – Salm 05 – čistě plné, středně velké květy jsou plné, po
dvou na stvolech výšky 40 cm. Mutace odrůdy Tresamble. Novinka.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
N9026 EXOTIC MYSTERY – 11Y-YGY – Heath – nádherný mezidruhový hybrid
mezi kolárem Parisienne a narcissus triandrus. Na 35 cm dlouhých stoncích jsou
2-3 květy, které mají v průměru 8,5 cm, mají zvláštní zeleně petrklíčově žluté zbarvení,
poměrně velký kolár je proříznutý téměř až k bázi. Skvělá originalita! Novinka.
1 kus 25 KČ, 3/70 Kč.
N9004 PENCREBAR – 4Y-Y – plnokvětý žonkyla hybrid, krémové okvětí, plný žlutý
střed, květy 1-2 na stvolu, voní, miniaturní druh do skalky.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N9023 PROM DANCE – 11W-Y – krémové okvětí, kolárovité korunky jsou petrklíčově
žluté. Výška 30 cm. Více květů na stvolu. Novinka.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N9030 SPRING SUNSHINE – 12Y-O – tento velmi zajímavý americký hybrid mezi
tazetou Matador a jonquilla má krémově bílé okvětí, které je do poloviny žlutě lemované
při bázi korunky výrazné žluté halo. Korunky jsou světle oranžové s jemně světlými
okraji. Na stvolu délky 40 cm je 2-4 květy. Skvělá obohacující novinka.
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N9006 TETE A TETE – 12Y-Y – populární cyclamineus-tazetta hybrid. Velmi miniaturní 10
cm vysoký. Až tři květy na stvolu jsou sytě žluté s prohnutým okvětím a dlouhými trubičkami.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N9029 TETE BOUCLÉ – 12Y-Y – Winter – překrásná mutace populárního kultivaru Tete
a Tete, ale s velmi plnými, svítivě žlutými květy. Výška 25 cm. Novinka do skalky i nádob.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
N9039 TINY BUBBLES – 12Y-Y – skvělá miniaturka z křížení cyclamineus Kibitzer
x Jonquilla. Celožluté bramboříkové květy vyrovnaných proporcí. Na stvolech výšky
20 cm 1sou 2-3 květy. Novinka do skalky.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N9008 TOTO – 12W-W – z křížení cyclamineus Jenny x jonquilla. Květy mají hvězdicovitý
tvar a jsou čistě bílé. V průměru 2-3 květy na stvolu, který je 20 cm vysoký. Rarita.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.

N9030 SPRING SUNSHINE

N9006 TETE A TETE

N9029 TETE BOUCLÉ

N9026 EXOTIC MYSTERY

N9008 TOTO
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N7537 assoanus VIREO
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N9009 WHITE MARVEL
N9007 TRIPARTITE
N9007 TRIPARTITE – 11Y-Y – květy jsou zelenožluté po dvou až třech na stvolu,
lehce voní, výška 40 cm. Květy mají unikátní tvar, pakorunky jsou členité jako u kolárů.
Skutečný exot.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N9009 WHITE MARVEL – 12W-W – okvětí je bílé, trubičky bílé, vyplněné bílými
petaloidy. Květy jsou po 2-3 na stvolu. Opravdová rarita, dlouho kvete.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.

BOTANICKÉ NARCISY

Tyto botanické druhy a hybridy zahrnují ostatní skupiny narcisů. Nanusy, které vypadají
jako mini trubkové narcisky, bulbokodia, které vypadají jako miniaturní satelitní antény
a další vonné jednoduché či plnokvěté mininarcisy. Výška je 5-25 cm, individuálně,
a proto se hodí zejména do skalek, alpínií, ale i na záhony. Některé dělají malé, jiné
druhy větší cibulky. Některé kvetou již v březnu, jiné dokvítají v polovině května.
Jsou velmi rozmanité. Skvělé k řezu do malých váziček. Sází se do malých skupinek
kruhově sestavených z 5-10 cibulí, nejlépe jednoho druhu.
N7530 calcicola LITTLE OLIVER N7537 assoanus VIREO – 7Y-Y – malý-velký narcisek s převahou krve botanického
druhu narcis assoanus. Výška 30 cm, není vysloveně vícekvětý, ale extrémně hojně
kvete, velké cibule snadno hodí 3-5 květů. Kvete na závěr sezóny a v květnu je tak stálou
připomínko jara.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
N7530 calcicola LITTLE OLIVER – vynikající selekce botanického narcisu s až
8 květy na stvoku 25 cm délky. Okvětí je žluté, cylindrové korunky jsou stejné barvy.
Skvělá miniaturní novinka.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7503 canaliculatus – patří do skupiny tazeta. Květy po 4 i více na stvolu s nazpět
ohnutými bílými okvětními lístky, pakorunka je mělká, tmavě žlutá.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7536 fernandesii var. cordubensis – 7Y-Y – produkuje 5 až 6 stonků z cibule
s několika sladce vonícími květy na na jednom stonku. Výška 15-25 cm podle
podmínek. Výborná odrůda do skalky.
Nově v katalogu.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7503 canaliculatus

N7534 jonquilla MORE AND MOR N7506 jonquilla DOUBLE CAMPERNELLI
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N7536 fernandesii var. cordubensis

N7531 jonquilla TWINKLING YELLOW
N7523 moschatus
N7506 jonquilla DOUBLE CAMPERNELLI – 7Y-Y – celožlutý, jeden květ, ale
s neformálně plnou korunkou. Exotický.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7534 jonquilla MORE AND MORE – 7Y-Y – Schüllhorn 2017 – miniaturní žlutá
žonkylka. Super na skalky. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
N7531 jonquilla TWINKLING YELLOW – 7Y-Y – Blom 2010 – kvalitní selekce
jonquilla s velmi trvanlivými, vonnými květy na silných 30 cm dlouhých stoncích. Novinka.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7523 moschatus – 13W-W – botanický druh ze skupiny pseudonarcissus, která se
vyznačuje delšími trubkami s podélně a stočeně uspořádanými petály okvětí. Květy jsou
bílé. Výška 20 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
N7528 nanus ELKA – 1W-W – pouze 33 mm velké květy jsou čistě bílé, trubkovitého
tvaru. Výška 15 cm. Velká rarita.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7510 nanus LITTLE GEM – 1Y-Y – další velmi miniaturní, 4 cm okvětí je jasně
žluté, trubka je výrazně tmavší. Velmi raný.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/72 Kč.
N1108 nanus SNOW BABY – 1W-W – Heath 15 – opravdu miniaturní bílý trubkový
narcisek. Je perfektní do květináčů či okenních truhlíků, skvělý na okraje záhonů
a především do skalky. Je pouze 15 cm vysoký a má silné stonky. Vykvétá jako jeden
z prvních narcisech a dlouho kvete. Unikátní novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N7513 nanus TOPOLINO – 1W-Y – bílo-žlutý narcisek, velmi rozkošný. Okvětí má
6 cm v průměru, podobná na Little Gem, ale trochu vyšší a větší.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7514 obvallaris – 13Y-Y – pochází z Pyrenejí, je hojně pěstován pro zpestření
trávníků. Okvětí je krémové, prohnuté k žluté trubce. Vitální 25 cm vysoký.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7521 pseudonarcissus W.P.MILNER – 1W-W – pouze 6 cm velké trubkovité květy
jsou skloněny dolů. Otevírají se jako bledě žluté, později krémově bílé. Výška 20 cm.
Super na skalce!
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.

N7510 nanus LITTLE GEM

N7521 pseudonarcissus W.P.MILNER

N7513 nanus TOPOLINO

N7514 obvallaris
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N7516 pumilus plenus RIP VAN WINKLE
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N7518 rupicola SEGOVIA N7522 pseudonarcissus plenus VAN SION

N7522 pseudonarcissus plenus VAN SION – 4Y-Y – až 10 cm velké citrónově žluté
trubkovité květy jsou poloplné, vnitřní petaloidy jsou tmavší. Raný, výška 20 cm. Znám
už v 15. století! Super na záhonech. Excelentní k řezu.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
N7516 pumilus plenus RIP VAN WINKLE – 4Y-Y – je plnokvětou formou předešlého
s květy asi 5 cm v průměru s velmi plným zlatožlutým středem, který připomíná čerstvě
narozené kuřátko. Výška 25 cm.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7518 rupicola SEGOVIA – 13W-Y – skvělá miniaturka. Bílé okvětí, světle žlutá,
plochá pakorunka. Výška 20 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
N7040 tazetta COPRESSUS – 8W-Y – je to narcis, který vyvolává mnoho otázek. Je
v kultuře od nepaměti, ale nikdo neví odkud pochází, nebo kdo byl pěstitelem. Říká se, že
byla nalezena ve volné přírodě někde v Pyrenejích. Compressus je prostě kuriozitou.
Velké cibule dávají květy, které jsou opravdu nepřekonatelné, 10, 15 někdy 20 květů na
jednom stonku, čerstvě vybarvené s úžasnou vůní. Kvete pozdě.
N7040 tazetta COPRESSUS 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
N7519 tazetta MINNOW – 8Y-Y – velmi miniaturní, skalková tazetka celožlutě
zbarvenými květy. Okvětí vybělává, krátké pakorunky jsou naopak sytěji zbarveny.
Velmi roztomilá.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
N7039 tazetta subsp. tazetta – 8W-Y – když zima není příliš chladná, vykvétají první
květy v březnu. Na každém jednotlivém stonku o délce do 20 cm snadno napočítáte 10
lesklých bílo-žlutých silně vonných až naparfémovaných květů. Rarita!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N7538 tenuior – 3W-Y – tento pěkný malý narcis je přirozený hybrid mezi dvěma druhy
narcisů: narcissus jonquilla a narcissus poeticus. Již v roce 1797 to bylo zveřejněno
v botanickém časopise. Skutečnost, že je předáván z generace na generaci více než 200
let, je jakýmsi důkazem, že stojí za to ho mít. Když začne kvést je celý žlutý, ale během
období květu jeho okvětí zbělá. Výška do 20 cm. Rarita.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
N7500 SMĚS MININARCISŮ – 10/100 Kč, 20/180 Kč.

N6604 ERLICHER
N6601 AVALANCHE

N6606 GRAND SOLEIL D‘OR

VÁNOČNÍ NARCISY

Jsou z Číny či Izraele dovezené odrůdy tazetta narcisů s velkým počtem (10-20) velmi
vonných květů. Jsou určeny do bytů. Sázíme je až na podzim do misek či květináčů
a do bytů přenášíme až na Mikuláše nebo dříve, podle toho, jestli chceme, aby kvetly
na Vánoce nebo po celý advent. Po přenesení do bytu totiž kvetou přesně za 6 týdnů,
plné a žluté později. Nejsou mrazuvzdorné. Po odkvětu přihnojujeme tekutými hnojivy
a snažíme se prodloužit vegetaci. Ven se mohou přesadit až v březnu, po zatáhnutí se
vyjmou a na podzim se může celý cyklus opakovat. Letos nabízíme mnoho nových
a málo známých druhů, pochází většinou z Izraele.
Jednotná cena 1 kus 20 Kč, 3 kusy od druhu 54 Kč, 6/96 Kč.
N6601 AVALANCHE – deset i více květů asi 3 cm v průměru, bílé okvětí se žlutými
trubičkami.
N6604 ERLICHER – na stvolech je 8 až 16 mléčně bílých, plných květů, které
intenzívně voní.
N6506 GOLDEN RAIN – 8Y-YO – zlatě žluté okvětí, oranžové petaloidy. Plné květy
jsou na stvolu ve větším množství. Pochází z Soleil de Or. Miluje chráněná a slunná
stanoviště. Na zimu nakrýt! Může se pěstovat jako vánoční narcis v květináči doma!
1 kus 13 Kč, 3/36 Kč, 6/66 Kč.
N6606 GRAND SOLEIL D‘OR – pozdnější, 10-20 květů se žlutými okvětími
a oranžovými trubičkami.
N6602 CHINESE SACRED LILY - jediný čínský botanický narcis. Okvětí je bílé,
trubičky jsou oranžové.
N6608 OMRI - až 12 květů na stvolu. Květy jsou celožlutě vybarvené, středně rané a
silně voní.
N6617 WINTER SUN – novinka z Izraele, bohatě kvetoucí a raně vykvétající selekce,
bílé okvětí, zeleně žluté trubičky.
N6612 ZIVA - velmi raná a silně vonící selekce odrůdy Paperwhite s 10-1
8 květy na stvolu.

N7519 tazetta MINNOW
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N7538 tenuior
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V4005 EXCELSIOR

Y6926 marmoratum

V4007 DAINTY MAID
Y1701 aevistum

CIBULOVINY

Y6901 italicum

Pod společným názvem CIBULOVINY jsou zahrnuty ostatní cibulnaté a hlíznaté trvalky
pro podzimní výsadbu. Většinou se jedná o vytrvalé a plně mrazuvzdorné rostliny.

ÁRONY

Árony, latinsky arum, jsou hlíznaté trvalky, plně mrazuvzdorné. Rostou na slunci či
v částečném stínu, ve vlhké a propustné půdě. Sází se 10 cm hluboko.
Y6901 italicum – áron italský – hlíznatá trvalka kvetoucí koncem jara květními toulci,
které jsou světle zelené až krémově bílé. Květní palice dozrává na podzim v červené
bobule. Listy jsou tmavě zelené s výrazným bílým mramorováním. Dekorativní po celý
rok – listy, květy i semeny! Výška 15-20 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y1702 aevistum GRAVETYE GIANT Y6926 marmoratum – selekce z italicum s nádherně mramorovanými listy, květy jsou
stejné, zralé semeníky jsou jasně červené.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

BLEDULE

Bledule, latinsky leucojum, je – velmi oblíbená jarní trvalka, poslední dobou vzácnější.
Kvetou na jaře, jsou plně mrazuvzdorné. Na jednom místě se ponechávají více let a sází
se 12-15 cm hluboko. Snáší dobře i polostín pod stromy a keři.
Y1701 aevistum – kvete v květnu, je vícekvětá, 40 cm vysoká, velmi pěkná, bílé zvonky
se zelenými špičkami. Hodí se k řezu.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y1702 aevistum GRAVETYE GIANT – velmi robustní a velkokvětá forma
předcházejícího druhu.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
Y1703 vernum – naše klasická jarní bledule.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.

Y2010 cilicium

BRAMBOŘÍKY

V4010 MISS WORLD

Mrazuvzdorné bramboříky, latinsky cyclamen, si 1-2 roky si na místě zvykají a potom
kvetou, výška okolo 20 cm. Preferují spíše polostín pod keři a nízkými stromky, kde je
sázíme asi 5 cm hluboko. Vyžadují na humus bohatou půdu. Jsou plně mrazuvzdorné, na
zimu se přikrývají v prvním roce po výsadbě spadaným listím. Zpravidla trvá 2 roky než
se hlízy bramboříků usadí a začnou pořádně kvést.
Y2010 cilicium – kvete na podzim sytě růžově purpurovými kvítky.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Y2012 hederifolium – ozdobný list, masově růžový. Synonymum neapolitanum.
V překladu „břečťanolistý“, protože listy připomínají tuto rostlinu. Kvete na podzim.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

V4008 NONSCRIPTA

ŠPANĚLSKÉ LADOŇKY

Španělské ladoňky, latinsky hyacinthoides hispanica, jsou to na jaře kvetoucí
cibuloviny s krásnými zvonkovými květy. Milují částečný stín a těžší půdu. Sází se 1012 cm hluboko. Výška 30-40 cm. Vhodná pro pěstování na záhonech, pod stromy a keři
i v lese. Odtud též její lidový název lesní zvonky. Na jednom stanovišti se nechávají řadu
let. Synonymum scilla campanulata. Mrazuodolné.
Cena 1 kus 12 Kč, 5 od druhu 55 Kč, 10/100 Kč, 20/180 Kč.
V4001 BLUE BELLS – zvonkově modré.
V4007 DAINTY MAID – floksově růžové.
V4005 EXCELSIOR – modrofialové květy.
V4010 MISS WORLD – sytě růžové vzpřímené zvonky na pevných lodyhách s až 20
květy. Robustní vzrůst okolo 30-40 cm. Vhodná i do nádob. Novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
V4008 NONSCRIPTA – fialovomodré květy.
V4006 QUEEN OF PINKS – zvonkově lila růžové květy.
V4002 ROSE BELLS – květy růžové.
V4004 WHITE CITY – sněhově bílé květy.
V4009 WHITE TRIUMHATOR – čistě bílé zvonky na delších latách, výška až 40 cm.
Vhodná k řezu. Novinka.
V4000 SMĚS ŠPANĚLSKÝCH LADONĚK – 10/60 Kč, 20/100 Kč.

V4006 QUEEN OF PINKS
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Y2012 hederifolium

120

V4001 BLUE BELLS

V4009 WHITE TRIUMHATOR

V4000 SMĚS ŠPANĚLSKÝCH LADONĚK

121

V4002 ROSE BELLS

lukonbulbs@mybox.cz

U1004 bulgaricum

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

U1010 HIS EXCELLENCE

U1003 atropurpureum U1002 aflatunense PURPLE SENSATION

ČESNEKY OKRASNÉ

Česneky, latinsky allium, jsou plně mrazuvzdorné byliny, které kvetou malými kvítky,
které jsou nahloučené v kulovitých a půlkulovitých okolících. Vysoké druhy 50 – 100
cm se hodí k sušení, nižší druhy do skalek. Oboje jsou však vysoce barevně dekorativní
a širokého využití, dají se rovněž aranžovat do váz i váziček. Kvetou po tulipánech
a narcisech. Sází se na podzim, milují propustnou půdu, polostín i plné slunce. Velké
cibule sázíme 10-12 cm hluboko, malé asi 6 cm. Jsou zcela nenáročné, prakticky nemají
škůdce, na jednom místě se mohou ponechat 3-5 roků.

VELKOKVĚTÉ ČESNEKY

Jsou takové druhy, které se hodí , vzhledem ke své výšce a velikostí květů, do pozadí
záhonů. Milují otevřenější polohu, slunce a propustnou půdu, do které se sází celý
podzim asi 10-12 cm hluboko. Na jednom místě mohou zůstat i více let.
U1002 aflatunense PURPLE SENSATION – velmi tmavý fialový, 1 metr vysoký.
Skutečně kvalitní sorta.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1042 FORELOCK U1003 atropurpureum – květy jsou tmavě červeně purpurové v nahuštěném okolíku.
Kvete v létě, výška 40-80 cm.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 6/84 Kč.
U1052 AMBASADOR – sytě fialové obří, 20 cm velké květy, barevně vylepšený allium
gigantem, kvete později a velmi dlouho. Výška 1 metr.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
U1004 bulgaricum – asi 20 zeleno-červeno-bílých visících zvonků, 1 metr výška. Velmi
zajímavý. Synonymum nectaroscordum siculum. Bulharský česnek.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
U1042 FORELOCK – a. amethystinus – velké kaštanově červené květy s výraznou
chocholkou. Výška 75 cm. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
U1066 RED MOHICAN – a. amethystinus – kaštanově hnědě červená kulovitá květenství
s vrcholovými šošolkami, stříbrné konce kvítků. Výška 90 cm. Atraktivní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
U1007 FIRMAMENT – tmavě fialově purpurové květy, výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

U1015 MARS
U1080 GOLIATH
U1008 GLADIATOR – růžově purpurový, 1,7 m výšky. Osvědčená odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
U1030 GLOBEMASTER – hybrid z allium christophii. Kompaktní astrově fialové
květy dokonalého kulovitého tvaru na 80 cm dlouhých stoncích.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
U1080 GOLIATH – a.altissimum – vitální a veliký ozdobný česnek, s hustými okolíky
fialových květů v průměru až 10 cm. Dorůstá až 1,5 metru, v hlubokých půdách i více.
Je to nejvyšší okrasný česnek. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
U1010 HIS EXCELLENCE – super obří kulovitá květenství levandulově modrých
květů, Výška 120 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
U1006 christophii – světle fialové okolíky mají 30 cm v průměru, 35 cm výška. Nejvíce
vhodný k sušení.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
U1073 JACKPOT – vysoce okrasný a velkokvětý ozdobný česnek s růžově nachovými
kulovitými květenstvími. Výška 1 metr. Špičková novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
U1038 EARLY EMPEROR – a. jesdianum – velké šeříkově růžově lilavé květy se
stříbřitě modrým nádechem. Výška 1 metr. Velmi raný kultivar vhodný k rychlení
a k řezu. Hit výstav. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
U1015 MARS – tento stipitatum x aflatuense hybrid má krásně tvarované, sytě fialové
květy o průměru 15 cm. Výška 1 metr. Klasika.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
U1039 MERCURIUS – obří lilavě modré květy mají 12 cm v průměru na stoncích
65 cm délky. Vykvétají koncem dubna.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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U1068 MIAMI

U1086 ROUND AND PURPLE

U1017 MOUNT BLANC
U1077 METALLIC SHINE
U1077 METALLIC SHINE – nádherně vystavěný purpurová česnek, tak trochu
podobný a. christophii, ale s lepším na pohled a lepší k řezu. Výška 70-80 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
U1068 MIAMI – polokulovité květy jsou sytě purpurové s výraznými zelenými středy.
Výška 80 cm. Novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1017 MOUNT BLANC – velké, čistě bílé květy se zelenými nektáriemi.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
U1018 MOUNT EVEREST – a. stipitatum – bílé a velmi velké okolíky, původ jako
Mars, 1 m vysoký.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
U1018 MOUNT EVEREST U1078 OSTARA – skvělý hybrid mezi a. karataviense a a. atropurpureum je vysoký 40
cm. Po karataviense je tvar rostliny, po atropurpureum nádherná sytě purpurová barva květů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
U1085 PARTY BALOONS – hezké, téměř dokonalé koule v růžově fialovém vybarvení.
Výška 45 cm. Možné pěstování na záhonech i v nádobách. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
rostou do působivé 8 „ široký
U1040 PINBALL WIZARD – pouze 40 cm vysoký či spíše zakrslý velkokvětý česnek
s velkými a stejně 27
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
U1057 PINK JEWEL – a.nigrum – v červnu vykvétá šeříkově růžovými květy. Výška 70 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
U1072 POWDER PUFF – velké, ametystově fialové květy, výška 50 cm. Vynikající
v kombinaci s dlužichama. Novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč.

U1025 schubertii
U1072 POWDER PUFF
U1084 ROSY DREAM – a. carolinianum – na rovných a robustních stoncích s velkými,
načechranými koulemi vynikající substance v úžasném odstínu jasně růžové. Výška do
40 cm. Vhodná do nádob a okraje záhonů a k řezu. Novinka.
1 kus 22 Kč, 3/60 Kč, 6/110 Kč.
U1086 ROUND AND PURPLE – Obrovské, 25 cm v průměru velké, stříbřité levandulové
koule vykvétají v pozdním jaru. Výška 92 cm. Obohacující odstín! Skvělá novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
U1025 schubertii – květní okolíky jsou složené ze 40 a více hvězdicovitých růžově
nachových květů na velmi nestejně dlouhých stopkách. A to je právě na tomto druhu exotické!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
U1067 VIOLET BEAUTY – a. stipitatum – nádherná fialová selekce se středně
velkými, zvláštně fialovými květy na 70 cm dlouhých stoncích. Na obrázku společně se
snědkem. Fantastická sortaa.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1048 SUMMER DRUMMER – velmi velké kulovité květenství je směsí bíle
a purpurově kvetoucích kvítků, bílých rozkvetlých, purpurových v poupatech. Výška
150 cm. Fantastická novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
U1087 TOABAGO – efektní kříženec mezi a.schubertii a a.atropurpureum s nádhernými
květenstvími růžově fialových květů na delších stoncích. Výška 60 cm. Spektakulární
novinka – jak ohňostroj!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
U1000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH ČESNEKŮ – 10/150 Kč, 20/280 Kč.
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U1060 GRACEFULL BEAUTY

STŘEDNĚKVĚTÉ ČESNEKY

Jsou 30-80 cm vysoké trvalky se středně velkými či menšími okolíky. Hodí se dobře do
pozadí skalek či popředí záhonů, k řezu a aranžmá. Sází se asi 5 cm hluboko a na jednom
místě se mohou ponechat více let.
U1060 GRACEFULL BEAUTY – a. amplectens – na lodyhách délky 40-45 cm
jsou kulaté okolíky tvořené 40-50ti bledě růžovými kvítky s nádhernými levandulově
zbarvenými tyčinkami. Kvete koncem jara. Dělá malé kulaté cibulky. Půvabná novinka.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
U1069 caesium – nádherně modré, 7 cm velké, kulovité a husté květy. Výška 40 cm.
Vhodná pro všechny účely. Vzácná novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
U1061 CAMELEON – velmi bohatě kvetoucí druh s míchanými bílými, růžovými
a červenými květy, které se vybarvují v závislosti na počasí – česnek chameleón. Výška
25-30 cm. Kvete koncem jara a začátkem léta..
U1079 decipiens 1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1079 decipiens – pochází z Číny. Na stoncích délky 50 cm je okolík ze šeříkově růžových
kvítků hvězdicovitého tvaru. Miluje slunné stanoviště a propustnou půdu. Novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 6/130 Kč.
U1065 DREADY – a. vineale – česnek viničný – z každého purpurového květu vyrážejí
zelená kroucené „vlasy – dredy“, které se vybarvují do purpurova. Kvete koncem jara,
výška 50 cm. Česnek pankáč.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
U1070 EROS – zvláštní modravě růžové tóny hvězdicovitých kvítků v plošších
kulovitých květenstvích. Výška 35 cm. Kvete v červnu.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/78 Kč.
U1009 HAIR – zelené květní okolíky jsou chlupaté až vlasaté. Výška 50-60 cm.
Vhodný druh do aranžmá.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
U1012 karataviense – výška 25 cm, purpurově fialový a růžový.
U1065 DREADY 1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.

U1070 EROS

U1009 HAIR
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U1012 karataviense

U1019 nigrum
U1013 karataviense IVORY QUEEN
U1062 ART
U1013 karataviense IVORY QUEEN – fantastická odrůda! Květy jsou stejné jako
u původního druhu, ale mají slonovinově bílý odstín.
1 kus 18 Kč, 3/48 Kč, 6/90 Kč.
U1045 newskianum – novinka z Tadžikistánu a Afganistánu. Mezi dvěma širokými
modravě zelenými listy je 12 cm velký okolík hnědavě červených květů. Výška 25 cm.
Roste lepší než karataviense. Vzácná rarita.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
U1019 nigrum – květy jsou bílé, někdy nepatrně lilavě zbarvené, ploché okolíky
z mnoha květů. Synonymum allium multibulbosum. Výška 40-80 cm.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1076 PURPLE RAIN – vzrůstem podobný na christophii, ale květy mají menší
nachově fialové hlavy. Výška 75 cm. Super k řezu i k sušení. Skvělá novinka.
1 kus 15 Kč, 3/42 Kč, 6/80 Kč.
U1062 ART – a. scorodoprasum – česnek ořešec – vytrvalá, cibulnatá, 50-60 cm
vysoká bylina drobnými fialově zelenými, často nepravidelně vykvétajícím květy, které
se objevují až v létě. Je zcela nenáročná, roste prakticky všude. Novinka.
1 kus 14 Kč, 3/39 Kč, 6/72 Kč.
U1022 schaerosephalon – trsnatý česnek kvetoucí v létě výškou asi do 60 cm velmi
hustými protáhlými květenstvími růžově purpurových květů. K řezu.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
U1041 SILVERSPRING – a.basalticum – 10 cm velké soukvětí jsou krémově bílá
s růžovým přelivem, ve středech kvítků výrazně tmavší, kontrastní černě purpurové
středy. Výška 65 cm. Kvete v květnu-červnu. Super!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
U1026 triquetrum – květy jsou bílé s viditelnými zelenými středovými čárkami na
lehce namodralém pozadí. Na lodyhách 10-30 cm dlouhých je 3-15 květů. Kvete na jaře.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
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U2001 cowanii

Y6921 bellevalia forniculata U2000 SMĚS SKALKOVÝCH ČESNEKŮ

U1016 moly JEANNINE

SKALKOVÉ ČESNEKY

U1005 caeruleum

Jsou 20-30 cm nízké trvalky s menšími okolíky. Hodí se dobře do skalek a k řezu do
malých váziček. Sází se asi 5 cm hluboko a na jednom místě se mohou ponechat více let.
1 kus 6 Kč, 10 od druhu 50 Kč, 20/90 Kč.
U1005 caeruleum – synonymum azureum – kulovité květní okolíky ze 30-50
hvězdicových, azurově modrých květů mají 4 cm v průměru. Výška 30-40 cm.
1 kus 8 Kč, 3/21 Kč, 6/36 Kč.
U2002 moly U2001 cowanii – čistě bílý, 25 cm, sázet co nejpozději.
U2002 moly – sytě kanárkově žlutý, 25 cm.
U1016 moly JEANNINE – květy jsou jasně žluté, sytější než u allium moly a také mají
větší a bohatý okolík. Z cibule často vyrůstají dva květní stvoly. Cena kvality.
U2003 neapolitanum – mnohokvěté bílé okolíky. Výška do 30 cm.
U2004 ostrowskianum – cyklámenově červený, 15 cm. Synonymum a. oreophilum.
U2005 roseum – tmavě růžový, 20 cm.
U2006 unifolium – světle lilavě růžový, 30 cm.
U1027 zebdanense – květy jsou bílé v počtu 5-10, uspořádány v okolíku. Výška 25-35
cm. Vhodný do skalky. Pochází z hor Libanonu.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
U2000 SMĚS SKALKOVÝCH ČESNEKŮ – 10/50 Kč, 20/90 Kč, 50/180 Kč !
U2003 neapolitanum

PŘEVISLÉ ČESNEKY

Jsou to 30-50 cm vysoké trvalky s menšími okolíky tvořenými převislými květy na
dlouhých stopkách. Hodí se dobře do skalek a k řezu do malých váziček. Sází se asi 5 cm
hluboko a na jednom místě se mohou ponechat více let.
U1056 paradoxum var. normale – bílé květy v hroznech vykvétají v dubnu, výška
okolo 10 cm. Super na skalku, připomínají vícekvěté bledule.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
U1088 YELLOW FANTASY – zlatě zelenožluté fontány květů na 45 cm vysokých
stoncích. Kvete podobně jako allium flavum, ale dříve, bohatěji a hustšími latami. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

U1056 paradoxum var. normale

UŽITKOVÉ A LÉČIVÉ ČESNEKY

Jsou to 20-50 cm vysoké trvalky s menšími okolíky květů, pro které se většinou
nepěstují, používají se především jejich natě v kuchyni a léčitelských postupech. Hodí se
tak do užitkového záhonu spolu s bylinkami. Sází se asi 5 cm hluboko a na jednom místě
se mohou ponechat více let. Jsou mrazuvzdorné.
Z9118 ošlejch – zimní cibule – allium fistulosum – velmi chutný druh cibule, jejíž používanou
částí je nať, která raší velmi brzo na jaře a je tak vítaným zpestřením jídelníčku. Křehké listy obsahují
více vitamínů a je jemnější, než běžná cibule. Hojně je pěstována a používána zejména v Asii, kde
je oblíbenou přísadou v kuchyni, ale také uznávanou léčivou rostlinou. Působí proti bakteriím, léčí
nachlazení a kašel, pomáhá při zánětech trávicího traktu. Nať je výborná do pomazánek, salátů, na
vařené brambory. Cibuli zimní pěstujeme jako trvalku, dobře přezimuje a již při teplotách těsně
nad nulou raší mladé listy, použitelné v kuchyni. Vysazujeme ji na slunné stanoviště, do hlinitě
písčité, propustné zahradní zeminy. Po 2-3 letech pěstování trsy rozdělíme a tím zmladíme.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

BELEVALIE

Belevalie, latinsky bellevalia, byly dříve byly zahrnuty do modřenců nebo hyacintů.
Jsou to cibuloviny, které vzhledem připomínají modřenec, snadno se pěstují a vyžadují
stejné podmínky: suchou a slunečnou polohu.
Y6921 bellevalia forniculata - velmi živé, opravdu jasné tyrkysově modré květy, jsou jednou z
nejvíce ohromujících a poutavých květin ze všech modře kvetoucích cibulovin. Intenzita barvy je
označována za velmi zvláštní. Rostliny jsou příbuzné modřencům, každá květina má malý květný
hrozen, výška se pohybuje od 15-20 cm. Opravdu velmi vzácná květina, která se rozmnožuje
pouze semeny, ze kterých vykvétá po pěti letech. Synonymum pseudomuscari forniculatum.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
Y6919 bellevalia pycnantha – cibulovina kvetoucí na jaře výškou do 40 cm. Listy jsou
přízemní, husté kuželovité klasy se skládají z trubkovitých, tmavě modrých květů asi
5 mm dlouhých se žlutými cípy. Synonymu muscari paradoxum. Plně mrazuvzdorná.
Známý též pod názvem černý modřenec.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
Y6925 bellevalia pycnantha GREEN PEARL – nádherně kvetoucí beleválie
s hráškově zelenými květy. Výška 40 cm. Vzácná novinka. Zelený modřenec.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
Y6920 bellevalia romana – květenství široce zvonkovitých květů jsou bílá s nazelenalým
a levandulovým nádechem. Výška 30 cm. Růžový modřenec.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
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H0057 PINK ELEPHANT

H0064 AIDA
H0001 AILOS

H0081 AQUA

HYACINTY

Hyacinty – patří mezi nejvyhledávanější na jaře kvetoucí cibuloviny pro husté hrozny
vonných trubkovitých kvítků. Jsou plně mrazuvzdorné, vhodné pro pěstování na
záhonech, v nádobách i jako pokojovka. Vyžadují propustnou půdu, slunné či stíněné
stanoviště. Nejlépe se vyjímají na záhonech v kruhových skupinkách jednoho druhu.
Spolehlivě vykvétají a jsou odolné vůči chorobám. Cibule jsou tepelně ošetřeny, takže
vykvétají na jaře hustými klasy – palicemi. Pokud je chceme ponechat na místě více let,
musíme jim zajistit propustné prostředí, které se přes den neprohřívá, protože cibule
hyacintů nesnáší vyšší půdní záhřev, jinak hnijí. Proto je dobré je v červnu ze země
vyjmout a na podzim znovu nasázet nebo použít mulč z kůry, pod kterým je půda vždy
chladná. Cibule se sází v září a říjnu asi 12 cm hluboko.
Nabízíme velké cibule velikosti 15/16! Bohatě pokvetou velikými palicemi!
H0054 APRICOT PASSION

VELKOKVĚTÉ HYACINTY

Jsou to druhy s velkými, válcovitými květy. Velikost cibulí 15/16.
H0064 AIDA – nádherný temně fialové květy se sametově černou texturou. Super na
výstavě Flora Olomouc 2017.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
H0001 AILOS – slonovinově bílý, krémový nádech trubiček se žlutým hrdlem. Husté
klasy, vylepšení odrůdy Carnegie.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0054 APRICOT PASSION – měkce meruňkově růžové květy.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0081 AQUA – krásně vyvážené květy jsou nebesky modré, které postupem času na
okrajích vybělávají a dají tak vyniknout tmavším středovým pruhům. Skvělá novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0047 ATLANTIC – ametystově fialové květy se světlejšími okraji.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.

H0031 PAUL HERMANN
H0073 REMBRANDT
H0013 CITY OF HAARLEM – petrklíčově žluté květy, později tmavší.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0017 GIPSY QUEEN – sytě oranžové květy, světlejší ve středech okvětních lístků,
tmavší na rubu. Skvělý! Nejlepší z oranžových hyacintů.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0020 JAN BOS – nejčervenější ze všech hyacintů, barva je řeřichově červená, klasy
štíhlé a je raný.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0031 PAUL HERMANN – ametystově fialový se slézově fialovým stínováním,
trubičky zvenku tmavě fialové. Husté, válcovité a dlouhé palice jsou neseny na
masivních, bronzově hnědých stoncích. Super.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0057 PINK ELEPHANT – nádherně vybarvené porcelánově růžové květy. Novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0073 REMBRANDT – sytě kobaltově modrý s bílými okraji. Novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
H0084 SCARLET PEARL – zatím nejčervenější hyacint. Novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
H0046 YELLOW QUEEN – mutace odrůdy Gipsy Queen, mimózově žlutý, světlé
lemy trubiček. Nejlepší žlutý.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0045 WOODSTOCK – sytě a temně kardinálsky purpurový, tmavé stvoly.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
H0075 YELLOWSTONE – nádherný odstín drážďanské žluti. Nejžlutější! Novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
H0000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH HYACINTŮ – 5/90 Kč, 10/170 Kč, 20/320 Kč.
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Y4103 FRANS HALS

Kandíky, latinsky erythronium, jsou hlíznaté trvalky, které kvetou na jaře převislými
květy mezi ozdobně mramorovanými listy. Vyžadují částečné zastínění a humózní,
propustnou půdu. Pro tvar jejich hlíz se jim říká „psí zub“. Vysazují se 10 cm hluboko,
v prvém roce lehký kryt. Jinak jsou plně mrazuvzdorné a na jednom místě se ponechávají
více let. Potřebují se „zabydlet“ a potom pravidelně a bohatě kvetou vždy brzo na jaře.
Druhé dens-canis jsou nasázeny a posílány v 7x7 kontejnerech.
Y4103 FRANS HALS – e. dens canis – císařsky purpurové květy mají zelenožluté
středy a hnědou bazální skvrnu. Vynikající kandík.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Y4102 CHARMER – e. dens canis – květy jsou bílé, hnědá bazální skvrna, vevnitř mají
květy lehký lilavý nádech. Listy mají neskutečně krásnou a těžko popsatelnou dekoraci.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Y4105 PURPLE KING – e. dens canis – cyklámenově purpurový v hrdle hnědě
tečkovaný a čárkovaný na bílém podkladě.
Y4110 PAGODA 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Y4110 PAGODA – světle žlutý vícekvětý hybrid, 25 cm vysoký. Má větší hlízky i květy,
kterých je na stvolu více.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y4112 WHITE BEAUTY – e. revolutum – velmi statně rostoucí kandík s pěkně
mramorovanými listy. Kvete na jaře volným hroznem až 10 převislých, bílých květů
s hnědým pruhem kolem středu a nazpět odstálými korunními plátky. Rychle se rozrůstá.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

DÝMNIVKY

Dýmnivky, latinsky corydalis, jsou ke konci jara kvetoucí trvalky s hlízkami v půdě. Jsou plně
mrazuvzdorné, na jednom místě se ponechávají řadu let. Potřebují slunce, dobře propustnou
a na humus bohatou zem. Květy jsou trubkovité, ostruhaté, listy jsou hojně členěny. Vysoké jsou
15 cm. Hodí se do skalek. Sází se asi 6 cm hluboko. Stále populárnější skalnička.
Y2503 BETH EVANS – světle růžové květy, bělavé ostruhy.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
Y2502 decipiens – synonymum pumila, nízká, purpurová.
Y4112 WHITE BEAUTY 1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/160 Kč.

Y2503 BETH EVANS

Y2502 decipiens
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Y2504 G.P.BAKER

Y2501 solida
Y2508 PURPLE BIRD
Y2504 G.P.BAKER – porcelánově růžové květy s fialovou infúzí.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y2508 PURPLE BIRD – purpurově modré květy. Nádherná sorta do skalky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y2501 solida – hrozny purpurově červených květů, zdobný list.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y2500 KOLEKCE DÝMNIVEK – 5 kusů za 100 Kč.

Y2500 KOLEKCE DÝMNIVEK

JUNONIE – JUNO

JUNONIE – jsou cibulnaté kosatce, též zvané juno, latinsky však iris, se ztlustlými
dužnatými kořeny, na které je nutno dávat dobrý pozor při přesazování. Mají nádherné
květy a v rámci druhu jsou proměnlivé ve tvarech květů, ve vzrůstu i v nárocích. Milují
propustnou půdu, jsou mrazuvzdorné. Pochází z obrovské, Transkaspické oblasti.
I9003 aucheri – světle modrý, raný, výška 30 cm. Vhodný do skalky. Synonymum iris
sindjarensis.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I9001 bucharica – je to kosatec se zdužnatělými kořeny a cibulí. Na konci jara vyrůstá
v paždí listů 2-6 květů, zlatožlutě a bíle zbarvených. Pěstuje se snadno, neobyčejně
krásný! Nejranější ze všech juno.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč.
I9009 WARLSIND – hybrid mezi i. warleyensis x i. aucheri. Šedě modrý dóm, žluté
faly s kaštanově hnědými okraji. Výška 30 cm. Dvojbarevné juno!
1 kus 110 Kč.

IXIE

Ixie, také zvané duhovice, jsou na jaře a v létě kvetoucí rostliny s tuhými lodyhami
a s květenstvím složeným ze zploštělých květů. Pěstují se na slunném stanovišti v dobře
propustné půdě. Hlízy sazené na podzim (nejlépe koncen října či začátkem listopadu) kvetou
na jaře. Na jaře vysazené kvetou v létě. Jsou mrazuvzdorné. Lépe je však je po odkvětu ze
země vyjmout a znovu nasázet pozdě na podzim nebo na jaře. Vysoké jsou 35-50 cm. Tyto
půvabné květiny, připomínající miniaturní mečíky, pochází z Jižní Afriky. Květy jsou široce
otevřené na tenkých, ale tuhých stoncích vysokých 30-50 cm v 5-12květném klasu.
Y3600 SMĚS IXIÍ – 10 kusů 50 Kč, 20/90 Kč.

I9003 aucheri
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I8642 PURPLE HILL

I8656 FROZEN PLANET

KOSATČÍKY SKUPINY RETICULATA

KOSATČÍKY RETICULATA – jsou asi 10 cm v květu vysoké a velmi rané trvalky
zvané též kosatčíky. Hodí se hlavně do skalek, kde se nejlépe vyjímají ve skupinkách
jednoho druhu. Sází se v září a říjnu asi 10 cm hluboko, půdu milují propustnou. Ze země
je lépe je koncem května vyjmout a před nasázením namořit v přípravku Horizon nebo
Fundazol. Na ochranu proti houbové chorobě zvané inkoustové tečky (inky dots) postačí
1% roztok po dobu 1 hodiny. Jinak rostou zcela bezproblémově.

SEKCE RETICULATA

Mají menší květy, velmi bohatě rostou a pěkně se rozrůstají.
I8623 ALIDA – blankytně modrý a azurově modrý bitone s bíle žíhaným hrdlem falů
a s oranžově žlutou signální čárkou.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8640 BLUE HILL – dóm je hořcově modrý, faly jsou tmavší s velmi výrazným
a širším střením žlutým pruhem. Velké květy. Výška 20 cm. Novinka.
I8638 CAROLINA 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
I8637 BLUE NOTE – dóm je středně modrý, faly jsou tmavě fialové, kontrastní bílé
stříkané oko. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
I8638 CAROLINA – dóm je světle fialový, faly tmavší fialové, menší bílé mramorované
oko se žlutým signálem..
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
I8624 CLAIRETTE – hybrid mezi reticulata a bakerana s oblohově modrým dómem,
faly jsou sytě kobaltově modré s výrazným bílým hrdlem. Novinka na našem trhu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
I8602 danfordiae – sytě kanárkově žlutý botanický druh s černošedým tečkováním na
falech. Voní jako šeřík.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
I8639 FABIOLA – dóm je azurově modrý, faly hořcově modré s velkým a kontrastním
bílým hrdlem s jasně žlutým signálem. Exkluzivní novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

I8606 HARMONY
I8612 NATASCHA
I8656 FROZEN PLANET – květy zamrzlé planety jsou ledové bílé, s ledovou modří
na vodopádem. Působivá nová introdukce. Výška 15 cm. Novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
I8606 HARMONY – dóm sytě modrý, faly tmavě fialové, okrouhlé s bílým, modře
žíhaným středem a výraznou žlutou linkou, překrásný. Klasika.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8609 J.S.DIJT – dóm vínový, faly vínově červené s nevýrazným bílým hrdlem
a výrazným oranžovým, černě žíhaným, proužkem, nejtmavší reticulata.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8612 NATASCHA – semenáč odrůdy Cantab, které se podobá tvarově. Dóm je
krémově bílý, faly šedomodrobílé s bílým žíhaným hrdlem a kontrastním zlatým
páskem. Téměř celobílý efekt.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
I8653 PAINTED LADY – efektní mutace kultivaru Pauline. Bílý dóm i faly, které jdou
fialově melírované, lehce tečkované se žlutě nadýchnutým středem. Raná novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8613 PAULINE – subtilní dóm je maceškově fialový, faly téže barvy s kontrastním
bílým, tečkovaným terčem bez výrazné linky, raný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8614 PIXIE – novinka nižšího vzrůstu, lepší stavbou a širšími petály než běžné
odrůdy reticulata. Modrofialový bitone se světlejším dómem, maceškově fialovými faly
a výraznou žlutou signální čárkou.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8651 POLAR ICE – ledově bílý, faly ametystově fialově stříkané. Bizarní novinka.
Bude v nabídce v roce 2021
I8642 PURPLE HILL – dvoutónový ametystově fialový, širší faly s tmavě fialovým středem
a kontrastní, sytě žlutou středovou páskou.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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I8646 SCENT SATIONAL
I8631 RHAPSODY
I8631 RHAPSODY – fialový a modrý bitone, světlejší okolo žlutého signálního proužku.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
I8646 SCENT SATIONAL – velmi odolný a otužilý iris reticulata, modře fialový.
Velmi vonný. Kanadská novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8655 SEA BREEZE – další krásná nová introdukce Alana McMurtrie. Mořský vánek má
I8645 FINOLA
zářivě modré a bílé okvětní lístky s veselým šplouchnutím žluté na falech. Špičková novinka.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
I8647 SPOT ON – dóm je fialově modrý, faly bílé, modře mramorované, spodek černě
fialový. Vynikající kanadská novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8648 SUNSHINE – sírově žlutý, faly tmavě zeleně tečkované. Zcela unikátní
kanadská novinka.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
I8600 KOLEKCE RETICULATA – 10 kusů 70 Kč, 20/130 Kč, 30/240 Kč.

SEKCE HISTROIDES

Skupina vyznačující se velmi velkými květy, které často kvetou velmi brzy na jaře. Listy
začínají rašit a dorůstají později. Velice efektní!
I8645 FINOLA – selekce iris histrioides v téměř bílém odstínu s pomněnkově
modrým tečkováním okolo žlutého středu. Velmi raná odrůda a velmi nízká. Vynikající
exkluzivní novinka.
Bude v nabídce v roce 2021
I8604 FRANK ELDER – ze stejného křížení jako Katharine Hodgkin. Velké květy
I8648 SUNSHINE
s okrouhlými petály. Základní barva je modrá s jemnou infúzí žluté a zelené a s modrým
tečkováním na falech, dóm žlutý, vzácný.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.

I8600 KOLEKCE RETICULATA

I8655 SEA BREEZE
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I8647 SPOT ON

I8610 KATHARINE HODGKIN
I8641 PALM SPRINGS
I8610 KATHARINE HODGKIN – mezidruhový kříženec mezi iris histrioides v. major
x i.winogradowii. Dóm je šedomodrý s výrazným žilkováním, faly zeleně žluté s šedým
stehováním okrajů, světle oranžovou středovou linkou a velkými černými tečkami okolo
ní. Velká rarita. Malá orchidej!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
I8650 KATHARINE HODGKIN GOLD – fantastická mutace ve žlutém provedení.
Pokud vysázíte dohromady s KATHARINE HODGKIN vedle sebe, dostanete dokonalý
efekt! Super novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I8622 LADY BEATRIX STANLEY – selekce iris histrioides ve vřesově modrém,
jednobarevném odstínu, se zlatým páskem a bílým mramorováním. Skvělá a vzácná sorta.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8641 PALM SPRINGS – velké květy mají modře fialový dóm, faly jsou švestkově fialové,
ve středech s bílým posypem a svítivě žlutým signálem. Nižší. Excellentní novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8621 SHEILA ANN GERMANY – dóm je světle modrý, faly tmavší, sytě žlutý pásek,
tmavě modré tečkování a bílé melírování. Nádherný kultivar.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
I8649 WHITE CAUCASUS – velké, čistě bílé květy, jasně žlutý signál téměř po celé
délce falů. Kvete později. Majstrštik od Alana McMurtrie, Toronto, Ontario, Canada.
Ačkoli kvete později a má poněkud zakrslý vzrůst, nese znaky skupiny histrioides, tedy
nejprve kvete a poté dorůstají listy. Bombastická novinka.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.

I8622 LADY BEATRIX STANLEY

I8650 KATHARINE HODGKIN GOLD

I8649 WHITE CAUCASUS

I8604 FRANK ELDER
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V3001 bifolia
V1003 forbesii PINK GIANT

V1002 forbesii BLUE GIANT

LADONIČKY

V1001 forbesii

Ladoničky, latinsky chionodoxa, kvetou brzo na jaře, příbuzné rodu scilla (ladoňky).
Jsou vhodné do skalek i jako porost volně se šířící pod keři. Snáší tedy polostín i plné
slunce. Půdu mají rády propustnou. Sází se 5 cm hluboko.
V1001 forbesii – velké květy světle modré, bílé středy.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč.
V1002 forbesii BLUE GIANT – novinka s velmi velkými, sytě modrými květy
a kontrastními bílými středy.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
V1003 forbesii PINK GIANT – něžně růžová, bohatě kvete.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
V1009 luciliae ROSE QUEEN – květy jsou bledě růžovofialové s tmavšími středovými
liniemi. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
V1004 luciliae ROSEA – květy jsou bledě růžovofialové s tmavšími středovými liniemi.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
V1009 luciliae ROSE QUEEN
V1005 luciliea alba – čistě bílé velké květy, vzácná.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč.
V1006 luciliae – šmolkově modrá, bílé středy.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč.
V1008 luciliae VIOLET BEAUTY – ametystově fialová. Nádherná sorta.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
V1007 sardensis – jasně modré květy bez centrální zóny. Bohatě kvete, 4-12 květů z cibule.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
V1000 SMĚS SKALKOVÝCH LADONIČEK – 10 kusů 50 Kč, 20/90 Kč.

V1007 sardensis V1000 SMĚS SKALKOVÝCH LADONIČEK
V3008 bifolia alba – hrozny bílých květů, vzácná.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
V3002 bifolia rosea – drobnokvětá růžová, mnoho květů.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč
V3003 litardieri – trsnatá, ke konci jara kvetoucí trvalka. Výška 10-25 cm. Husté klasy
plochých fialových květů 1-1,5 cm v průměru.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
V3004 mischtschenkoana – ladoňka Misčenkova – jarní ladoňka s miskovitými
bleděmodrými květy s tmavě modrým žilkováním.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
V3005 sibirica – známá sibiřská forma s hořcově modrými kvítky.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
V3007 sibirica alba – bílá forma sibiřské ladoňky.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
V3006 SPRING BEAUTY – velkokvětá forma scilla sibirica s tmavě hořcově modrými kvítky.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč, 20/250 Kč.
Y3000 SMĚS SKALKOVÝCH LADONĚK – 10/60, 20/110 Kč.

V3008 bifolia alba

V3002 bifolia rosea

LADOŇKY

Ladoňky, latinsky scilla, velmi vitálně rostoucí trvalky, plně mrazuvzdorné. Vyžadují
propustnou půdu. Vysoké jsou 15-20 cm a kvetou na přelomu dubna a května krásně hvězdicově
a zvonkově tvarovanými květy v řídkých až hustých hroznech. Sází se 8 cm hluboko.
V3001 bifolia – hustější hrozny drobných, azurově modrých kvítků.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3000 SMĚS SKALKOVÝCH LADONĚK

V1004 luciliae ROSEA

V3006 SPRING BEAUTY

V3003 litardieri

V1005 luciliea alba

V1006 luciliae
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V1008 luciliae VIOLET BEAUTY

V3007 sibirica alba

V3005 sibirica
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LADONÍKY

V2002 leichtlinii alba

Ladoníky, latinsky camassia, jsou v létě kvetoucí cibuloviny vhodné do lemů a okrajů
vodních ploch. Jsou plně mrazuvzdorné. Vyžadují slunce nebo částečně přistíněnou,
bohatou, vlhkou a hlubokou půdu. Cibule se podle velikosti sází 8-12 cm hluboko.
V2002 leichtlinii alba – má květy v hustém hroznu na bezlistém stvolu, jsou šestičetné,
čistě bílé a mají 4-8 cm v průměru. Výška 1-1,5 metru. Velmi pěkná jako solitera.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
V2009 leichtlinii caerulea SACAJAWEA – c. leichtlinii caerulea – nádherně rozevřené
mléčně bílé květy. Super k řezu a na záhony. Panašovaný list. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
V2005 quamash – trsnatá cibulnatá trvalka kvetoucí v létě. Na bezlistých lodyhách
vyrůstají husté klasy hvězdicovitých fialově modrých květů, 7 cm v průměru. Výška
20-30 cm, kvete na konci jara.
V2006 quamash BLUE MELODY 1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč.
V2006 quamash BLUE MELODY – má květy na rozdíl od předešlého druhu blankytně
modré a lépe uspořádané v klasu. Výška 20-30 cm.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
V2010 quamash ORUON – středně fialově modré květy, kontrastní žlutý pyl, pěkné
větvení. Výška 30-35 cm. Nově v katalogu.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč.
V2004 leichtlinii semiplena – kvete v létě poloplnými, čistě ledově bílými květy
v hroznech. Okvětní lístky jsou úzké a mají až 8 cm v průměru. Výška 1-1,5 m.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.

IFEJONY

Ifeony, latinsky ipheion, jsou kouzelné trvalky, zcela nenáročné a mrazuvzdorné. Jsou velmi
nízké, tvoří souvislé porosty, a proto se hodí zejména do skalek. Na stanoviště jsou nevybíravé.
Y3402 ALBERTO CASTILO – čistě bílý ifejon. Výška 5 cm.
V2010 quamash ORUON 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

V2004 leichtlinii semiplena

Y3402 ALBERTO CASTILO
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Y3408 CHARLOTTE BISHOP

Y3409 JESSIE
Y3410 TESSA
Y3408 CHARLOTTE BISHOP – šeříkově růžové květy, tmavší středové proužky. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3409 JESSIE – blankytně modrý, tmavší okraje.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3403 ROLF FIEDLER – selekce s krásně sytě vybarvenými květy v kobaltově modré barvě.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3404 uniflorum – Květy jsou téměř bílé s blankytně modrým přelivem. Kvete na jaře,
výška 20 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3410 TESSA – zvláštní odstín cyklámenově fialové. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3406 WHITE STAR – velkokvětý, čistě bílý hybrid. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3401 WISLEY BLUE – velmi nízká trávovitá trvalka s azurovými, hvězdicovitými
květy, které kvetou ke konci jara. Výška 5 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
Y3400 SMĚS IFEJONŮ – 5/35 Kč, 10/65 Kč.

Y3403 ROLF FIEDLER

Y3404 uniflorum

LILIE

Naše firma prodává přes 500 druhů lilií, prakticky všechny na jaře. Od září bude
rozšířena naše internetová nabídka o některé druhy ze skupiny ORIENPETŮ a také
kompletní nabídka MARTAGON HYBRIDŮ za velmi příznivé ceny.
Další lilie najdete od září na www.lukon-bulbs.eu
L9037 lilium candidum – lilie bělostná – velmi raná, čistě bílá „kostelní“lilie. Miluje
v půdě vápník a sází se velice mělce, nad špičkou cibule musí být 1 cm hlíny! Kvete brzo
v červnu. Dovoz odolného a bezvirózního klónu.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.

Y3406 WHITE STAR

L9037 lilium candidum

Y3400 SMĚS IFEJONŮ
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E0015 SHELFORT HYBRIDY

E0018 FOXTROT

E0005 EMMY RO

LILIOCHVOSCE

E0003 CLEOPATRA

Liliochvosce, latinsky eremurus, jsou trvalky s dužnatými prstovými kořeny, pěstované
pro impozantní klasy mělce pohárovitých květů, rozkvétající v létě. Jsou plně
mrazuvzdorné, pouze v prvním roce vyžadují suchý kryt. Vyžadují teplé, slunné stanoviště
a zejména dobře propustnou půdu s drenáží. Zůstávají na místě řadu let.
E0003 CLEOPATRA – květy jsou španělsky oranžové, z rubu načervenalé, poupata hnědě oranžová.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
E0005 EMMY RO – překrásně vybarvené květy jsou ananasově žluté s mandarínkově
oranžovými tyčinkami, na rubu jsou karotkově červené.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
E0018 FOXTROT – tato impozantní trvalka může dorůst výšky až 3 metry! Nejen tím
je atraktivní, i její květy jsou neobvyklé – pastelově růžové, postupně se otevírají od
června do července. Famózní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
E0006 MONEYMAKER – chromově žluté květy mají světlejší přeliv a řeřichově červené tyčinky.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
E0007 OASE – květy jsou světle floksově růžové s červenohnědými středy. Skvělá novinka!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
E0009 PINOKKIO – chromově žluté květy, oranžové blizny. Vitální, bohatě kvete.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
E0010 REXONA – novinka s růžově oranžovými květy.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
E0014 ROMANCE – losově narůžovělé květy, robustní válcovitá květenství. Velmi něžný druh.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
E0006 MONEYMAKER E0013 RUITER HYBRIDY – pochází z eremurus isabellinus. Velmi zdravě rostou,
bohatě a dlouho kvetou. Směs pastelových barev.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
E0015 SHELFORT HYBRIDY – směs bohatě kvetoucích hybridů ve žlutých,
bronzových a oranžových odstínech, výjimečně bíle a růžově zbarvených.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
E0016 stenophilus – květy jsou citrónově žluté s lehkým oranžovým probarvením.
Kvete v červnu, výška až 150 cm. Synonymum eremurus bungei.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
E0022 TROPICAL DREAM – mléčně kokosově bílý s nádhernými a kontrastními
oranžovými pylovými středy. Výška 120 cm. Super novinka.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
E0017 WHITE BEAUTY FAVOURITE – nádherná bílá forma s malými žlutými
středy a hořčicově zbarvenými tyčinkami. Husté klasy, bohatě kvete. Výška 150 cm.
Selekce z Ruiter hybridů. Nádherná novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.

E0009 PINOKKIO

E0010 REXONA

E0017 WHITE BEAUTY FAVOURITE

E0014 ROMANCE

E0013 RUITER HYBRIDY

Y5401 libanotica

PUŠKINIE

E0007 OASE

Puškinie, latinsky puschkinia, jsou jednou z nejkrásnějších jarních cibulovin.
Jejich rozkošné,téměř deštníčkovité květy jsou uspořádány podobně jako hyacinty
a kvetou brzo na jaře. Sází se asi 6 cm hluboko. Půdu vyžadují propustnou, jsou plně
mrazuvzdorné. Vysoké jsou 20 cm. Nazývány jsou též modřenky.
1 kus 6 Kč, 5 kusů od druhu 27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y5401 libanotica – bledě šeříkově modrá, tmavší žebra.
Y5402 libatonica alba – bílá a vzácnější forma.
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E0022 TROPICAL DREAM

E0016 stenophilus
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M0548 HELENA

M0553 AQUA MAGIC
M0552 ALIDA

MODŘENCE

M0503 armeniacum

Modřenece, latinsky muscari, to jsou skvělé a zcela nenáročná trvalky, která se můžou
nechat na jednom místě řadu let, dělají koberce květů. V průměru jsou 20 cm vysoké, hodí
se do skalek, na obruby i větší plochy, jako podrost pod vyšší trvalky a cibuloviny, například
tulipány. Jsou plně mrazuvzdorné, sází se kdykoliv na podzim asi 6-8 cm hluboko. Na půdu
či stanoviště nemají vyhraněné požadavky. Jejich květy se dají i řezat do váziček.

MODŘENEC ARMÉNSKÝ

Muscari armeniacum, skvělý ke zplanění.
M0503 armeniacum – kvete v hustých hroznech malých, vonných, zvonkovitých,
indigově fialových květů, které mají na okraji lem ze světleji modrých nebo bílých
zoubků. Výška 10-20 cm.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
M0531 ARTIST M0552 ALIDA – větší a ranější než Christmas Pearl, ze kterého pochází. Snadno se
rychlí. Novinka.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0553 AQUA MAGIC – akvamarínově modrý s bílými okraji, pevné stonky a bohatě
kvete. Mutace odrůdy White Magic. Speciální novinka.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0531 ARTIST – fialově modré poloplné květy. Novinka.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0523 ATLANTIC – zvláštně ametystově fialový.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0532 BIG SMILE – chrpově modrý, bílé kraje, 3-4 květní stvoly z cibule, velké květy,
nádherně voní, k řezu.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0505 BLUE SPIKE – plnokvětý chrpově modrý, super.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
M0523 ATLANTIC

M0532 BIG SMILE

M0505 BLUE SPIKE
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M0546 CAROLA

M0555 LINDSAY
M0507 FANTASY CREATION
M0546 CAROLA – svítivě modrý, vyšší, skvěle se hodí k řezu.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0547 ESTER – porcelánově modrý, později přechází do bílé. Vynikající novinka.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
M0507 FANTASY CREATION – plnokvětý, zeleno-modrý, rarita!
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
M0548 HELENA – krásně modré květy mají bílé čepice. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč, 20/120 Kč.
M0557 JULIA – tento nový, velmi vyhledávaný kultivar má lesklé, bílé okraje
levandulově modrých květů, klasy jsou zakončené zelenobílými chocholy, které se
otevírají jako jasně bílé. Výška 15 cm. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč, 20/120 Kč.
M0555 LINDSAY – kobaltově modrý, jednotlivé kvítky jsou bíle lemované. Výška 20
cm. Vhodný i k řezu. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč, 20/120 Kč.
M0549 MANON – měkce modré květy, horní část hroznů je bílá, špičky zelené. Bohatě
kvetoucí novinka.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0554 MARLEEN – tmavě kobaltově modré, velmi husté květy, bílé okraje. Super
k řezu, vydrží dlouho ve vázách.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0556 NIGHT EYES – nádherný s velkými okouzlujícími hrozny s intenzivní modrou
a kontrastními bílými okraji. Opravdu nádherná kombinace! Vhodná na okraje
záhonů, do hrnců na terase nebo jen tak do záhonů. Super novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160 Kč.

M0557 JULIA

M0554 MARLEEN

M0547 ESTER

M0556 NIGHT EYES
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M0522 neglectum

M0539 TOUCH OF SNOW
M0538 SIBERIAN TIGER
M0512 BLUE MAGIC
M0529 PEPPERMINT – pouze 7-10 cm vysoký, klas je postupně vybarvený od
námořnické modré po bílé špičky. Novinka do skalky.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0538 SIBERIAN TIGER – čistě bílý, velké květy, výška 20 cm. V květenství často
vykvétají dolní a horní květy najednou, takže středová část je zavitá v zelený středový
prstenec. Vzácná sorta podobně jako sibiřský tygr.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0539 TOUCH OF SNOW – vínově modrý, vrchní květy , velké květy, výška 15 cm.
V květenství často vykvétají dolní a horní květní trubičky jsou efektně bílé.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0520 VALERIE FINNIS – fantastická odrůda. Dvojbarevný, bíle modrý modřenec.
Bohatě kvete, velmi poutavý.
M0520 VALERIE FINNIS 1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0530 VENUS – super bílá forma nalezená Janisem Rukšansem z Lotyšska. Špičková novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.

MODŘENEC AUCHERI

Muscari aucheri.
M0512 BLUE MAGIC – kvete od dubna do června. Květy jsou malé, téměř kulovité,
jasně modré s bělavě lemovaným ústím.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
M0513 DARK EYES – vynikající hybrid z Lotyšska s jasně modrými květy, které mají
bílé okraje. Výška 15 cm, kvete v dubnu.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0527 OCEAN MAGIC – velmi nízký, pastelově modrý s výraznými bílými okraji.
Vynikající do nádob. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.

M0524 SKY BLUE
M0525 WHITE BEAUTY
M0524 SKY BLUE – kuželovitě tvarované hrozny azurově zbarvených kvítků s bílými
okraji. Vrcholky hroznů jsou bílé. Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0525 WHITE BEAUTY – dlouhé bílé hrozny s nazelenalým nádechem, Vyšší typ
vhodný k řezu. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0528 WHITE MAGIC – velmi nízký čistě bílý. Vynikající do nádob.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.

MODŘENEC HROZNATÝ

Muscari neglectum – květenství oválných hroznů s čepičkami.
M0522 neglectum – velmi tmavě fialové až černě fialové květy, horní sterilní květy
světlejší, variabilně vybarvené.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0544 BABY’S BREATH – velmi vonný obláčkově modrý s nahnědlými konci
buclatých hroznů a s bílými lemy kvítků. Výška 15 cm. Parádní novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0542 JOYCE SPIRIT – lobelkově modrý s kontrastními bílými lemy, vysoký pouze
10 cm. Ideální na zplanění do trávníků.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.

MODŘENEC HROZNOVITÝ

Muscari botryoides.
M0515 botryoides album – čistě bílý, delší klásky.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0526 SUPERSTAR – chrpově modrý, bílé okraje a chocholky.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.

M0544 BABY’S BREATH

M0530 VENUS

M0529 PEPPERMINT

M0528 WHITE MAGIC

M0513 DARK EYES

146

M0527 OCEAN MAGIC

M0526 SUPERSTAR

M0515 botryoides album

147

M0542 JOYCE SPIRIT

lukonbulbs@mybox.cz

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

O0005 byzantinum
M0517 latifolium

M0516 comosum

MODŘENEC AZUROVÝ

M0510 azureum

Muscari azureum.
M0510 azureum – lobelkově modré zvonečky, velmi jemný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.

OSTATNÍ MODŘENCE

M0516 comosum – volné hrozny lilavě modrých plodných květů, na špičce nachově
modrých, sterilních květů. Velmi zvláštní. Výška 20-30 cm.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0517 latifolium – dvojbarevný, půlka klasu modrá, půlka fialová. Je pozdnější,
vysoký 30 cm, super k řezu.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
M0521 macrocarpum GOLDEN FRAGRANCE – barevná mutace s kontrastnějšími
barevnými přechodovými fázemi, více žluté, voní!
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
M0558 MAXABELL – jeden z nejmenších modřenců, vysloveně skalkový s výškou
M0545 muscarimi 5 až 10 cm. Květy jsou tříbarevné – jasně modré květy s bílými kontrastními lemy,
chochol je zastřeně fialový, plně rozkvetlý je bílý. Novinka.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
M0543 MOUNTAIN LADY – nádherný dvoubarevný modřenec. Hrozny květů jsou
bílé s bílým chocholem, postupně rozkvétající květy od okrajů namodrávají, ale okraje
jsou stále bílé a v ostrém kontrastu. Výška 20 cm. Vhodný i k řezu.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160Kč.
M0545 muscarimi – modřenec mnoha podob, skutečný chameleón. Květy mohou být
šeříkově růžové, levandulové, krémově žluté až bílé, a to vždy v závislosti na počasí
a fázi kvetení, okraje kvítků a poupat jsou vždy khaki hnědé a také vždy je horní polovina
květenství tmavší a dolní světlejší. Výška 15 cm, velmi silně voní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
M0537 PINK SUNRISE – fantasticky růžový modřenec kvetoucí v dubnu v hustých hroznech
mezi širokými listy. Výška 18 cm. Cena kvality – Award of Merit Anglické zahradnické
společnosti. Vynikající novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.

M0519 plumosum
O0003 autumnale pleniflorum
M0519 plumosum – chocholnatý, roztřepený, pozdní, může se sušit.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
M0500 SMĚS MODŘENCŮ – 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.

OCÚNY

Ocúny, latinsky colchicum, jsou to hlíznaté rostliny kvetoucí na jaře, pěstované pro
pohárovité květy až 20 cm dlouhé, které se objevují před vývinem květů na podzim. Jsou
plně mrazuvzdorné a milují propustnou půdu.

O0037 cilicicum purpureum

PODZIMNÍ OCÚNY

Odrůdy, které kvetou JIŽ NA PODZIM. Mají cibule cibule.
O0003 autumnale pleniflorum – purpurově růžové, plné květy!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
O0005 byzantinum – až 20 purpurově růžových květů. Snadno se pěstuje.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
O0037 cilicicum purpureum – purpurově fialové petúniové květy se pěkně široce
rozevírají ve větším počtu. Voní po medu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
O0014 GIANT – velké fialové květy s kontrastní bílou bází. Kvete později, ale dlouho.
Cena kvality.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
O0047 JARKA – silně rostoucí bikolor odrůda s bílou horní třetinou špičatých okvětních
lístků a s dolními dvěmi třetinami růžově fialových okvětních lístků v pěkném kontrastu.
Neobvykle vybarvený kultivar! Skvělá novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
O0013 WATER LILY – slézově růžové květy jsou velmi plné a velké. Několikanásobné
udělení Ceny kvality. Senzační!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
O0000 SMĚS OCÚNŮ – různé typy – 3 kusy 180 Kč.
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R1008 elwesii

ŘEBČÍKY

Řebčíky – rod fritillaria zahrnuje více než 100 botanických odrůd a jejich variet. Poslední
dobou jsou na trhu vzácně i k dostání některé hybridy. Ačkoli rostou vitálně a jsou
R1005 camschatcensis mrazuvzdorné, nesnášejí některé druhy naše klimatické podmínky, zejména mokré zimy
a deštivá léta. Pěstují se proto v kontejnerech ve studených sklenících. Všechny druhy se
mohou bez obav pěstovat venku, protože všechny druhy přezimovaly přes extrémně krutou
zimu 2011/2012 beze ztrát! Nabízené druhy řebčíků jsou zpravidla 20-50 cm vysoké a hodí
se hlavně do skalek a alpíníí. Kvetou brzo na jaře. Ačkoliv jsou nabízené botanické druhy
či variety poměrně drahé, přesto naše cena je mnohokráte nižší než např. v sousedním
Německu či Anglii. Cibule, které jsou tvořeny dužnatými šupinami či u amerických variet
rhyzomky, se sází na podzim asi 10 cm hluboko, u velkých cibulí i hlouběji. Řebčíky,
kterých v přírodě roste více než 100 odrůd a množství jejich mutací, nalezneme v lesích
(lesní druhy), lukách (luční druhy), polopouštích, skalách či bažinách. Musíme jim
proto vytvořit podobné podmínky jako v přírodě. Na jednom místě či v květníku nebo
kontejnerech se ponechávají více let. Všechny odrůdy milují propustnou půdu s trochou
humusu. Chcete-li si je rozmnožit, vysejte jejich semeno, ze kterých získáte velmi zdravé
a odolné potomstvo a bohatě kvetoucí trsy těchto skvělých trvalek.

DROBNOKVĚTÉ A SKALKOVÉ ŘEBČÍKY

Jsou vhodné do skalek a záhonů. Většinou dělají menší či středně velké cibule. Vhodné
jsou do skalek, k jezírkům i pro pěstování v nádobách.
Speciálně baleno po jednom kuse ve virmculitu v protiplísňovém prostředí.
R1001 acmopetalla – vysoký 30-40 cm, zelené prohnuté zvonky, vně hnědé pruhy.
Roste v Turecku a na Středním východě. Nabízený klón je otužilý a snáší naše zimy.
Kvete v květnu. Nemá vyhraněné nároky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
R1001 acmopetalla R1005 camschatcensis – statná lodyha 30-50 cm dlouhá je olistěna přeslenovitě
uspořádanými lysými listy a je zakončena květenstvím až 8 zvonkovitých, tmavě černavě
nachových nebo hnědě černých květů. Vyžaduje humózní půdu, jinak je nenáročná,
vždyť pochází z Kamčatky. Přes léto spíše vlhčí prostředí.
1 kus 180 Kč.
R1034 crassifolia ssp. crassifolia – olivově hnědé zvonky, vevnitř žluté proužky
a mahagonové kostičkování. Výška 12 cm. Pochází z Turecka. Rarita.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

R1014 michailowskyi
R1032 michailowskyi multiflora
R1007 davissi – velmi silně černohnědě stínovaný, 15-20 cm vysoký, kvete v květnu,
pochází z Řecka, u nás dobře kvete i roste.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
R1008 elwesii – turecký řebčík s 1-5 zvonkovitými, hnědě purpurovými kvítky se
zelenými proužky. Výška 20-30 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
R1012 meleagris – takzvané „šachovnice“ – 30 cm, zdravý, fialově-bíle kostkovaný,
plně mrazuvzdorný. Miluje vlhčí prostředí, i přes léto.
1 kus 10 Kč, 3/27 Kč, 6/48 Kč.
R1013 meleagris alba – bílá a vyšší forma, šedě bíle kostkovaný, miluje vlhčí prostředí
luk a lesů, bezproblémově roste.
1 kus 12 Kč, 3/33 Kč, 6/60 Kč.
R1014 michailowskyi – 15 cm nízký, žluto-hnědé nestínované zvonky, opravdový hit
posledních let. Super do skalky.
1 kus 20 Kč, 3/54 Kč, 6/100 Kč.
R1032 michailowskyi multiflora – 12-15 cm vysoký se 3-7 květy na jednom stvolu.
Unikátní sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
R1015 pallidiflora – 3-6 zelenožlutých klátivých zvonkových květů, lehce světle hnědě
žíhaných. Vysoký 30-40 cm, pochází ze Sibiře, proto je velmi vitální a mrazuvzdorný.
Kvete v dubnu.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
R2012 raddeana – pochází z Turkmenistánu a Iránu. Na lodyhách 50-80 cm délky
vykvétá 6-20 bledě žlutě zelených kvítků. Vzácný druh!
1 kus 160 Kč.
R1021 thunbergii – Hojně pěstovaná v Číně a Japonsku. Na 30-60 cm dlouhém, stvolu
rozkvétá 3-6 bílých, tlumeně světlounce purpurově mřížkovaných květů. U nás neznámý druh.
1 kus 160 Kč.
R1030 sewerzowii – na stonku 50 cm i více je několik samostatných prohnutých zvonků,
vně kávově hnědé, uvnitř bronzově hnědé. Rarita!
1 kus 210 Kč.
R1038 sewerzowii GREEN EYES – vzácná varieta s téměř zelenými středy. Výška 50 cm.
1 kus 160 Kč.
R1019 uva-vulpis – liščí ocas – 30-50 cm, hnědé, úzké zvonečky se žlutým lemem.
Vitální, nejméně náročný řebčík, který pravidelně a bohatě kvete.
1 kus 10 Kč, 3/27 Kč, 6/48 Kč.
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R2028 ARGENTEOVARIEGATA

ŘEBČÍKY CÍSAŘSKÉ KORUNY

Fritillaria imperialis – jsou impozantní jarní cibuloviny, u nás zcela mrazuvzdorné.
Kvetou v dubnu 5-10 široce zvonkovitými květy s chocholem zelených listnenů nad
nimi. Dlouhé lodyhy mají světle zelené listy v přeslenech. Květy jsou vždy umístěny pod
chocholem listenů. Jsou 1-1,5 metru vysoké. Cibule těchto řebčíků sázíme alespoň 20 cm
hluboko do propustné půdy. Snáší slunko i polostín.
R2028 ARGENTEOVARIEGATA – červeně oranžové květy, tmavé lodyhy a listy jsou
fantasticky stříbrně panašovány. Výška 80 cm. Pěstována ve Versailles již za Ludvíka
XIV. Super!!
1 kus 200 Kč.
R2029 AUREOVARIEGATA – je překrásná odrůda řebčíku s výrazně
panašovanými listy. Jsou široké, hráškově zelené uprostřed a jako hosty při krajích
panašované béžově nažloutlou barvou. Velké květy jsou zářivě pomerančově
oranžové. Výška 60-80 cm. Vhodná i do nádob! Skvělý kultivar.
1 kus 200 Kč.
R2002 AURORA – velká oranžově červená koruna. Klasika.
R2003 LUTEA
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
R2011 GARLAND STAR – tmavě červeně oranžové korunky, báze květů a lodyha jsou
tmavě purpurové.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
R2034 HELENA – sytě sírově žluté zvonky které jsou ve výborném kontrastu s téměř
černými lodyhami a stopkami. Výška 90 cm. Novinka.
1 kus 130 Kč.
R2003 LUTEA – čistě žluté koruny. Velmi oblíbená sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
R2030 LUTEA MAXIMA – pochází z roku 1590, má prominentní shluk až deseti,
zvonovitých žlutých květů pod okázalým kloboukem vzpřímeného zeleného vrcholu.
Robustnější než Lutea. Výška až 90 cm.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
R2031 ORANGE BEAUTY – nádherné pomerančově oranžové květy na pevných
a tmavých lodyhách. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
R2011 GARLAND STAR

R2034 HELENA

R2029 AUREOVARIEGATA
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R2007 PROLIFERA
R2032 PARADISE BEAUTY
R2032 PARADISE BEAUTY – velmi světle grapefruitově oranžové květy s bronzovým
stínováním. Pevné a tmavé lodyhy 80 cm délky s listy s nahnědlými okraji, po usazení
1 metr výška. Novinka.
1 kus 160 Kč.
R2007 PROLIFERA – fantastická novinka s plnými květy, které jsou tvoře vzájemně se
do sebe promíchanými, oranžově zbarvenými okvětními plátky. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
R2033 RED BEAUTY – tmavě rubínově červené květy s černou bází, která proniká i do
vnějšího viditelného vybarvení. Výška 90 cm. Nejtmavší císařská korunka.
1 kus 160 Kč.
R2005 RUBRA MAXIMA – velkokvětá, tetraploidní forma předešlé odrůdy, sytě
oranžové velké koruny.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
R2013 STRIPED BEAUTY – meruňkově žluté květy jsou oranžově žíhané. Výška 90
cm. Skvělá novinka.
1 kus 120 Kč, 3/330 Kč.
R2009 WILLIAM REX – květy jsou tmavě bronzově červené, uspořádané v husté
koruně.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.

R2033 RED BEAUTY

R2013 STRIPED BEAUTY

ŘEBČÍKY RHINOPETALUM

Zvláštní sekce 5ti botanických odrůd, která se vyznačuje charakteristickými hrboly na
bázi okvětních lístků – nosorožíci mezi řebříky.
R1026 bucharica NUREK GIANT – šedě bílé květy se zeleným jícnem, 3-12 na stvolu
40 cm dlouhém. Vzácná forma z Tadžikistánu. Dobrá drenáž a přes léto sušší prostředí,
to je nutnost. Raritní novinka.
1 kus 150 Kč.
R1033 stenanthera – raně kvetoucí řebčík ze skupiny rhinopetalum (podobně jako
fritillaria bucharica), který zaujme každého na prvý pohled. Kvete světle růžovými
zvonkovými květy, ve stínu jsou sytěji růžové, ve svých středech mají černé hrdlo
a nepatrné kostkování. Výška 15-20 cm. Protože pochází ze střední Asie, požaduje přes
léto sucho. Pokud je v květináči či kontejneru, stačí přenést létě na místo, kde neprší.
Extra raritní novinka.
1 kus 250 Kč.
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Y5751 BLUE SPLENDOUR
R1017 IVORY BELLS
R1035 GREEN DREAMS

ŘEBČÍKY PERSKÉ

R1016 persica

Mohutné trvalky s velmi pevnými stonky. Vysazují se na slunné, vlhčí místo. Skvěle
se kombinují s ostatními trvalkami, nad kterými vysoko vyčnívají. Velmi aromatické
cibule, které odpuzují krtky a hraboše. Stačí několik rostlin podél zahrady a je vyhráno.
Cibule po odkvětu se nechávají na stejném místě i další roky. Milují je motýli a čmeláci.
Většinou květou na rozhraní dubna a května. Jsou plně mrazuvzdorné.
R1016 persica – až 1 metr vysoký, na dlouhém klase je 10-20 téměř černých zvonců.
Pochází z Persie.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
R1031 persica alba – až 1 metr vysoký, na dlouhém klase je 10-20 téměř krémově
bělavých zvonců. Po usazení kvete mohutněji. Vzácná rarita z Iránu.
1 kus 200 Kč.
R1035 GREEN DREAMS – velké, zvonkově formované květy visí půvabně ve
velkém množství na silných stoncích délky až 90 cm. Jemné květy jsou bledě fialové
a mají měkký zelený odstín, který jim dává jemnou krásu, která se nenacházejí v jiných
odrůdách. Je to vynikající trvalka, která bude každý rok co rok silněji kvést větší silou
a se zvýšeným počtem květů. Jedinečné zbarvená novinka.
1 kus 220 Kč.
R1017 IVORY BELLS – až 1 metr vysoká mutace původního druhu. Na dlouhém klase
je 10-20 i více slonovinově bílých zvonců stočených dolů. Fantastická novinka, kterou
uvedl na trh Rukšans z Litvy pouze pro americký trh v ceně 100 dolarů za cibuli. Nynější
cena je stále na úrovni 50 dolarů. K dispozici pouze omezené množství, objednejte brzo!
R1031 persica alba 1 kus 170 Kč.
R1036 MAGIC BELLS – nádherná kombinace z křížení f. persica Adiyaman a Ivory Bells
s výslednými nazelenale bílými květy s odstíny fialově mahagonové, které se nesou v úzkém
elegantním soukvětí na tmavě zbarvených lodyhách. Výška 90 cm. Mimořádná novinka.
1 kus 220 Kč.
R1037 TWIN TOWERS TRIBUTE – sametově tmavě fialové květy na bronzovém
podkladě. Dva stonky na žárovku jedné cibule. Výška 80-100 cm. Extra novinka.
1 kus 180 Kč.

Y5748 blanda BLUE SHADES

Y5742 CHARMER

SASANKY

Vytrvalé sasanky, latinsky anemone, mají 5 cm výšku a vypadají jako miniaturní
kopretiny. Jsou plně mrazuvzdorné, kvetou koncem května. Milují propustnou půdu,
snáší i polostín. Jsou určeny zejména na skalku, kde tvoří koberce květů a hustých listů.
Přesazují se po několika letech. Sází se 5 cm hluboko.
Y5741 blanda – směs více barev. Všechny blandy kvetou v dubnu.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y5748 blanda BLUE SHADES – různé odstíny modré, efektní.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y5751 BLUE SPLENDOUR – nádherná novinka produkující nejúžasnější odstíny modré.
Skvělá volba pro pokrytí půdy, smíšené zavěšené nebo hrnkové terasové kultury. Výška 10-15 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y5742 CHARMER – pastelově růžově červená, bílý střed.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y5743 PINK STAR – floksově purpurové květy.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y5746 VIOLET STAR – ametystově fialová, super barva!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y5747 WHITE SPLENDOUR – čistě bílá, krémový střed.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y5700 SMĚS JEDNODUCHÝCH DE CAEN – a. coronaria, hlíznaté trvalky
s velkými květy na 30-40 cm vysokých stvolech a kvetoucích na jaře.
5 kusů 30 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y5790 SMĚS PLNOKVĚTÝCH ST. BRIGID – a. coronaria, hlíznaté trvalky
s velkými květy na 30-40 cm vysokých stvolech a kvetoucích na jaře.
5 kusů 30 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
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R1036 MAGIC BELLS

R1037 TWIN TOWERS TRIBUTE
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Y5908 WHITE TROPHY
Y5906 pyramidale

Y5905 nutans

SNĚDKY

Y5901 balansae

Snědky, latinsky ornithogalum, jsou cibuloviny pěstované pro převislé bílé květy s typickými
třemi vnějšími okvětními lístky. Jsou plně mrazuvzdorné, vyžadují plné slunce či lehký stín.
Y5901 balansae – snědek málolistý s okolíkem 2-5 bílých květů, na rubu zelených.
Vynikající skalnička výšky 10 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
Y5905 nutans – květy jsou zvonkovité, průsvitně bílé, 2-3 cm dlouhé se zeleným okrajem.
Uspořádané jsou v hroznech a květy visí dolů. Dává přednost stínu, výška okolo 25 cm.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
Y5906 pyramidale – bohaté, úzké hrozny bílých květů jsou bílé, na rubu zeleně žíhané.
Výška okolo 1 metru. Kvete v červnu až srpnu. Pochází z Balkánu. Super k řezu a aranžmá.
1 kus 60 Kč, 5/250 Kč.
Y5909 SOCHI – o.ponticum – dlouhé pyramidální soukvětí jsou tvořeny
z hvězdicovitých květů lesknoucí se bílé barvy se zeleným středovým pruhem. Super
květina pro řez, ale i záhony. Výška 70 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 5/225 Kč.
Y5907 umbelatum – snědek chocholíkatý je jarní cibulovina výšky 10-20 cm s čárkovitými
Y5909 SOCHI
listy a bílými hvězdicovitými květy v bohatých hroznech, které jsou na rubu zelené.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč, 20/130 Kč.
Y5908 WHITE TROPHY – ornithogalum oligophyllum – je to původní druh z Balkánu
a Blízkého východu nazývaný též Betlémská hvězda, lidově slepičí mléko. Tato selekce
má čistě bílé květy a dorůstá do výšky 5-8 cm. Naprostá novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč, 20/160 Kč.

SNĚŽENKY

Y5907 umbelatum

Sněženky, latinsky galathus, jsou cibuloviny pěstované pro převislé bílé květy
s typickými 3 vnějšími okvětními lístky a 3 menšími vnitřními, které dohromady vytvářejí
pohárovité kvítky se zelenými skvrnami. Jsou plně mrazuvzdorné. Vyžadují chladné,
částečně zastíněné stanoviště a humózní, vlhkou půdu. Sází se 5-6 cm hluboko. Jsou to
předjarní a časně jarní květiny.
Y6001 elwesii – velmi raná, 10-15 cm nízká, bílá se zelenými skvrnami.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y6011 elwesii MOUNT EVEREST – mohutnější, jednotný výběr z elwesii. Velká
sněženka s šedě zelenými, širokými a vzpřímenými listy. Výška 15 cm. Novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.

Y6003 nivalis flore pleno
Y6111 adenophylla
Y6002 nivalis – kvete na sklonku zimy květy 2,5 cm velkými s typickou zelenou
skvrnou na 10 cm dlouhých stoncích.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y6003 nivalis flore pleno – velmi pěkný klon plnokvěté formy nivalis. Výška 10 cm,
kvete v březnu.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
Y6005 woronowii – tvarově jiná a pozdnější turecká sněženka s velkými listy. Výška 20 cm.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.

ŠŤAVELE

Štavele, latinsky oxalis, jsou hlíznaté až vláknitokořenné trvalky pěstované pro
pestrobarevné květy a nezvykle tvarované, vybarvené listy. Nabízené druhy jsou zcela
mrazuvzdorné. Sází se zhruba 8 cm hluboko ven nebo do nádob, hodí se do skalek. Na
půdu, stanoviště a slunce jsou nenáročné.
Šťavele mrazuvzdorné
Y6111 adenophylla – šťavel – vytrvalý skalkový šťavel, 10 cm vysoký, květy jsou
kolovité, nachově růžové, šedozelené dekorativní, dlanitě členité listy. Dělá chlupaté
hlízky. Kobercová trvalka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y6116 KEN ASLET – o. purpurea – kvete žlutě zbarvenými kvítky nad stříbřiče
zabarvenými listy. Cena kvality.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
Y6124 obtusa – nádherný šťavel s nádhernými a hřejivými barvami pastelových
odstínů růžové, někdy červené, žluté, oranžové či purpurové a to vždy s kontrastními
a ohraničenými žlutými oky. Raději na zimu ukládat.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
Šťavel pestrý – oxalis versicolor je nádherná trvalka. Cibulky velikosti menšího hrášku
se vysazují do hloubky 3 cm, a to zpravidla na jaře, obdržené na podzim do květníků
a uložit. Stanoviště musí být dostatečně slunečné. Doporučujeme je pěstovat v menších
květníkách či kontejnerech, které na zimu uložíme. Pěkně se potom namnoží.
Y6117 versicolor – květy jsou bílé s purpurovou infúzí, báze květů nažloutlá, okraje
purpurové. Výška 20 cm. Má miniaturní hlízky.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
Y6129 versicolor AUTUMN PINK – nízce rostoucí sorta s bohatšími listy a sytě
růžovými květy. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Y6125 versicolor GOLDEN CAPE – květy jsou žluté, okraje purpurově červené.
Výška 20 cm. Má miniaturní hlízky. Super novinka!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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C1002 FLOWER RECORD

C1000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH ŠAFRÁNŮ

C2001 ADVANCE

C2002 ARD SCHENK

C1007 PICKWICK

C1009 REMEBRANCE

C2032 EARLY GOLD

C1011 NEGRO BOY

C2007 DOROTHY

C2006 CREAM BEAUTY

ŠAFRÁNY – KROKUSY

Obliba šafránů neboli krokusů, latinsky crocus, je trvalá již několik století. Kvetou velmi
brzo, často i v únoru, kvetou i později po celý duben i na konci léta přes celý podzim až do
zámrzu. Na skalkách a záhonech je proto vidíme kvést po řadu měsíců v roce.

VELKOKVĚTÉ ŠAFRÁNY

Kvetou trochu později, na přelomu března a dubna. Mají velké květy. Většinou jsou to
crocus vernus hybridy a označovány jsou též jako zahradní odrůdy. Výška 8-10 cm.
1 kus 7 Kč, 5 od druhu 32 Kč, 10/60 Kč.
C1002 FLOWER RECORD – velmi tmavě fialový.
C1003 GRAND MAITRE – šeříkově fialové květy, raný.
C1004 GROSSE GELBE – zlatožlutý, crocus flavus hybrid.
C1005 JEANNE D‘ARC – velký, čistě bílý, červená blizna.
C1006 KING OF THE STRIPES – stříbřitě modrý, fialově a modře nepravidelně
žíhaný. Zvláštní.
C1011 NEGRO BOY – velmi tmavě fialově černý.
C1005 JEANNE D‘ARC 1 kus 25 Kč, 5/115 Kč, 10/210 Kč.
C1007 PICKWICK – lila modrý, stříbrně a bíle žíhaný.
C1009 REMEBRANCE – šeříkově růžový.
C1000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH ŠAFRÁNŮ – 10/60 Kč, 20/110 Kč.

CHRYSANTHUS HYBRIDY

Jsou nejrozšířenější skupinou botanických šafránů, crocus chyrsanthus. Kvetou od
konce února přes celý březen, výška okolo 5 cm. Z jedné hlízky vyrazí vždy postupně
několik květů, což vypadá, že kvetou neustále.
1 kus 6 Kč, 5 od druhu 27 Kč, 10 od druhu 50 Kč, 20 od druhu 90 Kč.
C2001 ADVANCE – tmavě žlutý, vnější plátky zvonkově modré.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C2002 ARD SCHENK – bohatě kvetoucí, čistě bílý.
C2006 CREAM BEAUTY – ananasově žlutý, bronzová báze, rozkošný.
C2007 DOROTHY – světle žlutý, bronzově žíhaný.
C2032 EARLY GOLD – velmi raný, zlatě kvetoucí druh. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
C1006 KING OF THE STRIPES
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C2029 SEREVAN

C2033 GOLDENESONNE

C2010 GIPSY GIRL
C2028 LADY KILLER
C2009 FUSCOTINCTUS – žlutý, tmavě hnědě žíhaný.
C2010 GIPSY GIRL – velké květy, silně a kontrastně purpurově hnědě žíhaný.
1 kus 7 Kč, 5/30 Kč, 10/50 Kč.
C2033 GOLDENESONNE – bohatě kvetoucí blatouchově žlutý šafrán naprosto
uniformního vybarvení. Vzácná sorta.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
C2011 GOLDILOCK – tmavě blatouchově žlutý, kulaté petály, purpurová báze.
C2023 HERALD – žlutý, vnější plátky švestkově modré, super.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
C2028 LADY KILLER – bílý, fialově purpurové vnější plátky, silný bílý lem.
C2011 GOLDILOCK
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
C2012 PRINS CLAUS – světle modrý, bílý lem, téměř průsvitný.
C2013 ROMANCE – světlounce chromově žlutý, dvojtónově zbarvené petály.
C2029 SEREVAN – květy připomínají divokou formu chrysathusu s užšími petály, které
jsou bledě modré, vně tmavě fialově žíhané, terč je chromově žlutý. Zcela neznámý
druh – novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč,10/270 Kč.
C2026 SKYLINE – lobelkově modrý s výraznými vistáriově fialovými žilkami
a žíháním. Skvělý a vzácný druh!
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč,10/270 Kč.
C2015 SNOWBUNTING – bílé květy, šedě žíhaný, chromově žlutý střed.

C2026 SKYLINE
C2015 SNOWBUNTING
C2030 ZENITH – vistáriově modrý se světle žlutým středem, vně tmavší modrý.
Vynikající dvoutónový efekt! Kvete pozdě a dlouho. Naprosto skvělá sorta.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč,10/270 Kč.
C2000 SMĚS CHRYSANTUSŮ – 10/50 Kč, 20/90 Kč.

BOTANICKÉ ŠAFRÁNY

Ostatní divoce rostoucí druhy, jejich selekce, variety a hybridy, původně rostoucí na
řeckých ostrovech, Turecku, střední Ázii a Blízkém východě. Mnohé z nich jsou opravdu
velmi vzácné a mají spíše sbírkový charakter, jiné jsou již známé a velmi populární.
Šafrány sieberi mají nižší vzrůst, jsou pozdnější a mají kompaktní květy (baculaté),
druhy tommasinianus jsou na delších stopkách s elegantně tvarovanými květy (jako
pohárky). Všechny druhy bohatě kvetou mnoha kvítky z jedné cibule.
ŠAFRÁN DVOUKVĚTÝ – crocus biflorus – dva květy vždy kvetou v páru.
C4061 weldenii albus – čistě bílá forma s lilavým nádechem okolo báze. Výška 7-10
cm. Velmi delikátní!
1 kus 35 Kč, 5/160 Kč.
C4004 weldenii FAIRY – bílý, purpurový střed, ametystový nádech.
1 kus 35 Kč, 5/160 Kč.
C4005 MISS VAIN – bílý, noblesní stavba, oranžová blizna a pyl.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.

C2030 ZENITH
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C4082 SILVER CORAL
C4040 etruscus ROSALIND
ŠAFRÁN ETRUSKÝ – crocus etruscus – dvojtónové lilavé, široce rozevřené květy.
C4040 etruscus ROSALIND – růžově lilavé květy, dvojtónově laděný.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
C4035 etruscus ZWANENBURG – bledě fialový, šedě žilkovaný, žlutý střed.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
ŠAFRÁN KOROLKOVŮV – crocus korolkowii – dělá velké hlízy, která po roce
nasazují až 50 květů!
C4013 korolkowii – žlutý, neobvykle hnědě žíhaný, raný a zvláštní.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
C4014 korolkowii GOLDEN NUGGET – velmi tmavá selekce, 10 květů z hlízy.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
C4015 korolkowii KISS OF SPRING – žlutý, hnědě purpurově žíhaný.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
C4013 korolkowii ŠAFRÁNY JARNÍ – crocus vernus – velké květy, impozantní!
C4072 albiflorus – bílé květy s malinkým žlutavým hrdlem, jemné světle fialové
Žilky, často variabilní ve vybarvení, dělá i modravé konce vnějších okvětních lístků.
Výška 12 cm. Vhodný i ke zplanění.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
C4039 EASTER JOY – šeříkově zbarvené květy mají stříbrný nádech a lemování.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C4051 KARIN – tmavě modře fialový, špice tmavší s bělavou infúzí.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C4057 PAULUS POTTER – temně magentově fialové velké květy. Kvete velmi raně.
Vzácný kultivar.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.

C4035 etruscus ZWANENBURG

C4058 TWINBORN

C4057 PAULUS POTTER

C4062 LUTEUS

C4058 TWINBORN – vnitřek je jemně ametystově fialový, bíle žíhaný, vně jsou květy
bílé s fialovým žíháním. Vzácný druh.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
C4032 VANGUARD – uvnitř fialové, vnější okvětní plátky růžovofialové.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
C4082 SILVER CORAL – jemně růžové květy mají stříbřitý nádech, tmavší purpurovou
bázi a jemné purpurové žilkování. Špičková novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
C4045 YALTA – vnitřní petály jsou purpurově fialové, vnější stříbřitě šedé. Dokonalý
dvojbarevný efekt. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
ŠAFRÁN ŠIROKOLISTÝ – crocus angustifolius – dobře se množí a bohatě kvetou
dlouze oválnými květy.
C4025 angustifolius – bohatě kvetoucí žlutý s vnějšími hnědými proužky. Velmi odolný
vůči počasí, okusu a virózám. Synonymum susianus.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
C4075 BRONZE BEAUTY – základní barva žlutá zůstává, vnější proužky jsou však načervenale
bronzové. Kvete po dlouhou dobu. Velmi kvalitní zakrslý skalkový druh. Novinka.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C4062 LUTEUS – téměř celožlutá forma, bronzový terč, oranžové pestíky. Velmi
atraktivní novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
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C4018 olivieri balansae ZWANENBURG

C4064 olivieri ORANGE MONARCH
C4080 oliveri
ŠAFRÁN OLIVERŮV – crocus oliveri roste především na Balkáně a v Turecku.
Bohatě kvetou a svými barvami rozzáří skalky i šafránový záhon.
C4080 oliveri – sytě oranžově žlutý uniformně vybarvený. Cena kvality RHS.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
C4064 olivieri ORANGE MONARCH – svítivě oranžově mangové květy s bohatým
mahagonovým žíháním. Unikátní barva! Skvělá novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
C4018 olivieri balansae ZWANENBURG – vevnitř jsou květy zlatožluté, vně sytě
oranžové s bronzovým líčkem. Barevně výjimečný.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
ŠAFRÁNY SIEBEROVY – crocus sieberi – nádherné baculaté květy.
C4020 FIREFLY – ametystově růžový, žlutý střed a báze.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4076 GLORY OF CRETE – nalezen na Krétě jako odlišný od ostatních sieberi
a namnožen jako klon. Skvělá novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4020 FIREFLY C4021 HUBERT EDELSTEIN – vnitřek stříbřitě šeříkový se žlutým středem, vně
tmavě šeříkový s bílým páskem a fialovými, žíhanými špičkami, velmi bizarní.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4067 RONALD GINNS – květy jsou bleďounce růžové, petály mají ametystově orchideovou
zónu, hrdlo je okrově žluté. Zcela unikátní anglická sorta. Exkluzivní novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4022 TRICOLOR – šeříkově modrý s bílou zónou a výraznou žlutou bází, neskutečně
krásný tříbarevný šafrán.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
ŠAFRÁNY TMAVOKVĚTÝ – crocus tommasinianus – elegantně štíhlé tmavé květy,
bohatě kvetou, nenáročné.
C4026 tommasinianus – šafrán rostoucí divoce v Maďarsku a na Balkáně. Bledě lilavě
purpurové květy mají bílé hrdlo a stříbřitou texturu. Bohatě kvete.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4037 tommassinianus albus – čistě bílé květy, kvete velmi brzo. Vzácná a cenná odrůda.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C4027 BARRS PURPLE – velmi tmavě purpurově fialový.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4076 GLORY OF CRETE

C4021 HUBERT EDELSTEIN

C4067 RONALD GINNS
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C4022 TRICOLOR

C4027 BARRS PURPLE
C4037 tommassinianus albus
C4028 LILAC BEAUTY – světle lilákový, vně stříbřitý, menší.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4038 PICTUS – velké levandulové květy mají bílé špičky s purpurovými znaky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
C4029 ROSEUS – bramboříkově růžový, na rubu stříbrný. Nejrůžovější krokus.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C4030 RUBY GIANT – ultrafialový , světlejší okraj, velký.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4031 WHITEWEL PURPLE – červeně fialový, menší květy. Velmi bohatě kvete.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
ŠAFRÁN ŽLUTAVÝ – crocus flavus – typický balkánský krokus v různých tónech žluté barvy.
C4060 flavus ssp. flavus – velmi odolný klon z Balkánu s tmavě žlutými květy, které
jsou vně lehce hnědě žilkovány. Parádní šafrán!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
C4007 flavus disectus – balkánský typ se slámově žlutými květy a mnohonásobně
větvenou bliznou.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

C4030 RUBY GIANT

C4026 tommasinianus

C4007 flavus disectus

C4029 ROSEUS

C4060 flavus ssp. flavus

C4031 WHITEWEL PURPLE

C4028 LILAC BEAUTY
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C4042 corsicus
C4001 ancyrenis GOLDEN BUNCH
C4078 concinnus
OSTATNÍ BOTANICKÉ JARNÍ ŠAFRÁNY
C4001 ancyrenis GOLDEN BUNCH – raný, šafránově žlutooranžový.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
C4078 concinnus – velmi variabilní druh z Turecka, který se snadno pozná podle
specifických hlízek. Základní barva je středně modrá, zákrovní petály jsou fialové
s jemným žíháním a hnědým nádechem, který brzo přechází do purpurového tónu. Rarita.
1 kus 25 Kč, 5/165 Kč.
C4042 corsicus – pochází z hor Korsiky. Květy jsou bílé až bledě purpurové, uvnitř tmavší
purpurové zbarvení, vně nažloutlé líčko s výraznými 1-3 fialovými proužky. Cena kvality.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C4069 dalmaticus – bledě fialové květy, vně jemně žlutě a stříbřitě žíhané. Žlutý střed.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C4010 fleischeri – květy jsou bílé s purpurovou bází s centrálními purpurovými znaky.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4079 gembosii GOLDEN DELIGHT - sytě žluté květy s jemným světlým žilkováním.
C4010 fleischeri Vyselektovaný klón divokého šafránu z Anatólie z oblasti Gembos Yala v Turecku. Další rarita.
1 kus 40 Kč, 5/110 Kč
C4011 heuffelianus – druh, který roste po celé Evropě. Květy jsou bledě fialové s tmavě
fialovými měňavými znaky. Kvete v dubnu. Synonymum vernus ssp. vernus.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4012 imperatii DE JAGER – květy jsou mořsky levandulové se žlutým hrdlem
a jantarově žlutými vnějšími petály a s tmavě purpurovým žíháním. Fantastický.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4048 imperatii suaveolens – forma s uniformním vybarvením, levandulově modré
květy s výraznými vnějšími tmavými pruhy. Novinka.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C4055 isauvicus SPRING BEAUTY – lilavě modrý, tmavě purpurové plameny. Velmi
vzácný a nádherný!
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
C4070 malyi – šafrán Malého – podlouhlé a úzké květy jsou čistě bílé, v hrdle žluté,
blizny kontrastní oranžové. Výška 10 cm. Stále velmi vzácný.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C4017 minimus – nejmenší šafrán, světle purpurový, tmavě fialová zrcátka.
1 kus 25 Kč, 5/165 Kč.
C4012 imperatii DE JAGER

C4079 gembosii GOLDEN DELIGHT

C4011 heuffelianus
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C4069 dalmaticus

C4055 isauvicus SPRING BEAUTY
C4070 malyi
C4065 pelistericus – dvoutónový sytě fialový a blankytně modrý, špičky petálů jsou
temně fialové, téměř černé. Vzácný druh z Makedonie. Opravdová rarita! Novinka.
Šafrán s největšími květy. Dominantní!
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4081 reticulatus – bílý až bleďounce modravý s výrazným žíháním středů vnějších
petálů. Podlouhle oválné květy. Hlízky jsou unikátně síťkované. V přírodě se vyskytuje
od Balkánu až po Kavkaz.
1 kus 50 Kč, 5/225 Kč.
C4071 rujanensis – ačkoliv je tento druh znám řadu let, popsán byl až nedávno. Květy
jsou jemně fialové, uvnitř tmavší s jemným žilkováním a kontrastním mosazně žlutým
terčem. Velmi atraktivní novinka.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C4024 stellaris – hybrid mezi susianus x flavus. Květy jsou chromově žluté, na vnějšku
lehce purpurově žíhané.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C4034 versicolor picturatus – je nejpozdější krokus. Květy jsou bílé, bohatě červeně
purpurově žíháné. Zajímavý tvar květů.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
C4000 SMĚS BOTANICKÝCH – 10/50 Kč, 20/90 Kč.

C4017 minimus

C4065 pelistericus

C4048 imperatii suaveolens

C4024 stellaris

C4081 reticulatus

C4034 versicolor picturatus

C4000 SMĚS BOTANICKÝCH

C4071 rujanensis

167

lukonbulbs@mybox.cz

C5037 hadriaticus JUMBO

C5028 cancellatus var. cilicicus

PODZIMNÍ ŠAFRÁNY

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

C5034 asumaniae

Kvetou od září do listopadu. Listy většinou vyrážejí až na jaře. Snášejí v době květu
i vyšší noční mrazíky, jsou velmi otužilé.
C5034 asumaniae – bílý se šeříkovým nádechem, malým žlutým středem a kontrastní
červenou bliznou. Pěkně voní. Novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5028 cancellatus var. cilicicus – bledě šedě modrý, uniformního vybarvení. Rarita!
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5002 cartwrightianus albus – krásný bílý, elegantní, červená blizna.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5003 goulimyi – květy jsou šeříkově purpurové, na vnějšku světlejší, bílý terč. Pochází z Řecka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5035 goulimyi MANNI WHITE – excelentní selekce původního druhu s blyštivě
C5003 goulimyi
bílými květy a citrónově žlutými bliznami. Květy jsou téměř tak velké jako u ocúnu
autumnalis. Prostě nádhera. Skvělá novinka.
1 kus 40 Kč, 5/180 Kč.
C5037 hadriaticus JUMBO – výběr s velkými bílými květy se zlatými středy a rudými
pestíky. Kvete až v říjnu. Nádherná novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5004 karduchorum – květy jsou šeříkově narůžovělé s oranžovou bází a s 9 tmavými
linkami. Pochází z Persie.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
C5005 leavigatus fontenai – bílé květy mají lilavý základ. Na rubu jsou chromově
žluté s 1-3 čárkami.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.

C5042 mathewii
C5039 licius
C5006 ligusticus
5039 licius – smetanově bílé květy s užšími petály a s výraznou více členěnou bliznou.
Rarita! Novinka v katalogu.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5006 ligusticus – synonymum medius. Šeříkově purpurový s žilkováním, bílé hrdlo, nenáročný.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
C5042 mathewii – pochází z několika málo míst v Turecku, objeven byl teprve nedávno,
na původních místech byl prakticky vyrabován pro svoji neobvyklou krásu. Tento
klón pochází se semen vyselektovaný Rukšansem. Má bílé květy s jemnou modravou
infúzí a velké kontrastní neónově purpurové oko. Nejokatější šafrán a také jeden
z nejdražších. Naprostá rarita!
1 kus 150 Kč.
C5007 niveus – bílý podklad, světle lilavý přeliv, žluté tyčinky.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5008 nudiflorus – kvete již v září až do října tmavě fialovými květy se světlejším hrdlem.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
C5009 ochrolecus – krémově bílý, žlutý střed.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč.
C5036 pallasii – široce rozšířený středomořsky krokus od Balkánu po Libanon. Šedě
modré květy s výraznou tmavou nervaturou. Novinka.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C5041 pallasii albus – bílá forma původního druhu s bílými petály, khaki okrové hrdlo, červené
blizny a žlutý pyl. Výrazný! Novinka.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.

C5036 pallasii

C5035 goulimyi MANNI WHITE

C5005 leavigatus fontenai

C5007 niveus

C5002 cartwrightianus albus
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C5004 karduchorum

C5008 nudiflorus

C5009 ochrolecus
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C5013 sativus

C5011 pulchellus albus
C5010 pulchellus
C5010 pulchellus – květy jsou dlouze trubkovité, světle modrofialové s tmavším
žilkováním a žlutým ústím.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
C5011 pulchellus albus – květy jsou dlouze trubkovité, bílé s tmavším žilkováním
a žlutým ústím. Vzácný.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C5012 pulchellus ZEPHYR – květy jsou větší než původní druh, bělejší a mají
oranžové ústí a také dříve kvete.
1 kus 12 Kč, 5/50 Kč.
C5013 sativus – lila purpurový, světle i tmavě žíhaný, červená blizna.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
C5014 serotinus salzmannii – květy jsou šeříkově purpurové s tmavším žilkováním
a krémovým hrdlem.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
C5015 speciosus – velký, šeříkově fialový, překrásně žilkovaný, pěkný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
C5012 pulchellus ZEPHYR C5016 speciosus albus – čistě bílé zašpičatělé květy, žluté hrdlo.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C5017 speciosus aitchisonii – velmi velké levandulově fialové květy jsou jemně žilkované.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C5018 speciosus ARTABIR – světle modrý s tmavšími pruhy.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C5019 speciosus CASSIOPE – anilínově modrý, žlutý střed, velký.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C5020 speciosus CONQUEROR – velký, tmavší verze i žilkování.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
C5021 speciosus OXONIAN – květy jsou tmavě fialově modré s tmavším žilkováním.
Vykvétá v říjnu.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
C5033 tournefortii – šeříkově modré květy, mosazně žlutý, bíle orámovaný střed, kontrastní
korálově oranžové blizny. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
C5014 serotinus salzmannii

C5015 speciosus

C5016 speciosus albus
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C5017 speciosus aitchisonii

C5019 speciosus CASSIOPE
C5018 speciosus ARTABIR
C5022 zonatus – synonymum kotschyanus – šeříkový, tmavší žilky, vitální.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
C5023 zonatus albus – velmi pěkná a vzácná bílá forma. Cena kvality.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
C5000 SMĚS PODZIMNÍCH – 10/70 Kč, 20/120 Kč.

C5020 speciosus CONQUEROR

TALOVÍNY

Talovíny, latinsky eranthis, jsou prvními posly jara, mají žluté květy a vykrajované
listy. Kvetou již v únoru. Výška 5 cm.
1 kus od druhu 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
Y6905 talovín západní – e. cilicica – talovín zápaní – sytě žluté květy, později s lehkým
bronzovým nádechem.
Y6906 talovín zimní – e. hyemalis – talovín zimní – podobný na předešlý druh, květy
jsou trochu světlejší, listy více vykrajované a svěžeji zelené.
C5033 tournefortii

C5000 SMĚS PODZIMNÍCH

Y6906 talovín zimní

C5021 speciosus OXONIAN

Y6905 talovín západní

C5022 zonatus

C5023 zonatus albus
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Y6304 CORRINA

Y6325 BLUES

TRITELEJE
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Y6918 bulbocodium vernum

Y6320 AQUARIUS
Y6314 SILVER QUEEN

Triteleje, latinsky triteleia – jsou pozdě na jaře a brzy v létě kvetoucí hlíznaté rostliny
s tenkými stonky nesoucími okolíky nálevkovitých květů podobné okolíkům okrasných
česneků. Jsou mrazuvzdorné, milují otevřená a slunná stanoviště. Rostou od Kalifornie
až po Britskou Kolumbii. Na zimu je lepší zajistit lehké krytí.
Y6320 AQUARIUS – svítivě chrpově modré, velmi plné květy. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y6325 BLUES – hořcově modré květy s tmavě fialovými žebry jsou v dokonalých
okolících na 50-60 cm dlouhých stoncích. Vynikající řezová květina, která velmi dlouho
vydrží ve vázách.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y6304 CORRINA – t. ixioides – květy jsou zvláštně fialově purpurové.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
Y6318 FOXY – bílé květy s fialově modrými proužky ve středech každého petálu.
Unikátní vybarvení. Poutavá novinka. Výška 40 cm.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y6318 FOXY
Y6305 hyacinthina – květy jsou bílé, vzácněji modré, uspořádané v okolíku na
zvlněném stvolu 30-50 cm délky. Květy jsou tečkované.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
Y6306 QUEEN FABIOLA – květy jsou kobaltově modré, asi 10-15 v okolíku. Výška
20 cm. Plně mrazuvzdorná trvalka.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
Y6307 RUDY – t. laxa – kvete v květnu-červnu kobaltově modře zbarvenými, bíle
melírovanými kvítky na 30 cm vysokých lodyhách.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y6314 SILVER QUEEN – čistě bílá. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y6322 TWILIGHT – tmavě fialové květy na stoncích až 60 cm dlouhých, super k řezu.
Nejtmavší triteleja.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y6300 SMĚS TRITELEJÍ – 10/60 Kč, 20/110 Kč.

Y6322 TWILIGHT

OSTATNÍ CIBULOVINY

Ostatní cibuloviny a hlíznaté trvalky, které se hodí hlavně do skalek a rabatových
záhonů. Některé jsou vhodné i k řezu a do vazeb. Všechny tyto druhy snáší plné slunko
i polostín. Potřebují propustnou půdu a mohou se ponechat na jednom místě více let.
Jejich jarní krása vynikne plněji, nasázíte-li více hlízek či cibulek od jednoho druhu
do skupinek. Na skalkách se dobře vyjímají i jednotlivě. Cibulky či hlízky těchto
trvalek sázíme 5-12 cm hluboko, s ohledem na velikost dané cibule, většinou dvoj až
trojnásobek výšky cibule či hlízy.
Y6918 bulbocodium vernum – ocúnovec – růžově purpurový, hnědé značky na vnějších
okvětních lístcích. Stále vzácná trvalka, 10 cm vysoká. Skvělá skalnička.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y6908 gladiolus byzanticus – časně letní hlíznatá mrazuvzdorná gladiola vytvářející
husté klasy až 20 tmavě nachově červených, 4-6 cm dlouhých květů. Výška 70 cm.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč, 20/120 Kč.
Y9007 holandské kosatce – iris hollandica – jsou 40-60 cm vysoké irisy, pěstované
hlavně pro řez. Jsou plně mrazuvzdorné, kvetou koncem května a začátkem června. Sází
se asi 8 cm hluboko. Ve směsi barev.
1 kus 8 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč, 20/120 Kč.
Y6911 ixia hybrids – oxid, duhovice - jako miniaturní mečíky, kvetou ke konci jara
v pestrých barvách. Výška 40 cm, vyžadují slunné, otevřené stanoviště.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y6912 ixilirion tataricum - až 50 cm vysoká trvalka, purpurových kvítků ve tvaru rozevřených
zvonků kvetoucích v květnu. Zcela nenáročná, hodí se výborně k řezu a do vazeb.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 Kč, 20/90 Kč.
Y6917 strenbergia lutea – lužanka žlutá - má 4-6 cm dlouhé, jasně žluté květy, výška 5-10
cm. Pozor u nás není 100% mrazuvzdorná. Doporučuje se jí proto sázet hlouběji, alespoň
12-15 cm nebo ji pěstovat v nádobě. Kvete od září do října, popřípadě listopadu. Rarita.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

Y9007 holandské kosatce

Y6305 hyacinthina

Y6307 RUDY

Y6908 gladiolus byzanticus

Y6306 QUEEN FABIOLA
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Y6300 SMĚS TRITELEJÍ

Y6911 ixia hybrids

Y6912 ixilirion tataricum
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Y6917 strenbergia lutea
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W1703 foetidus
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W1754 DOUBLE ELLEN PICOTEE

TRVALKY

W1701 argutifolius

Trvalky jsou víceleté byliny, jejichž nadzemní části na podzim zpravidla odumírají
a rostliny přežívají zimu v zásobních orgánech jako jsou oddenky, ztlustlé řepovité kořeny apod. Nabízené trvalky jsou v kontejnerech, sázené jsou do směsi z písku, pobaltské
vřesovištní rašeliny a ošetřené proti houbovým chorobám. Dobře se kombinují jak s keři,
tak i s letničkami, rovněž i s cibulnatými a hlíznatými trvalkami. Vyšší trvalky, též zvané
pereny se výborně hodí k řezu do váz nebo některé z nich i k sušení. Z kontejnerků se
vysazují co nejdříve do volné půdy, do skupinek od jednoho druhu nebo jednotlivě podle
charakteru a vzrůstu. Na zimu (raději koncem listopadu) se mohou trvalky(ale ne ty stálezelené!) nakrýt suchou rašelinou, starým kompostem či prostě přikrýt větvemi s jehličím. Trvalky uvádíme pod českými názvy, kurzívou jsou psány latinské botanické názvy.
Všechny nabízené trvalky jsou plně mrazuvzdorné!

ČEMEŘICE

Čemeřice, latinsky helleborus – těmto rostlinám trvá několik let, něž se na novém místě
usadí a začnou bohatě obrůstat temně zelenými, kožovitými, zubatými listy a květy. Do
propustné půdy sázíme rizomy s pupeny tak, aby byly přikryté asi 5 cm půdy. Jsou to plně
W1755 DOUBLE ELLEN PINK mrazuvzdorné trvalky, které si najdou místo na každé zahradě. Zasíláme kontejnerované.

BOTANICKÉ ČEMEŘICE

W1701 argutifolius – u nás odolný druh, který kvete v únoru až květnu bílými květy
o průměru 3-5 cm,a kterých je na silném stvolu až 40 i více. Dosahuje výšky 40-50 cm,
dělá velmi husté trsy kopinatých, zubatých listů. Synonymum corsicus.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W1703 foetidus – čemeřice smrdutá – je stálezelená trsnatá, plně mrazuvzdorná trvalka
s tmavě zelenými listy. Kvete koncem zimy a začátkem jara malými, hráškově zelenými
květy, které jsou při okrajích načervenalé. Na silných až 50 cm dlouhých stopkách jsou
uspořádány v latách.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

PLNOKVĚTÉ ČEMEŘICE VÝCHODNÍ

Helleborus orientalis – jsou trsnaté, plně mrazuvzdorné trvalky s plnými a poloplnými
pohárovitými květy. Kvetou od února do dubna.
W1754 DOUBLE ELLEN PICOTEE – krémové okvětní plátky s nachově růžovým
nádechem, silné a kontrastní vínově purpurová pikotáž a středové tečkování. Výška 35 cm.
W1756 DOUBLE ELLEN PURPLE 1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

W1757 DOUBLE ELLEN SPOTTED WHITE W1760 DOUBLE ELLEN SPOTTED PINK
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W1759 DOUBLE ELLEN RED

W1758 DOUBLE ELLEN WHITE
W1710 orientalis PINK LADY
W1755 DOUBLE ELLEN PINK – slézově purpurové květy s bohatým purpurově orchideovým tečkováním. Výška 35 cm.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1756 DOUBLE ELLEN PURPLE – temně purpurové květy s černou texturou. Výška 35
cm. Kvete přes 2 měsíce.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1759 DOUBLE ELLEN RED – robustní, 35 cm vysoké keříky s karmínově rudými květy.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1760 DOUBLE ELLEN SPOTTED PINK – porcelánově růžové až téměř bílé poloplné
květy s bohatým purpurově červeným tečkováním.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1757 DOUBLE ELLEN SPOTTED WHITE – bílé květy s krémovou nervaturou a hráškově zeleným hrdlem, středy jsou hustě rudě tečkovány. Výška 35 cm. Krásná novinka.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1758 DOUBLE ELLEN WHITE – křídově bílé květy se zeleným hrdlem a trochou šeříkově lilavých teček. Výška 35 cm.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
W1710 orientalis PINK LADY – růžově zbarvené, jednoduché květy, lehce mramorované.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

KOKARDY

Z3653 ARIZONA SUN

Z3654 AFRICAN SUNSET

Kokardy, latinsky gailladria aristata, jsou plně mrazuvzdorné trvalky, které kvetou v létě.
Vyžadují slunce, ale snáší i polostín.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z3653 ARIZONA SUN – 30 cm vysoká, kompaktní trvalka s kontrastněji vybarvenými květy,
kde převažuje červená.
Z3654 AFRICAN SUNSET – 25 cm vysoká, kompaktní trvalka s kontrastněji vybarvenými
květy, kde převažuje jantarově žlutá.
Z3656 KOBOLD – výška 35 cm, krásně vybarvené květy.
Kvete celé léto, slunce i polostín. Plně mrazuvzdorná. Synonymum Goblin. Klasika!
Z3657 MESA RED – velmi tolerantní na sucho, rudě zbarvené květy, nižší vzrůst do 35 cm. Novinka.
Z3658 MESA YELLOW – velmi tolerantní na sucho, sírově žlutě zbarvené květy, nižší vzrůst
do 35 cm. Novinka.
Z3650 KOLEKCE KOKARD – 5/160 Kč.
Z3656 KOBOLD

Z3650 KOLEKCE KOKARD

Z3658 MESA YELLOW
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Z3657 MESA RED
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Z4056 MASTERPIECE

Z4057 PINK ICE

IBERKY
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Z4053 APPEN ETZ

Iberky stálezelené, latinsky iberis semperverens, jsou stálezelené a mrazuvzdorné trvalky, vynikající skalničky. Milují slunce a propustnou půdu. Kvetou od dubna do června. Vysoké jsou okolo 15 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z4053 APPEN ETZ – kompaktní, bohatě bíle kvetoucí.
Z4059 FISCHBECK – velmi kompaktního habitu, od dubna tvoří kvetoucí koberce
složených, velmi čistě bílých květů. Roste hustě a kvete většinou až do konce května na
5-15 cm vysokých stoncích. Pokud se po první vlně kvetení odstříhá, výrazně zhoustne
a znovu lehce nakvétá. Novinka. jednou.
Z4056 MASTERPIECE – kvete od dubna do července světle růžovými květy s nachovými středy. Vynikající skalnička.
Z4057 PINK ICE – velmi nízká a kompaktní, růžová a bohatě kvetoucí.

KOPRETINY

Kopretiny, latinsky chrysanthemum maximum (synonymum lencanthemum maxiZ4059 FISCHBECK mum), jsou půvabné, plně mrazuvzdorné trvalky. Milují slunná místa, vlhčí a výživnou
půdu. Vyšší typy se hodí se k řezu, nižší pro pěstování v nádobách a do skalek.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč, 5/225 Kč.
W4423 CHRISTIANE HAGEMANN – je také známá jako Maminka. Má maximální výšku do 70 centimetrů, je stálezelená a kvete přes celé léto velkými, plnými, čistě
bílými květy. Prospívá v propustné zahradní zemině na slunečném stanovišti. Mrazuvzdornost do – 28°C.
W4418 LAGRANDE – odrůda je velmi raná v první sezóně s květem velké bílé kulaté
sedmikrásky. Následující odnože s mnoha dalšími květy vyrůstající z terminálu vytváří
dlouhotrvající trs květů. Výška 25-30 cm.
W4416 MADONNA – Kvete v létě jednoduchými většími bílými květy s kontrastními žloutkově žlutými květy. Výška 60 cm. Univerzální použití – na záhony, do nádob,
k řezu. Novinka.
W4420 vratič ROBINSONS RED – tanacetum coccineum – jemné, bohatě členité listy,
s rubínově červenými květy, výška 80 cm, červenec až září. K řezu.
W4421 vratič ROBINSONS ROSE – tanacetum coccineum – členité lity, květy jsou
sytě růžové. Výška 80 cm, k řezu, kvete červenec-srpen.
W4423 CHRISTIANE HAGEMANN

W4418 LAGRANDE

W4420 vratič ROBINSONS RED
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W4416 MADONNA

W4421 vratič ROBINSONS ROSE

Z4003 BRONZETEPPICH

DEVATERNÍKY

Z4004 BEN HOPE

Devaterníky, latinsky helianthemum, jsou plně mrazuvzdorné trvalky vhodné do skalek a na
suché svahy. Kvetou od května do června. Po odkvětu zakrátit. Výška 15-20 cm.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z4001 AMABILE PLENUM – sytě červený, plný.
Z4003 BRONZETEPPICH – bronzový, tmavé oko.
Z4004 BEN HOPE – zářivě karmínově růžový, žlutý terč. Novinka.
Z4011 QUEEN CERISE – v květnu až červnu kvete plnými červenými květy.
Z4006 GOLDEN QUEEN – zlatě žluté květy.
Z4007 LAWRENSONS PINK – sytě růžový.
Z4009 SULPHUREUM PLENUM – sírově žlutá, plná.
Z4010 THE BRIDE – bílé květy, žlutý terč.
Z4000 SMĚS DEVATERNÍKŮ – 5/125 Kč.

Z4011 QUEEN CERISE

Z4001 AMABILE PLENUM

Z4010 THE BRIDE
Z4006 GOLDEN QUEEN

Z4000 SMĚS DEVATERNÍKŮ

Z4009 SULPHUREUM PLENUM
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Z4007 LAWRENSONS PINK
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Z0106 HEIDI
Z0108 INE

HVOZDÍKY
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Z0104 DORIS

Hvozdíky neboli karafiáty, latinsky dianthus, jsou to stálezelené a zejména v létě kvetoucí
trvalky pěstované pro bohatství často vonných květů. Vyžadují volné, slunné stanoviště s provzdušněnou, mírně zásaditou půdou. Hodí se do skalek i pro pěstování v nádobách. Po odkvětu
je nutné zastřihovat odkvetlé lodyhy.

HVOZDÍKY PÉŘITÉ

Latinsky dianthus plumarius – jsou stálezelené, vytrvalé hvozdíky s typickými lehce roztřepenými plnými a poloplnými květy. Výškou okolo 20-30 cm se hodí do skalek, ale i do záhonů
a pro pěstování v různých nádobách.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z0104 DORIS – pastelově růžový, střed červeně zbarvený.
Z0106 HEIDI – temně červené plné květy, vyšší.
Z0108 INE – bílý s červeným okem.
Z0109 MAGGIE – růžový, v hrdle tmavší.
Z0111 RACHEL – slézově růžový.
Z0100 SMĚS HVOZDÍKŮ PLUMARIUS – 5/120 Kč, 10/220 Kč.

HVOZDÍKY VOUSATÉ

Z0131 BARBARINI F1 PURPLE PICOTEE Latinsky dianthus x barbatus Barbarini – jsou to velmi kompaktní, 25-40 cm nízké hvozdíky,
vytvářející obrovská květenství. Tyto nové hybridy na rozdíl od ostatních dianthus barbatus
(čínské karafiáty) kvetou po celou sezónu. Jsou vhodné do trvalkových záhonů, obrub a velkých
květináčů. Velmi dobře prosperují na slunném stanovišti. Jsou vytrvalé a plně zimuvzdorné.
Kvetou od května do září.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z0131 BARBARINI F1 PURPLE PICOTEE – světlounce levandulový, tmavě purpurové středy.
Z0132 BARBARINI F1 RED PICOTEE – jemně růžový, rudé středy.
Z0133 DASH F1 MAGICIAN – d. barbatus – je to rychlá, stylová a elegantní volba pro již
v prvním roce kvetoucí číňany a to jak pro záhony, tak i nádoby. Jednotlivá, více bazální větvení
jsou vyšší ve srovnání s Barbarini. Zajímavostí je, že ve vrcholových květenstvích vykvétají
vždy jednotlivé květy v různých barvách – od bílé, světle růžové, karmínově růžové, světle
červené, rudé, purpurové. Dlouhé, silné, rovné stonky drží voňavé květy, které dlouho vytrvající
ve vázách. Výška 40 cm. Novinka jak od kouzelníka.
Z0130 KOLEKCE HVOZDÍKŮ VOUSATÝCH – 3/80 Kč, 5/120 Kč.

Z0109 MAGGIE
Z4805 HOTLIPS
Z4805 HOTLIPS – salvia microphylla – kvete od května do zámrzu bílými a červenými vonnými kvítky, výška 50 cm. Nádherná léčivka k řezu.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
Šalvěje hajní SENSATION COMPACT jsou novou řadou okrasných šalvějí. Neměly by chybět na žádné zahrádce. Mají velmi hustý růst a dlouhou dobu kvetení, od května do září. Rostou
v téměř jakékoli propustné zemi. Nejlépe se jí daří v lehkých, na humus bohatých půdách a na
plném slunci nebo v lehkém stínu. Dorůstá do výšky 30 cm. Rostliny jsou mrazuvzdorné.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč.
Z4801 SENSATION BRIGHT ROSE – růžově a purpurově kombinované klasy. Výška v květu 40 cm.
Z4802 SENSATION DEEP BLUE – purpurově a modré kombinované klasy. Výška v květu 40 cm.
Z4803 SENSATION DEEP VIOLET – purpurově a fialové kombinované klasy. Výška v květu 40 cm.
Z4804 SENSATION DEEP WHITE – pěkně bílé květy, Výška 40 cm. Neobvykly kultivar.
Z4800 KOLEKCE ŠALVĚJÍ SENSATION – 5/150 Kč.

Z4801 SENSATION BRIGHT ROSE

ZÁPLEVELÁKY

Zápleváky, latinsky helenium, jsou mrazuvzdorné trvalky kvetoucí v pozdním létě a na podzim.Pěstují se pro početné kopretinové úbory s typickým vystouplým středem. Vyžadují slunce,
na půdu jsou nenáročné. Výborné k řezu.
W4208 HELENA GOLD – h. autumnale – zlatožlutý. Výška 100-120 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W4206 SAHIN‘S EARLY FLOWERER – patří k velmi raným odrůdám, již od června vykvétá fantastickými květy, kdy se na vrcholech středně vysokých(30-50 cm) pevných stonků
otevírají kulatá poupata do oslnivých kombinací oranžové, zlatavé, měděné i cihlově červené.
Středy jsou hořce čokoládově hnědé zlatě protkané. Přitažlivá novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

Z4802 SENSATION DEEP BLUE

ŠALVĚJE

Z0111 RACHEL

Z0132 BARBARINI F1 RED PICOTEE

Šalvěje, latinsky salvia – plně mrazuvzdorné trvalky, částečně stálezelené. Potřebují slunce
a úrodnou, dobře propustnou půdu. Jsou to léčivé rostliny s vonnými listy.
Z0133 DASH F1 MAGICIAN

Z0100 SMĚS HVOZDÍKŮ PLUMARIUS Z0130 KOLEKCE HVOZDÍKŮ VOUSATÝCH
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W4206 SAHIN‘S EARLY FLOWERER

W4208 HELENA GOLD Z4800 KOLEKCE ŠALVĚJÍ SENSATION
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Z4803 SENSATION DEEP VIOLET

Z4804 SENSATION DEEP WHITE
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W5088 KAKOST ŽILKOVANÝ
W5113 VISION VIOLET

KAKOSTY

W5112 VISION PINK

Kakosty, latinsky geranium, jsou poloopadavé mrazuvzdorné trvalky, které jsou pěstovány pro atraktivní květy příjemného vzhledu, dekorativní listy a pokryvný charakter.
Využívány jsou na okrajích záhonů, ve skalkách. Na stanoviště jsou nenáročné. Většinou
kvetou od června do září. Pokryvné trvalky, vysoce dekorativní nejen svými květy, ale
velmi zdobnými, hluboce členěnými listy.
KAKOST KRVAVÝ – geranium sanguineum.
W5112 VISION PINK – nádherný a robustní pokryvný kakost krvavý. Od května přes
léto vytváří masy velkých luminiscenčně světle růžových květů s červenými žilkami. Tato
dlouhověká, suchu odolná trvalka nejlépe prospívá na plném slunci nebo i v polostínu.
W5065 BALLERINA Je mrazuvzdorná do minus 20°. Dá se použít do skalek, na kamenné zdi nebo dokonce
ke kontejnerové výsadbě.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5113 VISION VIOLET – je kompaktní trvalka, která vytváří trs hluboce členěných
v obrysu kulatých, svěže zelených listů. Výrazně růžově fialové až karmínově fialové květy
vykvétají po mnoho týdnů – od května do července. Kakost krvavý se hodí pro sušší, teplé
zahrady nebo pro skalky a suché zídky. Dává přednost převážně pěstování na vápencovému
podkladu. Spolehlivě dorůstá do výšky 30 cm. Dobře zplaňuje. Po několika letech rostliny
vytvoří hustý koberec, ve kterém je plevel téměř bez šance. Je zcela mrazuvzdorný. Vysazujeme též na okraje záhonů, do podrostu jehličnatých dřevin i do mobilních nádob a koryt.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5088 KAKOST ŽILKOVANÝ – geranium sanguineum striatum – světle růžové
květy s karmínovým žilkováním. Vysoce ceněný, výška pouze 10 cm. Kvete celé léto.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5161 INGEWERSEN’S VARIETY KAKOST SIVÝ – germanium cinereum.
W5065 BALLERINA – rozrůstající se trvalka 20 cm vysoké, květy nachově růžové
s tmavým středem a žilkami.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Kakost oddenkatý – germanium macrorrhizum.
W5161 INGEWERSEN’S VARIETY – oddenkovitě rozrůstající se trvalka s fialově
růžovými květy. Rozrůstá se do větších ploch. Vyžaduje polostín a vlhčí půdu. Používá
se do skupinových výsadeb, skalek a koryt. Voňavé listy a kontrastní červená poupata.
Výška 30-40 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

Z4853 FAN BURGUNDY
Z4855 QUEEN VICTORIA
W5115 OLYMPIC FIRE – Olympijský oheň je stálezelený kakost kvetoucí v období květen-červenec. Je 15-20 cm vysoký a raději roste v mírně zastíněném místě na okrajů záhonů, ale
je vhodný i pro použití jako pozemní kryt pod stromy a keři, rovněž i pro nádoby. Sytě růžové
květy s typickými rudými poupaty. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
HYBRIDNÍ KAKOSTY
W5162 PINKY PINKS – kakost s velmi pěknými, čistě růžovými květy, které se postupně
ukazují od května do září. Výškou 25 cm, v květu 35 cm, se hodí jak do skalek, také i do nádob,
popřípadě závěsných květináčů. Skvělá novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W5099 DUSKY CRUG – g. hybrid – 45 cm vysoké a až 70 cm široké rostliny s pěkně vybarvenými purpurovými listy a světle růžovými kvítky. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W5100 SMĚS KAKOSTŮ – 5/200 Kč.

Z3252 DARK BLUE WHITE BEE

LOBELKY

Lobelky, latinsky lobelia, jsou mrazuvzdorné trvalky, stálezelené a lehce opadavé. Jsou vhodné
do trávníků, na okraje vodních nádrží. Přes zimu nesnáší vlhko. Lobelky se mohou na zimu
vyjmout z půdy a uložit ve sklepě v suché rašelině.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z4853 FAN BURGUNDY – burgundsky vínová, sametový povrch, výška 80 cm. Je vhodná
do trávníků, na okraje vodních nádrží. Přes zimu nesnáší vlhko. Lobelky se mohou na zimu
vyjmout z půdy a uložit ve sklepě v suché rašelině. Jinak je mrazuvzdorná.
Z4855 QUEEN VICTORIA – l. fulgens – nádherná trvalka s purpurově zbarvenými listy
a lodyhami, na kterých v červnu až v srpnu šarlatově červené květy. Výška 90 cm. Na záhony
i do nádob, k řezu.
Z4856 RUSSIAN PRINCESS – l. speciosa – tato lobelka má vínově karmínové květy, tmavě
bronzové až skoro červené listy. Snáší zimu až do –10°C. Výška 50-60 cm. Mimořádně se jí
daří v nádobách, které na zimu uklízíme.

Z4856 RUSSIAN PRINCESS

OSTROŽKY – STRAČKY

Ostrožky – neboli stračky, jsou jedny z nejatraktivnějších trvalek. Jsou vhodné k sušení a řezu.
Pokud je po prvním květu seříznete, často bez újmy opakují květenství. Potřebují otevřené,
slunné stanoviště, výživnou a propustnou půdu s dostatkem vláhy.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z3251 BLUE BLACK BEE – tmavě modrá, černé středy. Výška 60 cm.
Z3252 DARK BLUE WHITE BEE – tmavě modrá, bílé středy. Výška 60 cm.
Z3277 KING ARTHUR – temně fialová, bílé včely. Výška 120 cm.
Z3255 SKY BLUE WHITE BEE – nebesky modrá, bílé středy. Výška 60 cm.
Z3270 SMĚS PACIFICKÝCH OBRŮ – 5/125 Kč, 10/230 Kč.

Z3251 BLUE BLACK BEE

W5115 OLYMPIC FIRE

W5099 DUSKY CRUG

W5162 PINKY PINKS
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W5100 SMĚS KAKOSTŮ

Z3255 SKY BLUE WHITE BEE

Z3270 SMĚS PACIFICKÝCH OBRŮ

181

Z3277 KING ARTHUR

lukonbulbs@mybox.cz

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

Z5019 MESA VERDE

Z5003 FIREGLOW
Z5008 JEWEL AMETHYST

KOSMATCE

Z5004 GOLDEN DWARF

Kosmatce, latinsky delosperma, jsou nejprodávanější skalničky na výstavách, kdo ji uvidí
v květu, neodolá. Patří mezi tučnolisté až sukulentní rostliny a prospívá jim osluněné stanoviště
a sušší hlinitopísčitá zemina. V zimě nesnáší přemokření. Výška i s květy 5-7 cm. Hodí do
skalek, na okraje záhonů, do zídek a korýtek.

SKALKOVÉ KOSMATCE

1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z5003 FIREGLOW – vhodná především na skalky, kde ohromuje zářivě oranžovými květy,
do středů až červené prstence obklopující bílý, levandulově lemovaný střed. Dorůstá výšky 10-15
cm a šířky 30-40 cm. Novinka.
Z5010 JEWEL GARNET Z5004 GOLDEN DWARF – d.nubigeum – koberce svítivě žlutých květů. Výška pouze 1-2 cm.
Vynikající skalnička. Trpasličí novinka.
Z5008 JEWEL AMETHYST – fluorescentně růžová, světlý purpurový střed.
Z5010 JEWEL GARNET – granátově červený, modravě růžové středy.
Z5028 JEWEL MOON STONE – čistě bílé plné květy, žluté středy.
Z5029 JEWEL PERIDOTT – sírově žlutá, ve středech bílé halo. Novinka.
Z5030 JEWEL ROSEGUARTZ – kvete léto přes podzim pěknou, jemnou růžovou barvou.
Na podzim opakuje květemství. Novinka.
Z5016 JEWEL TOPAZ – jantarově oranžová, mušlově růžové středy.
Z5018 LAVISIAE – velké purpurově lesklé květy, výška 8 cm.
Z5019 MESA VERDE – světle broskvově růžové květy. Nádherná odrůda.
Z5023 TABLE MOUNTAIN – d. cooperi – sytě nachově purpurové květy.
Z5000 KOLEKCE SKALKOVÝCH KOSMATCŮ – 5/160 Kč.
Z5028 JEWEL MOON STONE

Z5029 JEWEL PERIDOTT

Z5023 TABLE MOUNTAIN Z5000 KOLEKCE SKALKOVÝCH KOSMATCŮ
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LUPINY

Z5030 JEWEL ROSEGUARTZ

Lupiny, latinsky lupinus polyphylus, též nazývané vlčí bob, jsou mrazuvzdorné trvalky.
Nenáročné, dávají přednost slunci a provzdušněné půdě. Kvetou v červnu až červenci, výška
v listu 30 cm, výška v květu 50 cm. Nabízené odrůdy jsou tedy vhodné na okraje záhonů, do
vyšších pater skalek a do nádob.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Nová generace lupinů LEGENDARY má všechno; jednotnost v barvě, dobu květu a návyky. Silné rostliny se zdravými listy dávají intenzivní barevné, velké květinové klasy. Jsou
perfektní pro větší kontejnery.
W5151 BLUE SHADES – pastelově modré odstíny s bílou.
W5152 RED SHADES – sytě červené odstíny s bílou.
W5153 ROSE SHADES – jemně pastelově růžové odstíny.
W5154 WHITE SHADES – bílé a smetanové odstíny.
W5155 YELLOW SHADES – krásně žluté odstíny s bílou.
W5150 SMĚS LUPINŮ LEGENDARY – 5/150 Kč.

Z5016 JEWEL TOPAZ

Z5018 LAVISIAE

W5155 YELLOW SHADES

W5151 BLUE SHADES

W5152 RED SHADES

W5150 SMĚS LUPINŮ LEGENDARY

W5154 WHITE SHADES

W5153 ROSE SHADES
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Z3407 BALMY PINK

Z4154 PRESTO
Z4158 UPTICK YELLOW AND RED

Z4151 DOUBLE THE SUN

KRÁSNOOČKA

Krásnoočka, latinsky coreopsis, většinou coreopsis verticillata rosea hybrid jsou plně
mrazuvzdorné trvalky. Milují plné slunce, dobře snáší i lehký polostín. Půdě dávají přednost propustné a výživné. Hodí se do pozadí skalek, na malé záhony i pro pěstování
v nádobách. Kvetou celé léto. Výška 30-40 cm.

KRÁSNOOČKA VELKOKVĚTÁ

Krásnoočko velkokvěté – coreopsis grandiflora – výhodou těchto trvalkových krásnooček je fakt, že nejsou invazní, takže se kolem nerozsévají semeny. Jsou nenáročné na
půdní typ a nevyžadují údržbu. Jsou pěkné svými listy, takže jsou obdivovány, i když
Z4153 EARLY SUNRISE nekvetou. Vyžadují propustnou půdu a slunné stanoviště.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z4151 DOUBLE THE SUN – pěkně plné, čiré zlatožluté, 7 cm velké květy se objevují
2-3 týdny dříve než u Early Sunrise. Výška 30-40 cm, pěkně tvarované, snadno rostoucí
rostliny začnou kvést během chladného jarního počasí a nadále kvetou do letních tepel.
Tato trvalka přináší radost po dlouhou sezónu. Vhodná na okraje květinových záhonů
a podél zahradních cest, roněž je vhodná pro pěstování v nádobách. Extra novinka.
Z4156 SUNKISS – tento nový hybrid je fenomenální díky obrovským, téměř 8 cm širokým zlatým květům s burgundskými červenými středy. Tato krásná, na teplotní výkyvy
tolerantní rostlina rychle roste, aby mohla tvořit dobře rozvětvený a květinový tvar keříků, které poskytují květinové kytice celé dlouhé léto. Výška 30 cm. Novinka.
Z4154 PRESTO – trpasličí krásnoočko – má velké, svítivě žluté, poloplné květy. Kvete celé léto.. Kultivar, který byl oceněn zlatou medailí v Holandsku za nejlepší výpěstek.
Je to unikátní kultivar, vynikající velmi nízkým a kompaktním růstem. Výška rostliny je
pouze 15 cm, průměr keříku cca 20 cm. Novinka.
Z4155 SUNFIRE Z4153 EARLY SUNRISE – vysoká 40 cm. V červenci a srpnu rozkvétají velké, sytě žluté
úbory plných květů, které se hodí výborně k řezu. Rostliny bohatě kvetou a jsou nenáročné.
Velmi dobře přezimuje. Nenáročná trvalka oblíbená především pro své dlouhé období květu.
Z4155 SUNFIRE – je středně vzrůstná odrůda oblíbené trvalky. Dorůstá výšky kolem
40 cm a vytváří kompaktní trs. Bohatě kvete velkými, poloplnými žlutými květy s tmavě
červeným okem uprostřed. Vykvétají v průběhu celého léta, od června až do srpna. Odstraňování odkvetlých květů podporuje tvorbu nových poupat a rostlina pak kvete déle a více.
Tento kultivar je možné použít nejen do smíšených trvalkových výsadeb, ale i na skalky či
mezi dřeviny. Atraktivní novinka.

Z3406 BALMY LILAC

Z3408 BALMY PURPLE

NOVÁ HYBRIDNÍ KRÁSNOOČKA

Hybridy mezi různými druhy krásnoočka velkokvětého a přeslenitého. Jejich hlavními atributy
je vyšší mrazuvzdornost, bohatší a delší květenství. Vhodné jsou jak pro květinové záhony, tak
i pro pěstování v nádobách. A vhodné jsou i k řezu do malých váz. Jejich výška je 30-35 cm.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
Z4160 TWINKLEBELLS PURPLE – nádherné pastelově purpurové květy se stejnými atributy předešlého druhu. Novinka.
Z4157 UPTICK GOLD AND BRONZE – vypadají skvěle na zahradě po celé léto díky svým
upraveným tvarům s hustým květenstvím. Zlatě žluté květy mají červeně bronzové středy a přidávají teplou záři na jakékoli zahradě po celé léto. Snadno se pěstují, což je dobrá volba pro
začátečníky. Novinka.
Z4158 UPTICK YELLOW AND RED – velké, sytě žluté květy s tmavě mahagonově červenými středy. Je snadno pěstovatelná, jedna sazenice poskytne dlouho vytrvalé řezané kytice po
celé léto a na záhonech dlouho kvete. Výška 35 cm. Novinka.

MONARDY

Monardy, latinsky monarda, česky zavinutka. Jsou to trvalky pěstované pro aromatické listy
a květy, které přitahují motýly. Kvetou celé léto a hodí se k řezu. Na podzim se seříznou, jsou
mrazuvzdorné. Na slunce a do lehkého stínu, půdě dávají přednost výživné.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč, 5/225 Kč.
Z3406 BALMY LILAC – sytě šeříkově vybarvené květy, nižší vzrůst.
Z3407 BALMY PINK – tmavě růžové květy, nižší vzrůst.
Z3408 BALMY PURPLE – sytě purpurové květy, tmavší olistění, nižší vzrůst.
Z3409 BALMY ROSE – odrůda nižšího vzrůstu s karmínově červenými květy. Novinka.
Z3410 LEADY LADY LILAC – šeříkově levandulové kropenaté květy, výška 25 cm.
Z3411 LEADY LADY PLUM – uhrančivě orchideově purpurové květy, výška 25 cm.
Z3414 CAMBRIDGE SCARLET – sytě červená, výška 60 cm. Může se pěstovat i v nádobách, kde dosahuje menší výšky do 50 cm.
Z3400 KOLEKCE MONARD – 3/140 Kč, 5/225 Kč. Každá jiná.

Z3410 LEADY LADY LILAC

SKALKOVÉ PLAMENKY

Jsou stálezelené a plně mrazuvzdorné polštářovité trvalky. Kvetou v dubnu-květnu.
1 kus 30 Kč, 3 od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z0015 skalková plamenka KIMONO PINK WHITE – phlox subulata – jsou to polštářovitá
trvalka s jemnými úzkými listy a hvězdicovitými listy trvalky. Výška 10-12 cm a její pevné
místo je zejména na skalce. Kvete v dubnu-červenci bílými květy s růžovými středy. Novinka.
Z0407 skalková plamenka MCDANIEL`S CUSHION – phlox subulata – temně růžová,
kompaktní vzrůst, bohatě kvete.

Z4157 UPTICK GOLD AND BRONZE

Z4156 SUNKISS

Z3409 BALMY ROSE

Z3414 CAMBRIDGE SCARLET

Z4160 TWINKLEBELLS PURPLE
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Z3400 KOLEKCE MONARD

Z0015 skalková plamenka KIMONO PINK WHITE

Z3411 LEADY LADY PLUM Z0407 skalková plamenka MCDANIEL`S CUSHION
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Z4235 BANDERA DEEP ROSE

Z4234 BRABANDTS LUST
Z4229 VALENCE DARK VIOLET
Z4208 DWARF SILVER

LEVANDULE

Z4203 ARDÉCHE BLUE

Vyžadují slunce a výživnou, dobře provzdušněnou půdu. Vhodné jsou do nízkých živých plůtků. Máme-li dosáhnout kompaktního vzhledu, musí se rostliny v těchto plotech na jaře zastřihnout. Odkvetlé laty se musí po odkvětu odstranit. Výška podle stanoviště, 40-50 cm.

LEVANDULE ÚZKOLISTÉ

Levandule úzkolisté, latinsky lavandula angustifolia jsou stálezelené, v létě kvetoucí keříky
s olivově šedozelenými listy. Pěstují se pro své aromatické květy a listy, jsou plně mrazuvzdorné.
1 kus 50 Kč, 3 od druhu 140 Kč, 5/225 Kč.
Z4201 ARCTIC SNOW Z4201 ARCTIC SNOW – bohatěkvetoucí čistě bílá. Výška 45 cm. Novinka.
Z4203 ARDÉCHE BLUE – sytě modře fialová dvojtónově kvetoucí levandule s kompaktním
růstem a ranným kvetením. Kvete od června a remontuje po sestřižení až do začátku září. Výška
30 cm i více.
Z4234 BRABANDTS LUST – příjemně jemně vonící druh levandule. Má světle fialový až
modrý květ, bujnější růst – široce kulovitý, přesto se hodí k širokému použití. Na delších stonkách vyrůstají klasy 50-60 mm dlouhé. Rostliny jsou zdravé, odolné a vytváří široce kulovité
až polštářovité keře. Novinka.
Z4207 DWARF BLUE – kompaktní vzrůst, lilavé květy, výška 35 cm.
Z4208 DWARF SILVER – vyznačuje se nízkým kompaktním vzrůstem. Dorůstá jen do výšky
25-30 cm. Kvete velmi dlouho voňavými fialovými květy ve tvaru klasů. Květy se po usušení
využívají k vytvoření dekorací. Listy jsou úzké, stříbrné barvy. Novinka.
Z4209 EDELWEISS – bíle kvetoucí, výška 45 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z4212 ELLAGANCE PURPLE – velké, purpurově levandulové květy. Výška 60 cm.
Z4207 DWARF BLUE 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z4213 ELLEGANCE ICE – velmi aromatická a voňavá forma s typickým levandulovým
tónem. Výška 35-40 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z4218 HIDCOTE COMPACT – angustifolia – tmavě fialový, výška 40 cm. Osvědčená odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z4229 VALENCE DARK VIOLET – nová odrůda, pravidelný tvar květenství, výrazná, sytá
barva květů, kompaktní vzrůst. Kvete od konce června do srpna. Na konci stonků rostou husté
hrozny, vonných, tmavě fialových květů. Listy jsou úzké, stříbřitě zelené. Výška je 30 – 35 cm.
Vhodná pro sušení a pro pěstování v nádobách. Novinka.

Z4231 BANDERA PURPLE VIOLET

LEVANDULE KORUNKATÉ

Levandule korunkaté, též nazývané francouzské levandule či motýlí levandule, latinsky
lavandula stoechas jsou stálezelené, v létě kvetoucí keříky s olivově šedozelenými listy. Pěstujeme jako okrasnou rostlinu, kterou na zimu ukládáme do chladných prostor, kde nemrzne.
K přezimování tedy potřebuje světlé chladné místo a minimální zálivku. K jejím přednostem
patří zajímavý exotický vzhled, silná krásná vůně a velké množství odrůd, které se od sebe liší
barvou květů, tvarem rostliny anebo zkadeřením vrcholových listenů.
1 kus 50 Kč, 3 od druhu 140 Kč, 5/225 Kč.
Z4231 BANDERA PURPLE VIOLET – kompaktní mohyly stříbřitě zelených listů protkané
nesčetnými temně fialové květy s orchideově nachovými listeny. Jeho mnohem kompaktnější
růst, je to skvělá volba pro kontejnery. Výška 25 cm. Excelentní novinka.
Z4235 BANDERA DEEP ROSE – tato kompaktní, huňatá rostlina má velkou sílu násadby
květů, které vydrží řadu tádnů. Barva je sytě růžová – jako u růží. Výška okolo 35 cm. Vhodná
pro pěstování v nádobách na terasách a za okny.
Z4232 BLUE STAR – stálezelená francouzská levandule s nádhernou vůní. Ideální pro nízké, kompaktní živé ploty, bo smíšené okrajů záhonů nebo pro pěstovaní v květináčích a kontejnerech na terase. Je jednou z nejhezčích a poutavých odrůd díky svým šeříkovým listenům,
které sedí na vrcholu fialových květinových klasů. Novinka.
Z4233 PAPILLON – má hezké květy, které jsou tmavě fialové přelité lila. Tato stylová rostlina
bude kvést týdny. Papillon také může být použit v sušené květinové vazbě. Výška 50 cm. Novinka.

Z4232 BLUE STAR

PLNOKVĚTÉ ORLÍČKY

Orlíčky, latinsky aquillea, jsou půvabné, trsnaté, víceleté rostliny pěstované hlavně pro ostruhaté květy rozvíjející se na jaře a začátkem léta. hodí se na záhony a samozřejmě do nádob,
výška 70 cm. kvetou květen-červen, dekorativní „jetelovité“ listy.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z3480 WINKY DOUBLE RED WHITE – pohledná kombinace červené a bílé.
Z3481 WINKY DOUBLE ROSE WHITE – kombinace sytě růžové a bílé.

Z4233 PAPILLON

ZBĚHOVCE

Vzhledem k tomu, že zběhovce, latinsky ajuga, jsou 15-20 cm vysoké a 20-30 cm široké, můžou se pěstovat ve skalkách, v květináčích a na terasách. Kvetou od května do července.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč.
Z5352 RAINBOW – ajuga reptans – zběhovec plazivý – atraktivní pestrolistá trvalka, skalnička, půdopokryvná i léčivá rostlina. Výška 10-15 cm. Kvete modře. Novinka.
Z5353 ROSEA – ajuga reptans – zběhovec plazivý – je vytrvalou, nižší plazivě se rozrůstající
bylinou, která dorůstá výšky 15 cm. Netradiční, sytě růžové kvítky. Novinka.

Z3481 WINKY DOUBLE ROSE WHITE
Z4209 EDELWEISS

Z4212 ELLAGANCE PURPLE

Z4213 ELLEGANCE ICE
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Z4218 HIDCOTE COMPACT

Z5353 ROSEA

Z5352 RAINBOW
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Z5122 CORAL CARPET
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Z5102 COCCINEUM

Rozchodníky, latinsky sedum, je rod dužnatých trvalek, částečně stálezelených, plně mrazuvzdorných.
Vhodné jsou na okraje, na skalky a pro pěstování v nádobách, na porůstání svahů. Milují slunce a jakoukoli propustnou půdu.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Rozchodníky bílé a jejich formy – sedum album – bezproblémově rostoucí druhy s drobnými dužnatými
válcovými lístky, které se na světle a na podzim často vybarvují do purpurova.
Suchomilné kobercové skalničky často nepřesahující výšku 3 cm.
Z5121 ALBUM – s. album – květy bílé, seskupené v květenstvích, listy dužnaté, drobné, nahloučené, během roku mění barvu v souvislosti s ročním obdobím a stanovištěm – od zelené až po tmavě rudou, rychle
zarůstá do koberců 8 cm vysokých. Kvete od června do července.
Z5122 CORAL CARPET – s. album – světle růžový, na podzim a přes zimu bronzový list. Kvete v létě,
Výška 15 cm. Novinka.
Z5123 CHLOROTICUM – s. album – bohatě kvete čistě bílými květy. Výška 10 cm. Vynikající v kombinaci s jinými barevnými rozchodníky. Novinka.
Kamčatské rozchodníky – sedum kamtschaticum – nenáročné trvalky dobře prospívající na spíše sušších
a slunných stanovištích, snášející i přímé slunce. Kvetou v průběhu celého léta, od června do září. Jsou
vhodné do skalek, nádob, na okraje chodníků apod. Na zimu zatahují, ale brzo raší, již v únoru.
Z5141 ÏMMERGRUN Z5141 ÏMMERGRUN – s. kamtschaticum – stále zelená, žlutě kvetoucí forma.
Vynikající pokryvný charakter, skvělá na okraje záhonů. Výška 8-10 cm.
Japonské rozchodníky – s. makinoi – pěkné sukulentní polštářové trvalky a skalničky. Kvetou bohatě
drobnými žlutými květy přes celé léto. Slunce, sucho, propustná půda. Rostliny vhodná pro skalky, suché
zídky, koryta i střešní zahrady.
Z5161 LIME – s. makinoi – sukulentní sorta rostoucí plošně v hustých trsech s tenkými, plazivými, zakořeňujícími lodyhami. Listy jsou dužnaté, zeleno-žluté až žluté. Na podzim vybarvují do sytě žluto oranžových barev. Žluté květy jsou na vysokém stvolu v plošných květenstvích, hvězdicovité. Kvete od června do
srpna. Výška je 8-10 cm. Novinka.
Z5175 MAKINOI – půdopokryvný stálezelený rozchodník dorůstá do výšky 10 cm. Vytváří mimořádně
atraktivní a kompaktní koberečky světle zelených listů. Kvete během července a srpna, když jsou trsy doslova obsypané drobnými žlutými hvězdicovitými květy. Novinka.
Rozchodníky zvrhlé – s. spurium – vytrvalé byliny, obvykle s do zelena nebo červena zbarvenými listy.
Lodyhy jsou plazivé, kořenující a vytváří husté porosty. Listy jsou lupenité, v horní polovině s vroubkovaným okrajem. U nás patří k nerozšířenějším skalničkám. Často se používá i k výsadbám na střechách.
Z5102 COCCINEUM – tento nízký kultivar tvoří koberec purpurově rudých květů. Dorůstá do výšky
pouhých 10 cm. Kvete od června do srpna. Univerzální využití.
Z5190 FULDAGLUT – s. spurium – přes léto kvete tmavě purpurově červenými kvítky. Výška 15 cm. Novinka.
Z5104 PURPERTEPPICH – 15 cm vysoký, kvete purpurovými kvítky.
Z5163 PURPUR WINTER – sedum spurium – krásné dekorativní listy jsou purpurově červené a světlé (i přes
Z5104 PURPERTEPPICH zimu) růžové květy. Vhodný pro závěsné květináče, zelené střechy, svislé kamenné stěny. Výška 10-15 cm.
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Z5190 FULDAGLUT

Z5163 PURPUR WINTER
Z5105 ROSEUM
Z5105 ROSEUM – půdokryvná trvalka, dorůstající do výšky 10 cm a šířky 30-60 cm. Tvoří nízké kopce
plné zaoblených zelených listů. Kvete v průběhu léta jemně růžovými květy. Ideální pro slunná stanoviště,
koryta, nádoby apod. Novinka.
Z5106 SCHORBUSER BLUT – 12 cm vysoký, plazivý, tmavě purpurové listy a květy.
Z5107 TRICOLOR – s. spurium – tříbarevná forma s olivově zelenými listy a bílým a růžovým panašováním. Výška 15 cm. Kvete na konci léta.
Z5108 VARIEGATUM – s. spurium – částečně zelený, plazivý, purpurové listy se světlými okraji. Výška
15 cm. Novinka.
Rozchodníky suchomilné – s. rupestre.
Z5152 ANGELINA – zeleně žluté listy s hnědým probarvením konců, kvete žlutě v létě, výška do 15 cm.
Vynikající na plné slunce. Prospívá na slunném stanovišti, je vhodný do kamenných koryt nebo okraje
záhonů, zídek a skalek, na kterých vytváří nádherné převisy kompaktních trsů, které hýří nádhernými
barvami od jaro do podzimu. Novinka.
Z5178 SILVER – na sucho tolerantní, nízko rostoucí trvalka se stříbřitými, šťavnatými listy jako jehly. Skvělý akcent ve smíšených nádobách. Roste nejlépe v dobře odvodněné, štěrkové půdě, která není
v zimě mokrá. Výška 10-12 cm. Novinka.
Ostatní botanické rozchodníky a variety
Z5155 BERTRAM ANDERSON – sytě červený, tmavý list. Výška 20 cm. Kvete celé léto až do září. Novinka.
Z5156 BRIGHT PINK – s. ewersii – rozchodník mongolský – kulaté listy jsou kompletně pokryty v pozdním létě světle růžovými půlkulaté květy. Jemná rostlina pro okraje záhonů. Tento druh není stálezelený,
ale na zimu se zatahuje a tak nové namodralé šedé polštáře vypadají na jaře velmi svěže. Výška 10 cm.
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Z5169 WEIHENSTEPHANER GOLD
Z5174 ELEGANS
Z5172 DYSYPHYLLUM – je klenot mezi rozchodníky. Tato trvalka tvoří koberec s modře
šedými listy s poprachem. V teplejších oblastech je stálezelený. Kvete v létě. Voda pravidelně během prvního roku růstu vytvoří silný kořenový systém. Je oblíbený v mnoha zahradách. Výška
do 10 cm. Novinka.
Z5174 ELEGANS – s. fosterianum – vytváří přízemní koberce, které dorůstají do výšky 20
cm. Trsy jsou tvořené dužnatými, šedo-zelenými listy. Kultivar kvete drobnými žlutými květy od
června do srpna. Je velmi mrazuvzdorný. Novinka.
Z5157 CHOCOLATE BALL – rozchodník čokoládový – sedum hakonense – tento kultivar
zaujme tvarem i barvou. Výborně zvládá plné slunce, suché a chudé půdy. Rychle se rozrůstá
a pokryje každou prázdnou plochu. Vhodný i jako půdopokryvný. Zelená barva drobných listů
se s příchodem podzimu a nižších teplot mění na červenou, místy bronzovou až hnědou. Kvete
v létě drobnými žlutými květy. Výška 10 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z5179 SEXANGULARE – s. sexangulare – vytváří nízké koberce výšky 5 cm. Snáší extrémní
sucho, je proto velmi vhodný na neudržované suché střešní zahrady, rovněž na osázení suchých
zídek i dalších míst s minimem substrátu. Rostliny jsou stálezelené. Květy jsou sírově žluté. MiZ5179 SEXANGULARE luje slunce. Novinka.
Z5169 WEIHENSTEPHANER GOLD – s. floriferum – kvete žlutě, výška 15 cm. Vynikající
do skalky. Novinka.
Z5177 YELLOW CUSHION – s. reflexum – vytváří od července do srpna žluté květy. Velmi
vděčný je za stanoviště v propustné půdě na slunném místě v zahradě. Rozchodník skalní dobře
snáší zimu i silnější mrazy. Tato volně rostoucí, stálezelená trvalka dosahuje výšky cca 25 cm.
Velmi pěkný typ rozchodníku skalního. Novinka.
Z5100 KOLEKCE ROZCHODNÍKŮ – 5/125 Kč, 10/220 Kč.
Hybridní rozchodníky SUNSPARKLER – Rostou pomalu a tvoří překrásné, kompaktní
bochánky. Vyjímají se mezi kameny stejně jako v trvalkovém záhonu zamulčovaný světlými kamínky. Výborně prospívá i v odvodněných korytech a jiných nádobách. Zjara odstraňte loňské
suché stonky až u země, odkud brzy vyráží nové rašení. Výška v průměru 15-20 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/175 Kč.
Z5180 BLUE ELF – tento kultivar tvoří nízký, hustý koberec z ocelově modrými
listy a se stylově rubínově rudými květy. Výška do 10 cm. Skvělá novinka do skalky,
nábob a jako půdokryvná.
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Z5100 KOLEKCE ROZCHODNÍKŮ

Z5181 DAZZLEBERRY
Z5182 FIRECRACKER
Z5181 DAZZLEBERRY – drobné, oválné listy jsou při krajích jemně zoubkaté, raší modrozelené s výrazným tmavě vínovým přelivem a jakmile začne rostlina v létě tvořit poupata, listy
významně tmavnou až do temně vínové. Koncem srpna se postupně rozevírají malá poupátka
do hvězdicovitých, tmavě zářivě růžových květů na 8 týdnů. Unikátní novinka.
Z5182 FIRECRACKER – tmavě purpurový rozchodník jak květem, tak listem. Působivý
například ve skalkách mezi kameny nebo v kamenných nádobách jako barevná solitéra. Tvoří
hustý porost šedě purpurových růžiček. Půdopokryvná trvalka. Květy hvězdicovité, sytě tmavě
růžové. Kvete od června do září. Výška rostliny je 10-15 cm. Novinka.
Z5183 CHERRY TART – nízký pokryvný rozchodník se sytě růžovými květy a vínově červeným olistěním. Výborný doplněk skalek, suchých zídek či kamenných koryt.
Z5185 LIME ZWINGER – atraktivní rozchodník se zelenými listy s purpurovým lemem,
kvetoucí růžovými květy od srpna do října. Výška 5-10 cm. Novinka.
Z5186 PLUM DAZZLED – vyniká svým krásně švestkově barevným listovím a malinové červenými květy. Má kompaktní, plazivý tvar. Dosahuje výšky 15 cm a šířky 25 cm. Perfektní jako
solitéra i do skalky. Oslnivá sorta!

Z5183 CHERRY TART

Zvonky, latinsky campanula, jsou znamenité trvalky kvetoucí na jaře a v létě. Jsou plně mrazuvzdorné, nenáročné. Daří se jim na slunci i ve stínu, nejlepší vybarvení dosahují však v polostínu. Půdě dávají přednost vlhké a propustné. Sází se 10-15 cm hluboko. Jejich využití je
široké. Do skalek a záhonů, k řezu, kombinace s ostatními trvalkami či letničkami. Velmi módní
jsou potom samostatné partie osázené pouze různými druhy zvonků.
W4725 BERNICE – c. trachelium – zvonek kopřivolistý – jemné, vysoké stonky nesou bohatě modré květy, jejichž okraje jsou navlněné. Kvete v létě, plnými, otevřenými květy, které
působí dojmem několika poskládaných květů do sebe. Vytváří vzpřímený sloupec. Výška 60
cm. Vynikající novinka k řezu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4724 KENT BELLE – zvonek tečkovaný – c.punctata – špičkový kultivar s až 6 cm dlouhými, sytě fialově modrými zvonky na silných stoncích. Pokud se rostliny po odkvětu seříznou,
kvetou za tři týdny znovu. Výška 60 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W4728 SILVER BELLS – zvonek tečkovaný – tyto stříbrné rolničky se rozprostřou se
svými stříbřitě levandulovými podlouhlými zvonky nad a mezi fialově purpurově zbarvenými
listy. Začínají rozkvétat od května a postupně kvetou do konce srpna. Výška do 40 cm. Má
univerzální užití – nižší je ve skalkách a nádobách, vyšší při okrajích záhonů. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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ROZRAZILY

Z3502 EVELINE

Rozrazily, latinsky veronica, jsou stálezelené nebo přes zimu částečně zelené, plně mrazuvzdorné trvalky.
Daří se jim na slunci, jinak jsou nenáročné. Využití je však značné. Do skalek, na lemy do nádob i záhony.
ROZRAZILY DLOUHOLISTÉ – veronika longifolia – vysoké druhy se štíhlými klasy květů. Rostliny tvoří četné postranní výhony, které postupně nakvétají a prodlužují dobu kvetení. Dobu kvetení rovněž prodlužuje odstraňování již odkvetlých klasů.
Nejlépe roste na slunném stanovišti v nevysychavé vlhké až zamokřené půdě.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč.
Z3502 EVELINE – sytě purpurově červené, motýly lákající květy kvetou velmi dlouho, od začátku
léta do podzimu. Výška 60 cm. Odolná trvalka k řezu i na záhony.
Z3503 FIRST GLORY – stanoviště slunečné, zemina propustná, prospívá i v běžné zahradní
Z3513 ROYAL PINK – dlouhé a husté klasy jsou sytě neónově růžové. Výška 60 cm. Skvělá novinka.
Z3499 KOLEKCE ROZRAZILŮ DLOUHOLISTÝCH – 3/150 Kč, 5/225 Kč.
ROZRAZILY KLASNATÉ – veronika spicata – jsou různě vysoké mrazuvzdorné trvalky pro
různé užití – do nádob, na sklaky, na záhony a k řezu. Zcela nenáročné. Mrazuvzdornost do – 40°C.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč.
Z3592 BABY BLUE – je tmavě indigově modře kvetoucí. Jedná se hybrid mezi v.spicata a v.austriZ3592 BABY BLUE aca. Dělá 20-25 cm vysoké stonky s hustšími klasy od června do července, a za ideálních podmínek
po celé léto až do konce srpna. Rostlina dělá nízký kompaktní trs. Novinka.
Z3577 HIGH FIVE – dlouhé, tlusté laty modrých květů vykvétají nad velmi nízkým, ale bohatým
zeleným listovím. Výška 70 cm. Super novinka k řezu a do pozadí záhonů. Kvete později a tak
vyplňuje mezeru mezi prvními a opakujícími květy raných rozrazilů.
Z3556 ROSA ZWERG – vytváří kompaktní keříky, květy lze také použít k řezu. Druh vhodný
pro záhony na slunci, v polostínu. Zemina zahradní, vlhčí, ale propustná. Netradiční růžově červená
barva. Výška 40 cm.
Z3555 RED FOX – výška 30-50 cm, dlouhá květenství jsou zajímavě karmínově růžově červené,
unikátní barva. Populární.
Z3557 ROYAL CANDLES GLORY – má lehce zakrnělý, ale kompaktní vzrůst, dosahuje v květu
výšky 40-45 cm. Kvete bohatě od začátku června do konce července s tmavě fialově modré květy.
Je velmi vitální rostlinou a nevykazuje zhnědnutí spodních listů. Univerzální využití. Novinka.
Z3558 SNOW PEARL – kultivar s netradičními čistě bílými květy, které jsou vhodné také k řezu.
Výška 40-50 cm. Novinka.
Z3552 ULSTER BLUE DWARF – sytě šmolkově modré klásky. Kvete 3 měsíce přes léto. Výška
25 cm. Vhodná do skalky i nádob.
Z3570 YOUNIQUE BABY BLUE – dělá velmi kompaktní keříky s velkým množstvím hořcově
modrých květních klasů. Výška 30 cm. Novinka.
Z3571 YOUNIQUE BABY PINK – nízký vzrůst s pěkně svěže zelenými listy a množství sytě
Z3556 ROSA ZWERG růžových klásků. Výška 30 cm. Novinka.
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Z3552 ULSTER BLUE DWARF
Z3571 YOUNIQUE BABY PINK
Z3572 YOUNIQUE BABY WHITE – tvoří začátkem léta okouzlující, nízké, bohaté klasy čistě
bílých květů. Výška 30 cm. Po odkvětu se rostliny typu Younique Baby radikálně sestřihnou a pohnojí, čímž se docílí druhé kvetení koncem srpna.
Z3550 KOLEKCE ROZRAZILŮ KLASNATÝCH – 3/150 Kč, 5/225 Kč.
ROZRAZILY HYBRIDNÍ – jsou to mezidruhové křížence se základem rozrazilu klasnatého,
různě vysoké trvalky širokého užití – do nádob, na skalky, na záhony a k řezu. Zcela nenáročné.
Mrazuvzdornost do – 40°C. Extra novinky.
1 kus 80 Kč, 3 od druhu 210 Kč.
Z3568 AMETYST PLUME – nová forma květů mezi rozrazily patřící do unikátní série veronica
plumosa, která se vyznačuje velmi hustě rozvětvenými latami květů, které připomínají svým uspořádáním květenství čechrav. Jsou velmi dekorativní v trvalkových výsadbách, ale lze je použít také
k řezu. Výška 40 cm.
Z3573 AMETHYST RAY – keříčkové kompaktní mohyly z čerstvých zelených listů podporují ohromující rovné laty načechraných ametystově fialových květů. Výška 30-40 cm. Univerzální využití.
Z3563 BABY DOLL – tvoří husté shluky zářivě zelených listů s kuželovými špičkami sytě růžových květů vykvétající postupně od poloviny léta. Vynikající na okraje záhonů, do skalky a v kontejnerech. Výška 25 cm. Roztomilá novinka.
Z3569 BLUE PLUME – rostliny se vyznačují kompaktností, vytváří rozvětvené keříky s tmavě zelenými listy, na nichž vynikají bohatá větvená květenství hustých modrých květu. Výška 40 cm. Paráda!

Z3569 BLUE PLUME

Z3573 AMETHYST RAY

Z3570 YOUNIQUE BABY BLUE

Z3572 YOUNIQUE BABY WHITE

Z3558 SNOW PEARL Z3550 KOLEKCE ROZRAZILŮ KLASNATÝCH

Z3563 BABY DOLL

193

Z3568 AMETYST PLUME

lukonbulbs@mybox.cz

w w w. l u k o n - b u l b s . e u

Z3581 PINK MARSMALLOW

Z3578 PINK HARMONY
Z3579 PURPLEICIOUS
Z3579 PURPLEICIOUS – vykvétá velmi pěknými purpurově fialovými květy vysoce atraktivního barevného tónu s vyšším počtem poupat, a tak velmi dlouho vydrží kvést. Výška 40-50
cm. Vhodná odrůda k řezu a i do nádob.
Z3578 PINK HARMONY – zvláštnost mezi obvykle modře kvetoucími rozrazily – rozkvétá
klasy se sladce růžovými květy se stříbřitým nádechem a karmínově zbarvenými bliznami a prašníky. Vytváří kompaktní porost. Druh vhodný pro záhony na slunci i v polostínu. Výška 40-50 cm.
Z3581 PINK MARSMALLOW – tento nádherný longifolia x spicata hybrid má velmi dlouhé
květenství tvořené velkým množstvím větších dvojtónových růžových kvítků. Odrůda je tolerantní k sušším místům. Výška 50 cm. Precizní novinka.
Z3574 RED RAY – vytváří kompaktní keříky se zvláštně vybarvenými latami červeně fialových květů. Výška 40-50 cm. Druh vhodný pro záhony na slunci, v polostínu. Unikátní barva!
Z3580 TWILIGHT – v. spicata hybrid s velmi silnými a kompaktními klasy v temně modrém odstínu a výrazně obohacují pestrost trvalkových záhonů. Velmi bohatě kvetoucí druh. Výška 30 cm.
ROZRAZILY MOODY BLUES – tato nová skupina pochází z amerického šlechtění odrůdy
Tickled Pink, jejíž semena byla ozářena a byla tak dosažena genetická mutace. Výsledkem jsou
nové barevné varianty s nápaditým habitusem. Výška 20-30 cm. Kvetou od poloviny května
do července a pokud se pak sestříhnou, v srpnu vykvetou znovu na dalších 4-6 týdnů. Rostlina
tvoří husté, nízké trsy s tmavě zelenými listy, hodí se jak do skalek, tak i jako půdní pokryv.
Z3580 TWILIGHT Novinky na trhu.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč.
Z3591 MOODY DARK BLUE – nese tmavě, modře fialové, velmi kompaktní květy.
Z3587 MOODY MAUVE – sytě slézově růžové květy.
Z3588 MOODY PINK – pastelově růžové květy.
Z3589 MOODY SKY BLUE – nebesky modré květy.
Z3590 MOODY WHITE – čistě bílé květy.
OSTATNÍ ROZRAZILY.
Z3583 KNALLBLAU – v. austriaca ssp. teucrium – nádherná trvalka s hořcově modrými
květy. Výška 30-60 cm, kvete v květnu až červnu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč.
Z3584 HOŘCOVITÝ – v. gentianoides – bohatě kvete pomněnkově modrými květy v klasech
od května do července. Výška 35-45 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.

Z3589 MOODY SKY BLUE

TŘAPATKOVKY

Z3590 MOODY WHITE

Latinsky echinacea purpurea, rod trvalek velmi podobný rudbékiím. Kvetou od července
do září. Jsou to léčivky.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z3631 BRIGHT ROSE – zázvorově zrzavé vypouklé středy, okvětní lístky jsou sytě neónově
růžové a ne purpurové. Skvělá k řezu. Výška 60 cm.
Z3632 DOUBLEDECKER – okvětní lístky jsou ve dvou poschodích. Výška 80 cm. Zcela
unikátní novinka.
Z3637 GREEN TWISTER – nádherná nová odrůda s jedinečnou směsí barev. Dvoubarevné
okvětní lístky jsou mixem zářivé fialové s jasnými, vápenně zelenými špičkami a tmavým středem. Ideální pro nádoby na okraje záhonů či terasy, a též vynikající jako řezaná květina do váz.
Výška 60 cm. Kvete od června do září. Super novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z3638 CHEYENNE SPIRIT – vysoké rezavé stonky v růžových pastelových barvách a jejich
kombinací. Výška 70 cm. Nové velkokvěté hybridy ve směsi tmavších sytých barev.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z3648 MELLOW YELLOWS – žluté a krémové odstíny. Skvěle doplňují kytice a dlouho
vydrží ve vázách. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

Z3584 HOŘCOVITÝ

Z3631 BRIGHT ROSE

TŘAPATKY

Latinsky rudbeckia, nádherné trvalky, které dlouho vydrží jako řezané ve vázách.
W2628 GOLDQUELLE – r.lacinata – plnokvětá, citrónově žlutá forma. Pozdnější, výška 90 cm.
Z3574 RED RAY 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč, 5/250 Kč.

Z3591 MOODY DARK BLUE

Z3587 MOODY MAUVE
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Z3588 MOODY PINK

W2628 GOLDQUELLE

Z3632 DOUBLEDECKER

Z3583 KNALLBLAU

Z3638 CHEYENNE SPIRIT

Z3648 MELLOW YELLOWS

Z3637 GREEN TWISTER
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Z1520 chrpa AMETYST IN SNOW

Z3640 POWWOW WILD WHITE
W2353 CLEOPATRA Z3630 KOLEKCE JEDNODUCHÝCH TRAPATKOVEK
Z3640 POWWOW WILD WHITE – mléčně bílé květy s velkými mosazně žlutými vypouklými
středy. Výška 50 cm. Kvete velmi raně.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z3630 KOLEKCE JEDNODUCHÝCH TRAPATKOVEK – 5/150 Kč.
TŘAPATKOVKY PLNOKVĚTÉ NOVINKY – novinky s vysoce atraktivními květy vhodné do
záhonů, k žazu u so nádob na terasy či jako přenosné do záhonů trvalek.
1 kus 130 Kč, 3 od druhu 350 Kč.
W2353 CLEOPATRA – světle žluté květy, přecházející do zlatě žluté na pevných a nevysokých
stoncích o výšce kolem 45 cm. Po usazení od třetího roku po výsadbě dokáží kvést neustále od
června až do září, což platí pro všechny tyto trvalky.
W2357 HOT PAPAYA – sytě pálivě paprikově červené květy s lehkým oranžovým hávem se
objevují od června do září na velmi silných, okolo 60 cm dlouhých stoncích. Okraje květů jsou
kopretinové, plné středy jsou tvořeny třapatými petály, střed je tvořen z trubiček. Květy voní.
W2359 MILKSHAKE – pastelově smetanově bílé květy se žlutě zelenými středy, které se brzy po
rozevření svěšují směrem dolů, aby udělaly místo dalším tenkých okvětním plátkům. Výška 60-80
Z3096 astra nestařcová SMOWFLURRY
cm. Jak mléčný koktejl.

OSTATNÍ TRVALKY

Kontejnerované, plně mrazuvzdorné trvalky.
Z3096 astra nestařcová SMOWFLURRY – aster ageratoides – kobercová, půdopokryvná atraktivní
odrůda pro skalky, obruby, do nádob s květem podobným sněhové vločce. Je málo na podzim kvetoucích rostlin zpestří zahradu. Vysazujeme na slunečné stanoviště s hlinito-písčitou půdou. Toleruje i sušší
zeminu. Mrazuvzdornost do – 40°C Velmi pěkná astra na obruby, smíšené záhony nebo do skalek, mezi
kameny. Výška 10-15 cm při šířce 60 cm. Když má prostor ve výšce, padá jako vodopád! Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z1445 blatouch bahenní BRIGHT YELLOW – caltha palustris – vyžaduje velmi vlhkou půdu, dokonce roste i v mělké vodě. Ideální pro pěstování je slunné nebo polostinné stanoviště. Ponoření do 10
cm. Nádherná záplava žlutých květů. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
W4302 dlužicha LEUCHTKAFER – heuchera sanguinea – šarlatové květy, muškátově zelené listy. Je
plně mrazuvzdorna v létě kvetoucí trvalka se zvláštně vybarvenými listy. Miluje polostín. Výška v květu
50 cm. Výbornou doprovodnou trvalkou jsou bohyšky, kterých najdete na našem webu obrovský výběr.
1
Z1445 blatouch bahenní BRIGHT YELLOW kus 60 Kč, 3/160 Kč.

W2357 HOT PAPAYA

W2359 MILKSHAKE
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W4302 dlužicha LEUCHTKAFER
Z4903 vrbina PERSIAN CHOCOLATE
Z1520 chrpa AMETYST IN SNOW – centaurea montana – nádherná chrpa s kontrastními ametystově
fialovými květy, okvětí je bílé. Vykvétá koncem května a vydrží celý červen, po sestřihnutí často opakuje
květenství na podzim. Mrazuvzdorná a vysoce dekorativní. Výška v květu 45 cm. Vynikající sorta!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
Z5302 mnohokvět ROYAL CASTLE – kniphophia uvaria – je to stálezelená trvalka z Jižní Afriky,
které je u nás mrazuvzdorná, stačí velmi lehká pokrývka či chvojí. Vyžaduje plné slunce, plně propustnou půdu, v létě stále vlhkou. Sází se 10-15 cm hluboko a od června do září kvete žluto-oranžově-červeně tónovanými květy. Výška 80 cm. U našich sousedů je známa též pod názvem Kleopatřina jehla.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z1233 pryšec ASCOTT RAINBOW – euphorbia amygdaloides – listy jsou olivově zelené,
světle žlutě panašované, ve vrcholech načervenalé. Kvete na jaře. Výška 40 cm. Nejlépe se jí
daří na plném slunci, ve vlhké a propustné půdě. Je mrazuvzdorná, kryje se na zimu chvojím
nebo se i s nádobami ukládá.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z1251 rohovec olověncovitý – ceratostigma plumbaginoides – křovitá trvalka s jednoduchými, jasně modrými květy v malých koncových květenstvích na načervenalých větvených stoncích. Vejčité listy na podzim sytě červenají. Výška až 45 cm, šířka 20 cm. Plně mrazuvzdorná
trvalka zvaná též olověnec.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z1508 trubač kořenující – campsis radicans – doroste do plné krásy na jižních stěnách na mřížích
nebo špalírech a na pergolách. Má až 8 cm dlouhé trubkovité květy žluté s oranžovým přelivem. Je
plně mrazuvzdorný a kvete druhým rokem po přesazení. Slunné stanoviště!
1 kus 60 Kč.
Z1576 skalník – cotoneaster divaricatus – atraktivní vzpřímeně až rozkladitě rostoucí opadavý
skalník, původem z Číny, který dorůstá až do výšky 2-3m bude ozdobou každé zahrady a to zejména na podzim, kdy se celá rostlina halí do zářivé červeně, aby rozzářila pochmurné podzimní
nálady v zahradě. Velmi odolná dřevina, která spolehlivě roste téměř na každém stanovišti. Výška
okolo 1 metru. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z4903 vrbina PERSIAN CHOCOLATE – lysimachia congestiflora – má krásné, tmavě čokoládově fialové zaoblené listy, které jsou podpořeny spoustou malých, jasně žlutých květů od začátku
léta do podzimu. Nízce rostoucí, 5 cm vysoká skalnička se rychle šíří a vytváří hustý zemní kryt s jednotlivými rostlinami dosahujícími šíře až 90 cm. Je také vhodná pro použití v nádobách. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.

Z1233 pryšec ASCOTT RAINBOW

Z1508 trubač kořenující

Z5302 mnohokvět ROYAL CASTLE

Z1576 skalník
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Z9001 máta ananasová PINEAPPLE MINT
Z9107 pelyněk COCA COLA

Z9118 ošlejch – zimní cibule

BYLINKY

Z1697 angínovník čínský

Více o bylinkách na našem webu www.lukon-bulbs.eu
Z1697 angínovník čínský – belamcanda chinensis – AKA Iris domestica. Je vytrvalá bylina pěstovaná pro hezké květy a léčivé účinky listů i oddenku. Je již po staletí používaná ve východoasijské medicíně preventivně nebo kurativně. Můžete ji pěstovat venku na zahrádce, ale v květináči
doma. Dorůstá do výšky 60 až 100 centimetrů a během celého léta ji zdobí žluté nebo oranžové
květy se skvrnami připomínajícími kresbu leopardí kůže.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z9118 ošlejch – zimní cibule – allium fistulosum – velmi chutný druh cibule, jejíž používanou
částí je nať, která raší velmi brzo na jaře a je tak vítaným zpestřením jídelníčku. Křehké listy
obsahují více vitamínů a je jemnější, než běžná cibule. Je oblíbenou přísadou v kuchyni, ale také
uznávanou léčivou rostlinou. Vysazujeme ji na slunné stanoviště, do propustné zeminy.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z9107 pelyněk COCA COLA – artemisia abrotanum var. maritima – pelyněk s vůní Coca
Coly dokáže upoutat nejen svojí vůní, ale také jemně dělenými, zeleně stříbrnými listy. Vytváří
dekorativní keříky výšky okolo 80 cm. Mrazuvzdornost do – 35°C.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z1460 saturejka horská Z1460 saturejka horská – satureja montana – pěstuje se na slunečném stanovišti v propustné,
hlinito-písčité zemině. Vždy však platí, že zemina má být spíše na živiny chudá a sušší. Uplatní se
v trvalkových a bylinkových záhonech a ve skalkách, vhodná i nádob. Stálezelené keříky vysoké
asi 30 cm vysoké, v létě vykvétá světle bílo-růžovými květy.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z9110 smil – kari TALL CURRY – helichrysum angustifolia – zvaný též maggi či kari bylinka.
Pro jeho kari chuť se sním dá neomezeně pracovat při přípravě orientálních pokrmů. Keříku prospívá na slunečném stanovišti v sušší, propustné hlinito-písčité půdě. Mrazuvzdornost do – 17°.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z9120 šalvěj lékařská BERGGARTEN – nádherně dekorativní velké oválné listy. Velký
obsah léčivých šalvějových látek. Berggarten je jednou z nejoblíbenějších selekcí šalvěje pro
kulinářské účely. Keř je kompaktní, široce kulovitý, 40 cm vysoký. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z9121 šalvěj lékařská PURPLE BEAUTY – fialová šalvěj! Nádherná trvalka s aromatickými, fialovými listy mladých výhonků. Slézově lilavé květy se ukazují celé léto. Maximální
výška 60 cm, šíře 50 cm. Plné slunce či částečný stín. Vysoce dekorativní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z1456 yzop lékařský – hyssopsus officinalis – používá jako léčivá rostlina a koření, působí dezinfekčně až antibioticky. V gastronomii je používán k dochucování pečeného masa, polévek,
Z9110 smil – kari TALL CURRY omáček, salátů, nakládané zeleniny, paštik a nádivek do drůbeže. Výška okolo 30 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

Z9120 šalvěj lékařská BERGGARTEN

Z9121 šalvěj lékařská PURPLE BEAUTY
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Z1456 yzop lékařský

Z1670 máta citrónová LEMON FRESH

MÁTY

Z9004 máta kudrnatá KRUIZEMUNT

Stálezelené a mrazuvzdorné trvalky pěstované pro aromatické listy. Rostou všude – na slunci i ve
stínu. Jsou velice vhodné do čajových směsí a také na nápoje typu mojito. Více na našem webu.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z9001 máta ananasová PINEAPPLE MINT – mentha suaveolens – vůně je jemná ovocně mentolová,
připomíná ananas. Je vhodná pro použití do salátů, dezertů, nejen jako dekorace, ale i pro svoji zajímanou
ovocnou vůni s jemnou příměsí mentolu. Výborná je též na čaj čerstvá i sušená. Výška je 25-30 cm.
Z1670 máta citrónová LEMON FRESH – m. piperita citrata – celoročně rychle rostoucí keřík s výrazným citrónovým aroma. Velmi vhodná do salátů a k výrobě limonád. Se svojí pronikavou citrónovou
vůní je vhodná do čajů, mojito koktejlů nebo na mátové sirupy. Samozřejmě lze využít i do koupele.
Z9004 máta kudrnatá KRUIZEMUNT – m. spicata – je výrazně aromatická. Zajímavá je především díky svému vzhledu lístků, které jsou krabatě kudrnaté. Obzvlášť po ránu se na nich drží
kapky rosy. Skvěle se vyjímá v nádobách.
Z1462 máta peprná – m. piperita – 30-60 cm vysoká, velmi vytrvalá, vysoce aromatická. Máta
peprná je známá především pro své pozitivní účinky na trávení. Máta peprná rovněž podporuje
funkci jater, slinivky břišní nebo žlučníku. Používá se také na snížení krevního tlaku a na posílení
činnosti srdce. Je prostě zázračná.
Z9005 máta pomerančová ORANGE FRESH – m. piperita citrata – pomerančová máta je speciálně vyšlechtěná pro čaje a sladká jídla. Je vhodná do dezertů pro své příjemné pomerančové aroma.
Když přičichnete, ucítíte čerstvě rozkrojený pomeranč. Samozřejmě lze využít i do koupele nebo na
letní párty, kdy všem připravíte mojito s pomerančovým aroma.

Z1462 máta peprná

KAPRADINY

Kapradiny mají před jinými rostlinami tu přednost, že vyžadují většinou stinná a vlhká místa, kde
mnohé jiné rostliny trpí nedostatkem světla. Naše druhy kapradí jsou předpěstované v květináčích.
Tyto rostliny by po přesazení do zahrady neměly mít žádné problémy. Pokud kapradí vysazujeme
v létě či na jaře, dbáme na to, aby rostliny netrpěly suchem.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
KA016 BIFIDO MULTIFIDUM – polypodium vulgare – osladič obecný – stálezelené listy jsou rozděleny dvakrát nebo třikrát na vrcholech. Vhodné pro obruby, okraje a do přílesních zahrad v plném nebo
částečném stínu. Neobvyklá kapradina s rozdělenými a chocholatými listy. Velmi snadno se pěstuje,
toleruje i plné slunce a i suché podmínky, jakmile se usadí. Preferuje otevřenější pozici. Výška 30 cm.
KA012 CLIVICOLA – cyrtomium fortunei var. clivicola – srpovice japonská – listy jsou zpeřené,
složené z 3-5 cm dlouhých lístků ve tvaru srpků. Vhodná je do polostínu nebo stínu. Přestože snáší
i občasné přímé slunce. Listy si rostlina zachovává bez poškození do – 15°C. Na jaře se odřežou
všechny loňské listy, čímž se podpoří růst nových. Výška 30 cm.
KA007 CRISPA – dryopteris affinis – tato kapraď rezavá prospívá ve vlhčí, výživné zemině nikoliv přemokřené. Je dekorativní zejména na jaře. Má bohaté, vzpřímené listy s hustým vějířem, kde jednotlivé lístky
jsou mírně zvlněné a celý list tak budí nařasený dojem. Barva je jasně trávově zelená. Elegantní, otužilá, vy- Z9005 máta pomerančová ORANGE FRESH
trvalá a dlouhověká kapradina, vhodná do polostínu až stínu. Mrazuvzdornost do – 34°C. Výška 20-30 cm.

KA007 CRISPA

KA012 CLIVICOLA
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KA013 CRISPA CONGESTA
KA017 CONGESTUM
KA005 FRIZELLIAE KA017 CONGESTUM – polystichum setiferum – kapradina štětinonosná – nízká kapradina na
přední stranu záhonu a do pozadí skalek, popřípadě do nádob. Habitus je silně vyplněn spirálovitě
vzpřímenými, měkce světle zelenými listy, z nichž každý je silně vrstvený s překrývajícími se segmenty listů. Produkuje hustý a opeřený chvost listů. Snadno se pěstuje a je poměrně tolerantní k sušším
půdám. Výška 30 cm.
KA013 CRISPA CONGESTA – dryopteris affinis – kapraď rezavá – zakrslá trsnatá kapradina výšky 15 cm na slunce a do stínu, miluje vlhké kyselé půdy, a zaujme malými zvlněnými lístky s malým
hřebenem. Je to skvělý doplněk jak do skalek, tak do miniaturních zahrad. Novinka s úžasnými listy.
KA005 FRIZELLIAE – athyrium filix-femina – papratka samičí – velmi působivá a nenáročná
odrůda papratky s dlouhým a úzkým listem. Listy jsou složené z řady drobných jemně vroubkovaných listů. Dorůstá výšky 30-40 cm. Plně mrazuvzdorná kapradina. Ideální podrost pro stinná zákoutí.
KA008 IMBRICATUM – adiantum pedatum – netík znožený – velmi dekorativní druh kapradiny
se svěže zelenými, mírně převisající listy. Svěže zelené, lístky ve vějířích působí nádherným dojmem.
Časem vytváří krásné, husté porosty, které snad musí zaujmout každého. Může se vysadit na stinné
místo ve skalce, mezi kameny, do záhonu i nádoby. Mrazuvzdornost do – 28°C.
KA010 LADY IN RED – anthyrium felix-femina – papratka samičí – kultivar vynikající kontrastním zbarvením tmavě červených stonků a zelených listů. Přírodní druh této kapradiny není takto
zbarven, listy i stonky má zelené. Prospívá ve stínu, zemina humózní, vlhčí, půdní reakce neutrální
nebo slabě kyselá. Vytrvalá kapradina, mrazuvzdorná do – 34°C. Dekorativní kultivar, vhodný jako
KA008 IMBRICATUM podrostová trvalka, neruší ani v zahradách přírodního stylu. Vyzrálé listy lze použít jako zeleň do
kytic. Výška 50-70 cm. Novinka.
KA011 PENNA MARINA – blechnum penna-marina – žebrovice péřitá – nádherný druh menší,
půdopokryvné kapradiny rostoucí ve vlhčí půdě ve světlých. Vytváří oddenky, kterými se rozrůstá do
šířky a časem vytvoří souvislý koberec. Má dva typy listů. Sterilní listy jsou nižší, mají 10 – 15 cm, listy
nesoucí výtrusy dorůstají 20-25 cm. Zajímavostí je i jarní bronzové zbarvení listů. Mrazuvzdornost
do – 23°C. Lze ji vysadit do záhonu, vzhledem k nízkému vzrůstu může doplnit stinná místa ve skalce, dekorativně působí i v nádobách.
KA001 PLUMOSUM – gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraďovitý – krásné menší kapradí s mírně horizontálně rozprostřenými, příjemně modře zelenými listy tvořící velmi pěkný habitus
rostlin. Výška 20-30 cm.
KA015 PURURASCENS – osmunda regalis – podezřeň královská – statná, velmi dekorativní kapradina, vhodná do vlhčí až bažinaté a kyselejší zeminy. Prospívá v polostínu až stínu, má-li dostatečně
vlhkou půdu, snáší i plné slunce. Jakmile rostlina dobře zakoření a zesílí, toleruje i sušší zeminu. Mráz
snáší velmi dobře, je mrazuvzdorná do – 45°C. Výška 1 metr.
KA018 TSUS SIMENSE – polystichum tsus-simense – tato forma kapradiny štětinonosné je opravdu
krásná, kompaktní a stálezelená. Má svěží, kopinaté, tmavě zelené listy dorůstající do výšky 30 cm. Malé
listy jsou ke stonku připojeny v pravém úhlu. Kapradina má ráda stín nebo polostín s vlhkou nepřemokřenou půdou, musí být bohatá na humus. Vhodná do polostínu nebo stínu do zahrad, do tmavých koutů
KA010 LADY IN RED nebo jako podrost pod stromky, jehličňany a keříky. Též vhodná do vašeho obýváku, ložnice či koupelny.

KA001 PLUMOSUM

KA011 PENNA MARINA
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TR140 KARL FOERSTER

OKRASNÉ TRÁVY

Okrasné trávy – ozdobné traviny jsou vhodné pro všechny typy zahrad. Vedle elegantních linií
listů a krásy trsů zdobí především trávy různé druhy zajímavých květenství. Pro jiné traviny je
zase příznačné podzimní zbarvení. V dnešní době zahradní architektura používá přibližně 250
vnitrodruhových taxonů a kultivarů. Nabízené druhy jsou plně mrazuvzdorné. Trávy snášejí široké
rozmezí světelných podmínek a daří se jim v jakékoliv dobře propustné půdě. Seřezáváme je až na jaře.

BEZKOLENCE

TR189 HEIDEBRANT

Bezkolence, latinsky molinia altissima – jsou vytrvalé vysoké trávy. Jsou domovem v Evropě.
Tvoří trsy zelených listů, v létě rozkvétají množstvím řídkých a větvených klasů na dlouhých,
pevných stéblech. Celá rostliny jsou pěkné svým celkovým vzrůstem a jejich krása se
mnohokrát znásobí krásným zlatohnědým zbarvením na podzim. Používá se jako solitéra a ve
volných trvalkových, popřípadě travinových partiích. Tento typ travin raší v dubnu až květnu.
TR191 DAUERSTRAHL – molinia altissima – bezkolenec modrý je výbornou volbou
nenáročné okrasné trávy, která bude zkrášlovat vaši zahradu na podzim i v zimě. Kultivar
vytváří kompaktní, husté trsy úzkých, mírně převislých, sytě zelených listů, nad kterými se na
vysokých, pevných, vzpřímených a vějířovitě uložených stéblech tyčí zlatavě-hnědá květenství.
Kultivar dorůstá do výšky 100 cm a kvete od srpna do října. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR204 EDITH DEDSZUS – molinia caerulea – bezkolenec modrý, byla vyselektována pro
sytě tmavě purpurová až téměř černá, hustá květenství, které na podzim barví do zlatova. Stonky
jsou také zpočátku zbarveny červeně purpurově a později stejně jako listy barví do slámově
zlaté. Výška se velmi liší podle stanoviště, kde je pěstována, od pouhých 60 cm až po 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR189 HEIDEBRANT – molinia caerulea – z kompaktních travních trsů se objevují
v pozdním létě a na podzim vzpřímené vrbové stonky nesoucí fialová květenství, která se jemně
houpou ve větru. Má také nádherné podzimní vybarvení. Výška okolo 75 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR140 KARL FOERSTER – molinia altissima – dorůstá výšky 80 cm. Kvete hnědými,
později okrově zbarvenými květy na stéblech až 140 cm vysokých. Vyhovuje mu vlhko.
Dokáže růst i přímo ve vodě v hloubce 5-10 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR162 MOORHEXE – molinia caerulea – bezkolenec modrý, nižší, úzce trsnatá tráva s tenkými,
tmavě zelenými vzpřímenými listy. Vykvétá v latách vysoko nad trsy na konci poměrně pevných a hustě
rostoucích stonků. Květní laty jsou tmavé, červenohnědé až černé a ukazují se v srpnu. Na podzim se
rostliny zabarvují do žlutých a později do červeně hnědých odstínů. Je plně mrazuvzdorná, vhodná do
trvalkových záhonů, jako solitéra nebo do malých skupin. Výška 30-40 cm, v květu do 70 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR181 TRANSPARENT – molinia altissima – 50-70 cm vysoké trsy listů a až 180 cm vysoké
vějířovité květy vhodné i k sušení. Na podzim jsou květy zlatožluté.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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TR202 DRONNING INGRID
TR141 BLÜTENWUNDER

OZDOBNICE

TR193 ADAGIO

Ozdobnice čínská, miscanthus sinensis – jsou monumentální okrasné rákosovité trávy
vyžadující slunnější stanoviště a na živiny bohatou půdu. Od léta rozkvétají dekorativními
klasy, které vydrží i přes zimu. Používají se jako solitéry, živé ploty i krycí rostliny.
TR193 ADAGIO – rozložitý habitus s poměrně nízkým, 50 cm vysokým sytě zeleným
hustým listovím, s chocholy na pevných stvolech výšky 120 cm vykvétajících ve světle
pískově béžových květenstvích s jemně nachovým nádechem. Zaschlá květenství je
nejhezčí na rostlině nechat jako parádu přes celou zimu. Velice elegantní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR141 BLÜTENWUNDER – zelené listy, nádherně vybarvené červené klasy,
stanoviště vlhká, ale s dobrou drenáží – půdy písčité, štěrkovité. Výška okolo 180 cm.
Vynikající fondánový tvar listů. Novinka. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
TR202 DRONNING INGRID – 100-120 cm vysoká travina s výškou květů do 140
TR157 ETINCELLE cm,na jaře listy zelené, na podzim výrazné načervenalé, při nakvétání červenohnědé
květy, na podzim stříbrně šedé ve velikém kontrastu. Velice dekorativní. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR157 ETINCELLE – tento zajímavý kultivar vyšlechtěný v Evropě je další ze
skupiny zebra travin se žlutě podélnými pruhy na tenkých listech, které vytvářejí
nádherné trsy zaobleného tvaru. Kvete chocholy stříbřitých květů nad listy na konci léta.
Vyžaduje slunné místo. Výška 120-150 cm. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
TR145 FLAMINGO – je o něco nižší, zato vyniká hezčím tvarem trsu. Roste pomaleji,
její lesklé listy jsou tmavě zelené, mají uprostřed výrazný bílý proužek a na podzim
nabírají nejprve vínové tóny a později ohnivě oranžové. Květy se objevují až na konci léta,
většinou v září, jsou tmavě vínové a otevírají se do světlejšího odstínu. Kompaktní vzrůst.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
TR046 GRAZIELLA – 110 cm vysoká, květy jsou v péřových latách, stříbřitě bílé,
později se listy i květy vybarvují.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR162 MOORHEXE
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TR125 GRACILLIMUS

TR151 HERCULES
TR126 GROSSE FONTAINE
TR125 GRACILLIMUS – jedna z nejkrásnějších ozdobnic, s krásně obloukovitě
rozloženými úzkými listy. Výška 140-170 cm. Kvete načervenalými, později purpurově
zbarvenými květy. Teplejší a slunné stanoviště. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR126 GROSSE FONTAINE – velmi vzrůstný, nálevkový, trsovi tě až fontánovitě
rostoucí. Dlouhé listy, mohutné laty květů stříbrně šedé barvy. Výška 120 – 180 cm. Kvete
v září. Seřezáváme až na jaře. Nádherné platinově nadechnuté květy. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR151 HERCULES – pochází z odrůdy Purpurascens, trsovitě rostoucí, listy jsou 12
mm široké, v létě šedozelené, na podzim se charakteristicky barví do červenooranžové.
Výška 100-140 cm. Květenství je zpočátku narůžovělé, později stříbřité. Vynikající
sorta. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
TR167 HERMAN MUSEL – 100 cm vysoká tráva s úzkými přepadavými listy, nakvétá
od srpna narůžovělými péřovitými květy na 150 cm vysokých stvolech. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR215 CHINA – vysoká tráva se širokými listy a s bílými středovými žebry. Od pozdního
léta vyráží klasy červeně hnědých květenství, které blednou směrem ke stříbrnému tónu.
Získal Cenu Královské zahradnické společnosti (RHS AGM). Výška 160 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR217 JUBILARIS – miscanthus floridulus – olbřímí ozdobnice, kompaktní vysoký
až mohutný sloupovitý trsnatý porost širokých zelených, výrazně žlutě až krémově
panašovaných listů, od poloviny léta listy převisají, což vytváří pěkný ozdobný efekt.
Raší později (konec dubna až květen) červenožlutě, v průběhu léta a podzimu žluté
panašování přechází do zelena. Na podzim se barví do žluta. Vhodná do suchých vazeb
a kytic. Výška 160, po usazení i přes 2 metry. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR213 KASKADE – má nádherné převislé fontánovité květenství, které je nejdříve
růžové a později přechází do stříbrné barvy. Výška 160 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR211 KOREA – je méně známý bíle kvetoucí druh, který se skvěle vyjímá jako
solitera a mezi mezi nízkými druhy kostřav. Výška 1 metr. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR146 LITTLE ZEBRA – zebřička – silně mrazuvzdorná travina, která kvete na
konci léta. Preferuje slunné stanoviště, propustnou půdu. Výška 50 cm, v květu 80 cm.
Vysoce dekorativní zebrovaný list. Super novinka. Vhodná pro pěstování v nádobách
a v pozadí skalek. Unikátní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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TR130 NIPPON

TR129 MORNING LIGHT
TR128 MALEPARTUS
TR128 MALEPARTUS – miscanthus sinensis – krásné podzimní vybarvení, kvete
kovově červeně stříbřitými květy, přes zimu stříbřitými. Výška 150 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR129 MORNING LIGHT – miscanthus sinensis – vysoce dekorativní listy a řůžově
hnědými květenstvími. Výška pouze 80-100 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR130 NIPPON – středně vzrůstný, úzkolistý kultivar s tmavě bronzově hnědými
klasy, později růžově nadechlými. Rostliny raší později – koncem dubna, pak ale rychle
narůstají. Před rašením je nutné rostliny u země sestřihnout. Výškou okolo 130 cm se
perfektně hodí pro solitérní účely. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR096 PURPURASCENS – purpurově červené klasy, výška 140 cm. Velmi pěkně
vybarvená, zcela nenáročná.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR177 PÜNKTCHEN – kompaktní, téměř kulatý vzdušný trs kratších užších slabě
převisajících zebrovaných listů, zbarvených na podzim až do žlutohněda. Červenohnědé
TR096 PURPURASCENS květy se objevují koncem srpna až v září vysoko nad trsem. Květy se na podzim mění
do bílošeda, přes zimu nejsou tak výrazné. Krásná solitera nebo do kombinací s menšími
nebo většími kvetoucími travami, keři a trvalkami. Ve stinnějších místech má tendenci
se vytahovat za světlem a postrádá zebrování. Při nedostatku světla kvete špatně nebo
vůbec a listy se tolik nevybarví. Výška 1 metr.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR023 RED CHIEF – načervenalé klásky, výška 140 cm. Velmi dekorativní druh
ozdobnice čínské.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR214 ROTER PFEIL – dorůstá do výšky 150 – 180 cm. Růst je trsnatý, vzpřímený,
pozvolna se rozrůstající krátkými výběžky. Listy jsou užší, tmavě zelené, na podzim se
vybarvují do červena. Kvete bohatě v srpnu až září. Laty jsou nejdříve červeně hnědé, později
se stříbřitým nádechem. Listy se nádherně vybarvují do červena. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR067 ROTFEDER – stonky jsou načervenalé a nesou masově červené květy. Výška 130 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR177 PÜNKTCHEN
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TR203 SAMURAI
TR121 SILBERFEDER
TR203 SAMURAI – má krásné podzimní zbarvení, ale i v létě je velmi atraktivní. Její
obloukovitě klenuté listy jsou široké, s výrazným bílým proužkem, na podzim vybarvené
v širším spektru rudých barev. Dorůstá do výšky 180 cm a květenství má vínově červené.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR121 SILBERFEDER – výška 160 cm. Vyžaduje propustnou a živnou půdu. Kvete na podzim
krásně se vybarvujícími stříbřitě nadýchanými latami, které vydrží až přes zimu. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR131 SIRENE – nádherně vzpřímené listy s bohatým růžově červeným květenstvím.
Velké hedvábné, zvlněné květy promění měděné chmýří na začátku podzimu ve stříbřité.
Roste v jakékoliv půdě, na slunci nebo polostínu. Výška 1,5 m a více.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR159 SOMMERFEDER – miscanthus sacchariflorum – v květu až 130 cm vysoký,
nápadně bíle kvetoucí kultivar s pýřitými květy, které se ukazují už koncem srpna. Zajímavé
je rovněž podzimní vybarvení listů. Rostliny raší později – koncem dubna, pak ale rychle
narůstají, listy jsou ozdobné a široké. Před rašením je nutné rostliny u země sestřihnout.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR132 STRICTUS – příčně žíhaná, velmi okrasná, výška 130 cm. Nádherný kontrast!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR215 TRANSMORISSONENSIS – miscanthus transmorissonensis – tento hezký
miscanthus se odlišuje od ostatních v tom, že je stálezelený. Vytváří klenuté stonky
nesoucí platinově stříbrná květenství na konci léta, která jsou ponejprv vzpřímená, ale
na podzim získávají přepadavý charakter. Roste ve vlhké, ale dobře odvodněné půdě na
slunném stanovišti. Toleruje však i sušší půdu. Pochází z Taiwanu. Výška něco přes metr.
Mrazuvzdorná do – 20°C. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR134 VARIEGATUS – narůstá do výšky 160 cm, vytváří mohutné trsy sytě zelených
s podélně bíle pruhatých listů. Obvyklá doba kvetení je říjen. Využití jako krásná solitéra,
součást letničkových, trvalkových záhonů, zpestření výsadby dřevin.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR025 YAKU JIMA – nižší zakrslejší forma ozdobnice čínské s výškou 1,2 metr. Kvete
k podzimu štíhlými stříbřitě nahnědlými klásky. Výborně se hodí jako solitéra do trávníků
i na okraje velkých záhonů. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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TR102 ZWERG ZEBRA
TR210 YAKUSHIMA DWARF
TR210 YAKUSHIMA DWARF – Kultivar Yakushima Dwarf dorůstá do výšky kolem
1 metru. Vytváří výrazný hustý trs světle zelených listů. Od srpna se objeví žluto hnědé
květy, které zdobí tuto hustou okrasnou trávu až do pozdního podzimu.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR102 ZWERG ZEBRA – jasně zelené listy jsou bohatě příčně světle žlutě, později
krémově pruhaté. Výška 180 cm. Na záhonech se skvěle vyjímá. Vynikající do aranžmá.
Ze zebrovaných ozdobnic tato pravidelně kvete! Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

DOCHANY

Dochany, latinsky pennisetum alopecoroides je široký rod okrasných travin zahrnující
přes 50 druhů. Ozdobné jsou jak listy, tak květenstvím. Vyžadují lehký kryt a slunné
chráněné stanoviště.
TR184 BLACK BEAUTY – p. alopecoroides – od léta až do zimy kvete extrémně
zdobnými a téměř černými květy v latách připomínajících kartáče na láhve, které se
klenou nad zelenými listy tvořící husté shluky krásných listů. Roste do výšky asi 80-100
cm, s květenstvím až do 120-140 cm. Parádní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR205 CASSIAN – je velmi podobná dochanu Hameln jen je vyšší a má světlejší
TR205 CASSIAN stříbrné květenství s jemným růžovým nádechem. Výška 70 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR060 HAMELN – p. alopecoroides – zakrslá forma, dorůstající do výšky 70 cm
a i podobné šířky. V našich podmínkách je mrazuvzdorný. Dobré je staré listy na zimu
svázat do snopu a seříznout je až na jaře před rašením.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR207 GELBSTIEL – tvoří shluk stébel s ostrými zelenými listy. To ho odlišuje
od jiných odrůd. Stonky jsou zabarvené žlutě, květy, které se objeví na konci léta
jsou hnědé. Jsou široce používány v suchých vazbách. Průměrná výška kolo 50 cm.
Dekorativní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR197 JAPONICUM – p. alopecoroides – dochan psárkovitý odrůdy Japonicum kvete
v období od srpna do října v podobě velkých hnědozelených klasů. Doporučujeme
vysazovat na vlhká stanoviště na slunci. Je mrazuvzdorný do – 25°C. Výška až 1 metr.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR161 KARLEY ROSE – p. orientale – velmi huňaté, růžové květenství a rozvolněný
tvar této traviny dodá každé okrasné zahradě šmrnc. Sází se na teplá a sušší místa, v zimě
je dobrá lehká nákryvka z chvojí. Vyžaduje plné slunce. Doba kvetení je červenec-říjen.
Výška okolo 80 cm. Novinka.
TR060 HAMELN 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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TR166 LITTLE BUNNY
TR206 MOUDRY
TR166 LITTLE BUNNY – p. alopecoroides – skalková kompaktní travina vysoká
pouze 25-35 cm. Kvete bohatě od srpna do října. Klasy, spíše malé kočičí ocásky, jsou
světle hnědé s načervenalým nádechem. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR206 MOUDRY – je kompaktní, nižší kultivar dosahující výšky pouze okolo 60 cm.
Koncem srpna rozkvétá tmavě purpurově modrými květenstvími, později až do černa
zbarvenými. Listy jsou sytě leskle zelené.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR209 REBORN – dochan Reborn má růžově načervenalé květenství a tím vyniká
mezi ostatními dochany. Dorůstá do 50-70 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR003 VIRIDESCENS – pennisetum alopecoroides – trsnatá dekorativní vytrvalá tráva
s obloukově převislými listy, od srpna do října bohatě kvete načervenalými, později hnědými
květy s hustých stříbrných štětkovitých kasech. Výška 50-60 cm. Nádherná ozdoba zahrady.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR182 WESERBERGLAND – p. alopecoroides – je to kompaktní kultivar, který
obvykle roste v pěkných shlucích okolo 50 cm výšky s mírně větším rozevření
fontánovitého tvaru. Od poloviny léta vykvétá nápadnými nahnědlými klasy
připomínajícími štětkovec. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

TR209 REBORN

TR003 VIRIDESCENS

PAMPOVÉ TRÁVY

Pampové trávy jsou unikátní okrasné traviny, přes zimu nesnášejí vlhko, ale naprosto
jim vyhovují suché mrazivé zimy s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Pro správný růst
a kvetení jim proto musíme zajistit tyto podmínky uměle.
TR026 ROSE PLUME – cortaderia selloana – až 150 cm vysoká travina z pamp
Argentiny, proto je nazývána pampová tráva. Žádá teplou a chráněnou polohu na slunci.
Na zimu je jí potřeba svázat, přikrýt listím a zajistit suchý zimní kryt. Tento druh kvete
narůžovělými latami.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
TR027 WHITE PLUME – cortaderia selloana – je 150 cm vysoká, méně choulostivá.
Pro naprostou jistotu v prvním roce pěstovat v nádobě a na zimu uložit do sklepa,
protože nesnáší přes zimu mokro.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
TR182 WESERBERGLAND

TR026 ROSE PLUME

TR027 WHITE PLUME
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TR123 japonská tráva MORROWA

TR017 EVERGOLD

OSTŘICE
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TR014 GRAYOVA

Ostřice, latinsky carex jsou nejrozšířenější travinou a od ostatních travin se odlišují
plnými, nikoliv dutými stébly. Tyto druhy jsou většinou vlhkomilné, jsou zajímavé svým
olistěním, latovými květy a i plody. Jsou velmi nenáročné.
TR014 GRAYOVA – c. grayi – stálezelená travina s okrasnými samičími klásky, které jsou
podobné trnovým koulím řemdichů – známých a obávaných husických zbraní. Výška do 50 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR017 EVERGOLD – carex oshimensis – stále zelená trsnatá vytrvalá ostřice s úzkými,
20 cm dlouhými, podélně žlutě proužkovanými listy. Výška 20 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR123 japonská tráva MORROWA – c. morrowii variegata – jedna z nejkrásnějších
stále zelených travin. Listy jsou tmavě zelené s úzkými krémově bílými proužky při
okrajích. Stanoviště může být stinné až polostín. Půda nemá být přemokřená nebo
naopak vysýchavá. Používá se do výsadeb ve stínu budov a zdí nebo do podrostu stromů,
pro stinné záhony a rabata. Výborná doprovodná rostlina k rododendronům.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
TR087 ICE DANCE – c. morowii – japonská ostřice, širší tmavě zelené listy mají jasně
bílý lem okrajů. Je tolerantní k suchu, výška 25-35 cm. Najde uplatnění pro pěstování
TR087 ICE DANCE v květináčích, nebo jako pomalu se šířící půdopokryvná tráva ve stínu, ale i ve skalce.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR108 palmová tráva LITTLE MIDGE – c. muskingumensis – trpasličí, velmi dekorativní
odrůda vhodná pro slunečné i polostinné stanoviště, zemina zahradní, vlhká. Prospívá
i v zamokřených půdách takže je vhodná nejenom do trvalkových záhonů nebo skalek s vlhčí
půdou, ale také na okraje vodních ploch, rybníčků, jezírek a potoků. Díky bohatému jemnému
olistění a vzhledu připomínajícímu palmičku, je velmi dekorativní. Nenáročný druh.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
TR107 THE BEATLES – c. caryohyllea – ostřice jarní tvarově velmi dekorativní, listy
jsou převislé a lehce stočené. V létě se objevují malé nahnědlé klásky. Roste na slunci
i v částečném stínu v propustné půdě. Je všestranně použitelný do kontejnerů, smíšených
výsadeb, lemů záhonů nebo chodníků. Velmi pěkný nenáročný druh. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR190 VANILLA ICE – c. morowii – japonská ostřice – zajímavý kultivar, který dosahuje
pouze 30 cm výšky. Nejkrásnější je v období od dubna do července. Výborně se hodí do
přírodních zahrad, na skalky, na okraje záhonů a do smíšených trvalkových záhonů v kombinaci
s ostatními travinami. Výška 30 cm, nádherně ozdobný zdobný list s vanilkově žlutými okraji.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR013 VARIEGATA – carex morowii – stálezelená ostřice dekorativní se svěže zelenými
TR108 palmová tráva LITTLE MIDGE listy se žlutě bílými lemováním na okraji listů. Prospívá v polostínu, ve vlhčí, výživné,
propustné zemině. Časem vytváří pěkné, husté trsy stále zelených listů, které na jaře
nesestřihujeme. Mrazuvzdornost do – 28°.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

TR107 THE BEATLES

TR190 VANILLA ICE
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TR013 VARIEGATA

TR160 CLOUD NINE

PROSA

TR120 HEAVY METAL

Prosa rodu panicum virgatum pocházejí ze Severní Ameriky. Mají 5-8 mm široké,listy
s dekorativními větvenými, ale vzdušnými klasy, které se ukazují od července do srpna.
Milují vodu a sází se blízko vodních partií.
TR160 CLOUD NINE – švýcarská tráva – je unikátní tvarem trsů tvořených kovově
modře zbarvenými listy, kvete žlutě zbarvenými klásky, které se ukazují od poloviny
srpna. Výška okolo 1 metru. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR120 HEAVY METAL – kvete od srpna jemnými a řídkými latami
drobných růžovozelených kuličkovitých klásků, stébla jsou olivově zelená.Slunečné
chráněné i otevřené stanoviště, snese i mírný polostín, dobře propustná a na živiny
bohatá svěží, a ne úplně suchá, zahradní půda. Výška okolo 1 metru.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
TR185 HANSE HERMS – jedna z nižších odrůd prosa. Zelené listy s tmavě červenými
tóny a na podzim vybarvené do téměř burgundsky vínového odstínu. Produkuje růžové,
na podzim červeně tónované vzdušné laty již od poloviny léta. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR201 NORTHWIND – toleruje mokré i suché podmínky. Švýcarská tráva dostala
své jméno z uklidňujícího svištícího zvuku vytvořeného jemným vánkem. Tato odolná
okrasná tráva roste i v méně vhodných podmínkách v blízkosti ořešáků a dokonce
toleruje sprej v 11 silniční soli. Úzký vzrůst okolo 120 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR147 ROTSTRAHLBUSCH – tento kultivar prosa vyniká atraktivním červeným
zbarvením listů, které je obzvlášť výrazné na podzim. Prospívá na slunečném stanovišti
v propustné zahradní zemině. Doporučujeme trsy stříhat až na jaře, vytváří zimní
ochranu kořenům. Mrazuvzdornost do – 28°C. Výška 80-100 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
TR155 STRICTUM – bohatě kvete na konci léta drobnými vzdušnými, mírně narůžovělými
klásky, listy jsou zelené, na podzim se vybarvují, tvoří vzpřímené a kompaktní trsy. Výborný
kultivar, použitelný jako solitera pro slunečné stanoviště a propustnou zahradní zeminu.
Používá se k řezu, aranžmá k sušení. Výška až 150 cm. Vysoce dekorativní.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

TR147 ROTSTRAHLBUSCH

TR201 NORTHWIND

KOSTŘAVY

Kostřavy jsou traviny chladnějších oblastí celého světa. Milují písčité a slunné
stanoviště, po odkvětu je dobré seříznout klásky. Jsou stálezelené a časem vytvářejí
mohutné polštáře.
TR086 ELIJAH BLUE – festuca glauca – nejmodřejší z kostřav. Výška 15 cm. Efektní
ve skalce. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

TR185 HANSE HERMS

TR155 STRICTUM
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TR144 PÁLAVA

TR208 SCHOTTLAND

METLICE

TR105 metlice trsnatá

Metlice, latinsky deschampsia caespitosa rostou v chvalnějších oblastech severní polokoule,
jsou velmi vytrvalé s vysokými dekoračními vlastnostmi a malými nároky na stanoviště.
TR105 metlice trsnatá – tvoří krásně rozložené trsy s úzkými, tmavě zelenými listy.
Koncem jara rozkvétá množstvím velmi jemných a kyprých klasů, které dlouho vydrží
na rostlinách a jsou ozdobné až do podzimu. Jedna z nejvděčnějších travin, daří se jí na
slunci i ve stínu, ve vlhku i suchu. Proti světlu přímo září. Výška okolo 40 cm, kvete od
dubna do listopadu, hodí se do větších skalek a vřesovišť.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
TR144 PÁLAVA – mrazuvzdorná travina – pro svěží, na živiny bohatou i chudší těžší
zahradní půdu, na slunce i do lehkého polostínu. Je přizpůsobivá. Nejsuchovzdornější
druh metlice pocházející z Pálavských vrchů. Při teplejších zimách listy vydrží krásně
zelené až do jara. Výška do 50 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
TR208 SCHOTTLAND – nenáročná, trsnatá trvalka. Velmi bohaté květenství je
světle žluté. Půda hlinitopísčitá, propustná, ale nevadí jí ani mírně kyselé půdy. Je to
přizpůsobivá travina. Využití do trvalkových záhonů, skupinových výsadeb, jako
TR031 ječmenice písečná solitéra. Výška 60-70 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/150 Kč.

OSTATNÍ TRÁVY

TR080 japonská krvavá tráva RED BARON – imperata cylindrica – je nápadná svým
červeným vybarvením. Kvete v létě, výška 40-50 cm. Miluje slunné stanoviště, je možné
ji pěstovat i v nádobách, na zimu lehký kryt.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR031 ječmenice písečná – leymus arenarius – ocelově modré listy, kvete v červenci.
Výška 80 cm. Miluje slunce, písčité či kamenité propustné půdy. Je zcela nenáročná.
Hodí se do skupinových výsadeb a k řezu do vázy. Odolná k suchu.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
TR218 ječmenice BLUE DUNE – pěstovaná pro mimořádně krásné ocelově modré
listy. Je skvělá pro aranžování květin! Někdy se používá ke stabilizaci písečných dun či
strání. Velmi tolerantní k suchu. Výborně se pěstuje v květináči. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR143 puškvorec trávolistý OGON – acorus gramineus – ikdyž se nejedná o travinu,
jako okrasná tráva se pěstuje. Vyznačuje se nádherně vybarvenými žlutě pestře zbarvenými
štíhlými listy, které dosahují do výšky 40 cm. Vyžaduje stále vlhko a vyšší hladinu spodní
vody. Roste jak ve velmi mělké vodě, tak i mokřejší zahradní zemině. Novinka.
TR080 japonská krvavá tráva RED BARON 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

TR218 ječmenice BLUE DUNE

TR143 puškvorec trávolistý OGON
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TR100 ovsík hlíznatý VARIEGATUM

TR099 chrastice PICTA
TR082 uniola širokolistá
TR100 ovsík hlíznatý VARIEGATUM – arrhenatherum bulbiferum – nenáročný,
panašovaný druh ovsíku, vytváří žídké porosty zelených a bílých panašovaných listů,
rozrůstá se do šířky pomocí krátkých podzemních oddenků. Kvete od června do srpna
světlými latami. Má 1 cm velké hlízy – cibulky. Výška 20–50 cm. Akční cena!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/105 Kč.
TR099 chrastice PICTA – phalaris arundinacea – velmi pěkný kultivar vytvářející
zajímavý barevný kontrast ve výsadbách. Prospívá na slunci i v polostínu ve vlhčích
zahradních půdách. Během vegetace dobře snáší zpětný řez, ihned obráží nové pestré
olistění. Vytváří větší trsy. Výška 80 cm, kvete v létě. Mrazuvzdornost do – 28°C. Velmi
vytrvalá a vysoce dekorativní. Akční cena!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/105 Kč.
TR082 uniola širokolistá – uniola latifolia – velmi zvláštní travina s širšími lístky na
stolech délky 70 cm. Kvete lehce převislými klásky celé léto. Může se vysévat i jako
jednoletá kultury. Mrazuvzdorná.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
TR142 spartina AUREOMARGINATA – spartina michauxiana – vzhledem velmi
připomíná miscanthus sinnensis Variegatus, s nímž se často zaměňuje. Tvoří mohutné
trsy s úzkými, obloukovitě až k zemi převislými listy. Okraje listů jsou žlutě vroubené.
Je velmi vytrvalá a odolná. Roste dobře v každé zahradní půdě. Vyjímá se pěkně
v travinových partiích, v blízkosti odpočívadel i vodních partií. Je krásná i v zimě. Listy
seřezáváme až na jaře. Je to jedna z nejdůležitějších okrasných travin.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
TR183 šedovous sibiřský – spodiophogon sibiricus – dělá pěkné trsy s 2,5 cm silnými
listy s výrazným bílým středovým žebrem. Při rašení připomíná listy bohyšek. Od
srpna do září těsně nad listy se ukazují hnědě fialové klásky. Na podzim se celá rostlina
probarvuje do hnědě žluté a fialově červené. Výška 1,5 metrů. Nově v katalogu.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR150 zblochan vodní VARIEGATA – glyceria maxima – silně odnožující travina,
narůstá do výšky 30-80 cm. Nekvetoucí kultivar. List světle zelený, lemovaný bílou až
smetanovou barvou. Vyžaduje dostatečně vlhké stanoviště, snese umístění na břehu jezírka
do 20 cm hloubky vodního sloupce. Miluje slunné stanoviště, kde se nádherně zbarví listy.
V době rašení má nachové rašící špičky. Krásný a odolný druh. Akční cena!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/100 Kč.
TR152 třeslice ZITER ZEBRA – briza media – v květnu až červenci kvetoucí
dekorativní travina se zelenými, bíle lemovanými listy. Výška 20-30 cm. Akční cena!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/100 Kč.
TR047 třtina chloupkatá – calamagrostis brachytricha – dlouhé bílé nadýchané klasy,
výška 1 metr. Diamantová tráva.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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Letní katalog 2021
Podle tohoto katalogu si můžete
v příštím roce objednat z více
než 1800 položek denivek,
kosatců, ocúnů a jiných trvalek
včetně novinek. Obsahuje přes
1800 barevných obrázků.

Jeden výtisk 30, – Kč
zasíláme od května 2021

Jarní katalog 2021

Podle tohoto katalogu si můžete
v příštím roce objednat z více
než 1900 položek lilií, funkií,
jiřinek, mečíků, dosen, begonií,
pivoněk a jiných trvalek včetně
novinek. Obsahuje přes 1900
barevných obrázků.

Jeden výtisk 30, – Kč
zasíláme v lednu 2021

GOLDEN GATE

Jeden výtisk 30, – Kč
zasíláme od srpna 2021

Podle tohoto katalogu si můžete
letos objednat z více než 1800
položek tulipánů, narcisů, hyacintů,
krokusů, řebčíků a jiných trvalek
včetně novinek. Obsahuje přes 1800
barevných obrázků.

Podzimní katalog 2021

Cena 30 Kč

PODZIM 2021

lukonbulbs@mybox.cz

